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حسن انتخاب شما و خرید گوشی پیشرفته و کم حجم
 KF755را به شما تبریک می گوییم .این گوشی از
جدیدترین محصوالت شرکت  LGاست که مطابق با
آخرین فن آوری ارتباطات سیار دیجیتال طراحی شده است.

دور انداختن دستگاه مستعمل
1درج نماد سطل آشغال چرخ داری که روی آن ضربدر کشیده شده است روی یک
محصول نشان می دهد که آن محصول تحت پوشش مصوبه  EC/2002/96اروپا
قرار دارد.
2کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله های شهری و از طریق
امکانات دفع زباله ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته
است دفع گردد.
3دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط
زیست و سالمت انسان جلوگیری خواهد کرد.

4برای کسب اطالعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل ،لطفا ً با
شهرداری محل خود ،سازمان دفع زباله ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری
کردید تماس بگیرید.
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
لطفا ً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه
کنید .عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است
ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی
همه دستورالعمل های بین المللی راجع به قرار
گرفتن در معرض امواج رادیویی در این دستگاه رعایت
شده است.
دستگاه تلفن همراه شما یک دریافت کننده و انتقال
دهنده امواج رادیویی است .این گوشی طوری طراحی
و ساخته شده است که از محدودیت های قرار
گرفتن در معرض فرکانس رادیویی ( )RFتوصیه شده
توسط دستورالعمل های بین المللی ()ICNIRP
فراتر نرود .این محدودیت ها بخشی از دستورالعمل
های جامع بوده و سطوح مجازی از انرژی  RFرا برای
کلیه افراد ارائه می دهد .این دستورالعمل ها توسط
مؤسسات علمی غیروابسته و به دنبال ارزیابی ها
و مطالعات علمی ارائه شده اند .این دستورالعمل
ها شامل طراحی لبه های ایمنی می باشد به گونه
ای که ایمنی کلیه افراد ،صرف نظر از سن و وضع
سالمتی آنها ،را تضمین کند.

دستورالعمل ها
8
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استاندارد قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در
دستگاه های تلفن همراه از یک واحد اندازه گیری
مخصوص تحت عنوان “ضریب جذب ویژه” یا SAR
استفاده می کند .محدودیت  SARذکر شده در
دستورالعمل های بین المللی برابر با  2.0وات بر
کیلوگرم* می باشد .تست های  SARبا استفاده از
روش های عملکرد استاندارد ،و در حالی که گوشی
در باالترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای
فرکانس قرار داشته ،انجام گرفته است .اگرچه
که  SARدر باالترین سطح نیروی مجاز تعیین می
شود SAR ،واقعی دستگاه هنگام استفاده کمتر
از این مقدار حداکثر خواهد بود .بدان دلیل که این
دستگاه طوری طراحی شده است که در سطوح
نیروی مختلفی کار کند به طوری که فقط از نیروی
الزم جهت دسترسی به شبکه استفاده نماید.
به طور عمومی ،هر چه به ایستگاه اصلی شبکه
نزدیک باشید ،خروجی نیروی کمتری از دستگاه الزم
است .قبل از این که یک مدل تلفن برای فروش در بازار
عرضه شود و در دسترس عموم قرار گیرد ،باید ابتدا با
مصوبه  R&TTEاروپا سازگار بوده و مطابقت داشته
باشد .این مصوبه شامل یک شرط اصلی و مهم
است و آن حفظ سالمت انسان و ایمنی کاربر و سایر
افراد می باشد.

باالترین مقدار  SARدر این دستگاه هنگام استفاده
روی گوش برابر با  0.311وات بر کیلوگرم است.
این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در
معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت
عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5
سانتی متری بدن تبعیت می کند .اگر از جلد ،جای
موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید ،نباید حاوی
قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل  1.5سانتی
متر از بدن فاصله داشته باشد .برای انتقال فایل
های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال
برقرار کند .در بعضی مواقع ،تا برقراری چنین اتصالی،
انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به
تعویق بیفتد .بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال
داده ها فراهم باشد .باالترین مقدار  SARدر این
دستگاه هنگام استفاده روی بدن برابر با  0.503وات
بر کیلوگرم است.

هشدار!
فقط از باتری ها ،شارژرها و جتهیزات جانبی که
برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند
استفاده کنید .استفاده از سایر انواع جتهیزات،
به غیر ازانواع توصیه شده ،ممکن است باعث
باطل شدن ضمانت نامه و خطرآفرین باشد.
•از باز کردن این دستگاه اکیدا ً خودداری کنید.
چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد ،فقط
به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
•گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون ،رادیو،
و رایانه قرار دهید.

•دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری ،اجاق
و امثال آن نگه داری شود.
•مراقب باشید گوشی نیافتد.

•گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید
قرار ندهید.
•در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند
که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید ،حتما ً
گوشی را خاموش کنید .مثالً ،از کاربرد تلفن همراه
در بیمارستان خودداری کنید ،وگرنه ممکن است
روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

دستورالعمل ها

* محدودیت  SARدر دستگاه های تلفن همراه که
توسط عموم استفاده می شود برابر با  2.0وات
بر کیلوگرم ( )W/kgبه طور متوسط در ده گرم
بافت بدن است .این دستورالعمل ها اصول مهمی
از ایمنی را برای حفاظت بیشتر از عموم و برای
محاسبه اندازه گیری های مختلف ارائه می دهند.
مقادیر  SARممکن است بسته به شرایط گزارش
مللی و باند شبکه ای شما متفاوت باشد.
برای اطالعات  SARدر مناطق دیگر لطفا ً به اطالعات
محصول در سایت www. lgmobile.com
مراجعه کنید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

9

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
•هنگامی که باتری شارژ می شود ،گوشی را در
دست نگه ندارید .این کار می تواند باعث برق
گرفتگی شده و شدیدا ً به تلفن آسیب برساند.

•از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال
پرهیز کنید ،زیرا ممکن است گوشی داغ شده و
باعث آتش سوزی شود.

•از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی
دستگاه استفاه کنید( .از محلولهای پاک کننده
مانند بنزین ،تینر یا الکل استفاده نکنید).
•گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.

•گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار
باشد.
•از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار
غلیظ خودداری کنید.

•گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط
های حمل و نقل قرار ندهید .این کار ممکن است
روی اطالعات موجود در نوارهای مغناطیسی
تأثیر بگذارد.
•با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید،
این کار به تلفن آسیب می رساند.
•از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت
خودداری کنید.
دستورالعمل ها

•از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده
کنید .بی دليل به آنتن تلفن دست نزنيد.
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استفاده بهینه از گوشی
ابزارهای الکترونیک
همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی
شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
•بدون اجازه از مسئولین مربوطه ،از تلفن همراه در
مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید .از قرار
دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب
مثالً در جیب جلوی پیراهن ،خودداری کنید.
•برخی از سمعک ها ممکن است در اثر مجاورت با
تلفن های همراه دچار اختالل گردند.

•تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون ،رادیو ،رایانه
ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده
هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده
از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
•از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی
خودداری کنید.
•همه حواس خود را به رانندگی بدهید.

•در صورت امکان ،از یک کیت هندزفری استفاده
کنید.
•چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند ،قبل از تماس
گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی
پارک کنید.

•انرژی  RFممکن است بر برخی از سیستم های
الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای
خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

•در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا
است ،با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل
حمل ،مانعی بر سر راه آن قرار ندهید .زیرا ممکن
است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست،
آسیب های جدی ایجاد کند.

•اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید،
دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید
متوجه محیط اطراف خود نیز باشید .این نکته
در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما
آسیب وارد کند.
اگر برای مدتی طوالنی در معرض صدای بلند قرار
بگیرید ،ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند.
بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن
گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید .همچنین
توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس
ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

ناحیه انفجار
از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات
انفجار در حال انجام است خودداری کنید .محدودیت
ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی
کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها
وجود دارد

•از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت
گیری خودداری کنید.

•از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی
استفاده نکنید.

•از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال
یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که
گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد
خودداری کنید.

دستورالعمل ها
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
در هواپیما
دستگاه های بی سیم می توانند اختالالتی را در
سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

•قبل از سوار شدن به هواپیما ،تلفن همراه خود را
خاموش کنید.

اطالعات باتری و مراقبت از آن

•الزم نیست شارژ باتری کامالً خالی شود تا آن را
مجددا ً شارژ کنید .بر خالف سایر سیستم های
باتری ،هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند
به عملکرد باتری صدمه وارد کند.

•هنگامی كه هواپیما روی زمین است بدون كسب
اجازه از كادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

•فقط از باتری ها و شارژرهای  LGاستفاده کنید.
شارژرهای  LGبه گونه ای طراحی شده اند که
عمر باتری را به حداکثر برسانند.

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال
قرار بدهید .در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که
در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان
بلعیده شده و باعث خفگی شود.

•سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.

کودکان

تماسهای اضطراری
ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در
همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد .بنابراين،
هرگز نبايد در خصوص تماس های اضطراری فقط به
تلفن همراه خود اتكا كنيد .برای اطالعات بیشتر با
شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

•از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری
خودداری کنید.

•زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد ،آن را
تعویض کنید .باتری را می توان صدها بار شارژ کرد
تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

•اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار
نگرفته باشد ،آن را مجددا ً شارژ کنید تا عمر مفید
آن افزایش یابد.
•از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید
و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب
مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.

•باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها
نکنید ،این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر
نامطلوب داشته باشد.
دستورالعمل ها
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•تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند
خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.

•باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های
ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید.
لطفا ً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید .آنها را
همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
•اگر الزم است باتری را تعویض کنید ،برای کمک آن
را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز
 LG Electronicsببرید.
•همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن ،به منظور
صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر ،آن را از پریز
بکشید.
•طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه،
تنظیمات محصول ،الگوهای استفاده ،باتری و
شرایط محیطی بستگی دارد.

دستورالعمل ها
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آشنایی با گوشی
گوشی
کلید لمسی پیمایش
•در حالت آماده به کار:

صفحه نمايش اصلی
•باال :قدرت سیگنال ،سطح
باتری و عملکردهای مختلف.

لیست دفترچه تلفن

•پایین :نشانگرهای ابزارهای
شخصی /منو/دفترچه تلفن.

(راست) پیام رسانی

کلید موقت چپ/کلید موقت
راست

منوی سریع

(چپ) مشخصه ها
•در منو :بین منوها حرکت
کنید.
کلید پایان/روشن و خاموش
کردن
به یک تماس پایان داده یا آن را
رد کنید .تلفن را روشن/خاموش
کنید .یکبار فشار دهید تا به
صفحه حالت آماده به کار برگردد.
کلید پاک کردن
نصب و راه اندازی

•با هر بار فشار دادن ،یک نویسه
حذف می شود.
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عملکردی که در پایین نمایشگر
نشان داده می شود را اجرا می
کند .در حالت غیرفعال کلید
موقت چپ را برای باز کردن منوی
ابزارهای شخصی فشار دهید.
کلید موقت راست را برای رفتن
به دفترچه تلفن فشار دهید.
کلید تماس
شماره گیری کرده و به تماس
های ورودی پاسخ دهید.

کلیدهای جانبی
•هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش:
میزان صدای آهنگ کلید.
•در طول تماس :میزان صدای گوشی.
•هنگام پخش موسيقی پس زمينه
فشار مختصر :میزان صدا را کنترلمی کند.
فشار طوالنی :به فایل موسیقی بعدی یاقبلی می رود.
دکمه صفحه لمسی :صفحه نمايش را به
صفحه نمایش لمسی می برد تا به فایل های
شما دسترسی داشته باشد.
منوی وظایف چندگانه را باز می کند
دکمه گرفتن عکس

شارژر ،سیم ،محل اتصال هندزفری
نکته :برای اتصال کابل ،USB
صبر کنید تا تلفن روشن شده و در
شبکه ثبت نام شود.

02
03
04
05
06
07

لنز خارجی دوربین
روکش باتری

01

08

سوکت سيم کارت
فالش

باتری

زبانه باز کردن باتری
اين زبانه را فشار دهيد تا روکش باتری باز شود.

نصب و راه اندازی

سوکت کارت حافظه
Micro SD
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نصب سيم و باتری
 1درب محفظه باتری را بردارید
دکمه آزاد کردن باتری در قسمت فوقانی را فشار
دهید و نگه دارید و همزمان با آن ،درب محفظه
باتری را به طرف باال بکشید تا باز شود.

هشدار :از ناخن خود برای خارج کردن
باتری استفاده نکنید.

هشدار :وقتی گوشی روشن است باتری
را خارج نکنید ،این کار باعث آسیب به تلفن
می شود.
 3سيم را وارد کنید
سيم را در داخل محفظه مخصوص سيم قرار
دهید و آن را بلغزانید تا جا بیافتد .دقت کنید
ناحیه تماس طالیی رنگ کارت رو به پایین باشد.
برای بیرون آوردن سيم ،با مالیمت آن را در جهت
عکس بیرون بکشید.
 2باتری را خارج کنید
لبه باالی باتری را نگه داشته و با استفاده از درب
محفظه باتری را از محفظه باتری باال بیاورید.

نصب و راه اندازی
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 4باتری را وارد کنید
ابتدا لبه باالی باتری را در قسمت باالیی محفظه
باتری وارد کنید .مطمئن شوید که سطح تماس
باتری روی پایانه های گوشی قرار گیرد .نوک باتری
را به سمت پایین فشار دهید تا جا بیافتد.

 5تلفن را شارژ کنید
روکش سوکت شارژر که در کنار گوشی KF755
تعبیه شده است را به عقب بلغزانید .شارژر را
در این قسمت وارد کرده و دو شاخه آن را به پریز
برق بزنید .گوشی  KF755شروع به شارژ شدن
می کند .شارژ را متوقف نکنید تا وقتی که
پیام “باتری کامالً شارژ شد” روی صفحه نمایش
ظاهر شود.

01
02
03
04
05
06
07
08

توجه :شارژر  KF755را فقط به صورتی که
نشان داده شده است در تلفن وارد کنید.

نصب و راه اندازی
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کارت حافظه
نصب کارت حافظه
حافظه موجود در تلفن را با استفاده از کارت
حافظه افزایش دهید KF755 .از کارت های
حافظه با ظرفیت حداکثر  4گیگابایت پشتیبانی
می کند.
نکته :کارت حافظه یک وسیله جانبی
اختیاری است.
 1درب محفظه باتری را مانند قبل بردارید.
 2کارت حافظه را در شکاف باالی گوشی وارد
کنید تا با صدای کلیک جا بیافتد .دقت کنید
که سطح تماس طالیی رنگ رو به باال قرار
گرفته باشد.

فرمت کردن کارت حافظه

�اگر کارت حافظه قبالً فرمت شده است،
می توانید از آن استفاده کنید .اگر کارت فرمت
نشده است باید آن را فرمت کنید.
 1از صفحه آماده به کار،
را فشار داده،
تنظیمات و سپس تنظیمات تلفن را انتخاب
کنید.
 2مدیر حافظه را انتخاب کرده و سپس حافظه
خارجی را انتخاب کنید.
 3فرمت را انتخاب کرده و سپس انتخاب خود را
تأیید کنید.
 4چنانچه رمز ورودی برای دستگاه تعیین شده
است ،آن را وارد کنید .به این ترتیب کارت فرمت و
قابل استفاده خواهد شد.
نکته! برای تغییر مقصد ذخیره پیش فرض،
مدیر حافظه را از منوی تنظیمات گوشی باز
کنید و تنظیمات ذخیره اولیه را انتخاب منایید.

نصب و راه اندازی

 3درب محفظه باتری را مانند قبل جا بیاندازید.
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توجه :چنانچه کارت حافظه دارای محتویاتی باشد،
این محتویات به طور خودکار در پوشه مربوطه ذخیره
�می شود ،به عنوان مثال ،فيلم ها در پوشه
فیلم های من ذخیره خواهد شد.

انتقال دفترچه تلفن

برای انتقال دفترچه تلفن از سيم به تلفن:

 1از صفحه حالت آماده به کار،
دفترچه تلفن را انتخاب کنید.

و سپس

01
02

 2تنظیمات مخاطب و سپس کپی را انتخاب کنید.

03

 3گوشی به سيم را انتخاب کرده و انجام شد را
فشار دهید.

04

 4همه با هم یا یکی یکی را انتخاب کرده و انجام
شد را فشار دهید.

05
06
07
08

نصب و راه اندازی
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نقشه منو
بازی ها و برنامه ها

تماس گرفتن

M_Toy 1
 2بازی ها و برنامه ها
 3تنظیمات

 1سوابق تماس
 2مدت زمان تماس
 3ميزان داده
 4هزینه های تماس
 5انتقال تماس
 6محدودیت تماس
 7شماره های ثابت
 8انتظار تماس
 9تنظیمات عمومی

برنامه ريز

چندرسانه ای

1
2
3
4
5
6

تقویم
ليست كارها
یادداشت
یادداشت مخفی
تاریخ یاب
تنظیمات

پیام رسانی

نصب و راه اندازی

 1پيام جديد
 2اطالعات ورودی
 3صندوق پست الكترونيكی
 4پیش نویس ها
 5اطالعات خروجی
 6موارد ارسالی
 7پوشه های من
 8الگوها
 9نمادهای احساسی
 0تنظیمات
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 1رسانه صفحه لمسی
 2دوربین
 3دوربین فیلمبرداری
 4موسیقی
 5رادیو FM
 6ضبط صوت
 7ویرایشگر رسانه
 8فیلم ساز

ابزارهای شخصی

 1تصاویر من
 2صداهای من
 3فیلم های من
 4بازی ها و برنامه ها
 5محتویات فلش
 6اسناد
 7موارد دیگر
 8كارت حافظه من

Google

1
2
3
4
5
6

جستجو
نامه الكترونيكی
نقشه ها
تهیه کننده وبالگ
YouTube
تاریخچه بارگذاری شده

ابزارها

 1منوی سریع
 2زنگ ساعت
 3ماشین حساب
 4زمان سنج
 5مبدل
 6ساعت جهانی
 7خدمات سيم

اتصال

 1بلوتوث
 2همگام سازی سرور
 3حالت اتصال USB
 4خروجی تلویزیون
 5كد پين برای اتصال رايانه و DivX

دفترچه تلفن

 1افزودن جدید
 2جستجو
 3شماره گيری سریع
 4گروه ها
 5شماره های خدمات
 6شماره شخصی
 7كارت تجاری من
 8تنظیمات

مرورگر

 1صفحه اصلی
 2وارد کردن آدرس
 3محل یاب ها
 RSS 4خوان
 5صفحات ذخیره شده
 6تاریخچه
 7تنظیمات
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تنظیمات

نصب و راه اندازی

 1مشخصه ها
 2تلفن
 3صفحه نمایش
 4تاریخ و زمان
 5شبکه
 6مشخصه اینترنتی
 7نقاط دسترسی
 8اتصال داده های بسته ای
 9امنیت
 0مديريت حافظه
 #تنظمیات جريان داده
* بازنشانی تنظیمات
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صفحه حالت آماده به کار
وقتی که از گوشی  KF755استفاده نمی شود ،به
صفحه آماده به کار برمی گردد .از اینجا می توانید
به گزینه های منو دسترسی داشته باشید ،یک
تماس سریع برقرار کنید ،مشخصه خود را تغییر داده
و بسیاری کارهای دیگر انجام دهید.

کرد که در منوهای تلفن حرکت می کند.
نکته! برای دسترسی سریع و آسان به
موسیقی ،عکس ها ،بازی ها و برنامه ها،
کتاب های اینترنتی و رادیو ،از صفحه ملسی
استفاده کنید.

نکاتی درباره صفحه لمسی
با فشار دادن  ،صفحه نمایش به صفحه کلید
لمسی محاوره ای تغییر وضعیت می دهد.
کلید صفحه لمسی را از حالت آماده به کار فشار
داده و نگه دارید تا وارد منوی چندرسانه ای شوید.
برای انتخاب یک مورد ،نماد مربوطه روی صفحه
نمایش را به دقت فشار دهید .گوشی KF755
تشخیص می دهد که شما گزینه ای را روی صفحه
فشار داده اید و کمی می لرزد.
• الزم نیست زیاد فشار دهید ،صفحه لمسی به
اندازه کافی حساس است و بایک فشار مالیم
فعال می شود.
• برای انتخاب گزینه مورد نظر ،آن را با نوک انگشت
فشار دهید .دقت کنید گزینه های اطراف را
فشار ندهید.
صفحه حالت آماده به کار
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• از پوشاندن گوشی با روکش یا قاب خودداری کنید،
زیرا در صورتی که روی صفحه لمسی پوشیده
شده باشد ،این صفحه عمل نخواهد کرد.
• برای خروج از صفحه ملسی ،مناد اصلی را در
گوشه ی باال سمت راست یک بار فشار دهید.
تلفن به صفحه آماده به کار اصلی برمی گردد.

• صفحه ملسی در پایین صفحه منایش را می توان
به عنوان یک صفحه فلش چهارسویه استفاده
 | LG KF755راهنمای کاربر

صفحه ملسی

توجه :وقتی که صفحه نمایش خاموش است،
کلید دوربین در سمت راست تلفن را فشار دهید تا
به صفحه نمایش آماده به کار بروید.

نکته ای برای مشتری
به منظور داشتن آنتن دهی بهتر LG ،توصیه می کند
گوشی را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده
است در دست خود نگه دارید.

X

لطفا ً در حین تماس یا هنگام استفاده از اتصال بلوتوث،
ناحیه آنتن را با دست نپوشانید .این کار باعث کاهش
کیفیت سیگنال دهی می شود.

نوار وضعیت
در نوار وضعیت نمادهای تصویری مختلفی مانند
نمادهای قدرت سیگنال ،پیام های جدید و شارژ باتری
و همچنین نمادهایی که فعال یا غیرفعال بودن
بلوتوث یا  GPRSرا نشان می دهد وجود دارد.
در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتماال ً در نوار
وضعیت می بینید آورده شده است.
نماد

نماد

شرح
یک زنگ ساعت تنظیم شده است
مشخصه عمومی در حال استفاده
است
مشخصه بيصدا در حال استفاده است
حافظه خارجی
تماس ها انتقال می یابد
 GPRSدر دسترس است
 EDGEدر حال استفاده است
رومینگ
بلوتوث فعال است
تماس ها رد شد
 3Gدر دسترس است
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شرح
قدرت سیگنال شبکه (تعداد نوارها
متفاوت خواهد بود)
هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد
باتری خالی است
پیام متنی جدید
نامه الكترونيكی جدید

صفحه حالت آماده به کار

وظایف چندگانه

23

متاس ها
برقراری تماس صوتی

 1شماره تلفن را همراه با کد ناحیه وارد کنید.
�برای حذف یک رقم،
را فشار دهید.
برای حذف همه ارقام،
را فشار داده و
نگه دارید.
 2برای برقراری تماس،

را فشار دهید.

 3برای پایان دادن به تماس،
گوشی را ببندید.

را فشار دهید یا

برقراری تماس صوتی از دفترچه تلفن
تماس با افرادی که شماره آنها در دفترچه تلفن
ذخیره شده است بسیار آسان می باشد.
 1برای دسترسی به لیست دفترچه تلفن ،کلید
موقت راست را فشار دهید.
 2به مخاطب مورد نظر برای تماس بروید.
3

را برای برقراری تماس صوتی فشار دهید.

 4برای پایان دادن به تماس،

را فشار دهید.

برقراری تماس های بین المللی

را
 1برای وارد کردن پیشوند بین المللی،
فشار داده و نگه دارید .نویسه “ ”+به عنوان
پیشوند کد بین المللی وارد می شود.

 2کد کشور ،کد ناحیه و شماره تلفن را وارد کنید.
3

را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن
را روی صفحه
وقتی تلفن زنگ می زند ،دکمه
کلید فشار داده و به تماس پاسخ دهید.
برای بی صدا کردن صدای زنگ ،کلید موقت راست
�را فشار دهید.
با این کار اگر هنگام جلسه فراموش کنید
مشخصه خود را به بيصدا تغییر دهید ،زنگ از قبل
بی صدا شده است.
برای رد کردن تماس ورودی ،کلید موقت راست را
فشار دهید.

شماره گیری سریع

می توانید یک شماره را برای شماره گیری سریع به
مخاطبی که زیاد با او تماس می گیرید اختصاص
دهید.
1
کنید.

را فشار داده و دفترچه تلفن را انتخاب

 2گزینه شماره گيری سریع را انتخاب کنید.
اصول اولیه
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 3پست صوتی شما از قبل روی شماره  1در شماره
گیری سریع تنظیم شده است .نمی توانید آن را
تغییر دهید .هر شماره دیگری به غیر از  1را برای
اختصاص دادن به مخاطب برای شماره گیری
سریع فشار دهید.
 4دفترچه آدرس باز می شود .مخاطبی که می
خواهید شماره را به او اختصاص دهید را انتخاب
کنید .برای این کار شماره او را یک بار در صفحه
نمایش فشار دهید.
�برای تماس با یک شماره شماره گیری سریع:
 1شماره اختصاص داده شده را فشار داده و کلید
را فشار دهید ،یا
ارسال
 2شماره اختصاص داده شده را فشار داده و نگه
دارید تا مخاطب روی صفحه نمایش ظاهر شود.

برقراری تماس دوم

 1در حین تماس اول ،کلید موقت چپ را فشار داده و
افزودن جدید را انتخاب کنید.

 2شماره را بگیرید یا آن را در دفترچه تلفن جستجو
کنید (برای اطالع راجع به نحوه برقراری تماس
از لیست دفترچه تلفن ،به صفحه  29مراجعه
کنید).
 3برای شروع تماس،

را فشار دهید.

 4هر دو تماس در صفحه تماس نشان داده می شود.
تماس اول قفل شده و تماس گیرنده در حال
انتظار قرار می گیرد.
 5برای تغییر وضعیت بین تماس ها ،تعویض را
انتخاب کنید.
 6برای پایان دادن به یکی از تماس ها یا هر دوی آن
ها ،گزینه های ← پایان و سپس همه تماس ها
یا تماس فعال را انتخاب کنید.
توجه :هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر
خواهد داشت.
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سیگنال های DTMF

07

 DTMFاین امکان را برای شما فراهم می کند تا
از فرمان های عددی برای پیمایش منوها درون پیام
های خودکار استفاده کنید DTMF .به صورت پیش
فرض روشن است.

08

مشاهده سوابق تماس

را فشار داده ،تماس ← سوابق تماس را
انتخاب کنید.
مشاهده موارد زیر را انتخاب کنید:
همه تماسها  -فهرست کلیه تماس های گرفته
شده ،دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.
تماس های گرفته شده  -فهرستی از همه شماره
های گرفته شده را مشاهده کنید.
اصول اولیه
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متاس ها
تماس های دریافتی  -فهرستی از همه شماره هایی
که با شما تماس گرفته اند را مشاهده کنید.

استفاده از انتقال تماس

تماس های بی پاسخ  -لیستی از همه تماس های
بی پاسخ را مشاهده کنید.

 2انتقال تماس را انتخاب کرده و سپس
تماسهای خروجی را انتخاب کنید.

از تماس نیز می توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

 3انتخاب کنید که زمانی که خط مشغول است،
زمانی که به تماس پاسخ داده نمی شود یا زمانی
که شما در دسترس نیستید ،تماس انتقال یابد.

را فشار داده و تماس را انتخاب کنید.
مدت زمان تماس  -مدت زمان همه تماس های
ارسالی و دریافتی خود را مشاهده کنید.
ميزان داده  -ميزان داده های دریافتی و ارسالی خود را
به کیلوبایت مشاهده کنید.
هزینه های تماس  -هزینه تماس های گرفته
شده خود را مشاهده کنید (این خدمات وابسته
به شبکه است ،برخی از اپراتورها از این قابلیت
پشتیبانی نمی کنند).
نکته! از لیست متاس ها ،کلید موقت چپ
را فشار داده و حذف همه را برای حذف همه
موارد ضبط شده فشار دهید.

اصول اولیه
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1

را فشار داده و تماس را انتخاب کنید.

 4شماره ای که می خواهید تماس به آن شماره
انتقال یابد را وارد کنید.
 5برای فعال سازی ،گزینه فعال کردن را انتخاب
کنید.
توجه :انتقال تماس ها هزینه در بر دارد .لطفا ً برای
جزئیات بیشتر با ارائه دهنده شبکه خود تماس
بگیرید.
نکته! برای خاموش کردن انتقال همه متاس ها،
غیرفعال کردن همه را انتخاب کنید.

استفاده از محدودیت تماس

1

را فشار داده و تماس را انتخاب کنید.

 2محدودیت تماس را انتخاب کرده و سپس
تماسهای خروجی را انتخاب کنید.
 3هریک از شش گزینه زیر یا همه آنها را انتخاب
کنید:
تماسهای خروجی
تماس خروجی بین المللی
تماسهای بین المللی به جز کشور خود
تماسهای ورودی
تماس ورودی در خارج
 4رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید .جهت
اطالع از پوشش شبکه و قابلیت دسترسی به
خدمات ،با اپراتور خود تماس بگیرید.
نکته! برای روشن کردن و گردآوری فهرستی
از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها
متاس گرفت ،گزینه شماره ثابت را انتخاب
کنید .برای این کار به کد پني 2از اپراتور نیاز
دارید .از گوشی شما فقط می توان باشماره
های موجود در فهرست شماره گیری ثابت
متاس گرفت.

تغییر تنظیمات عمومی تماس

را فشار داده و تماس را انتخاب کنید.

01

 2تنظیم عمومی را انتخاب کنید .در اینجا می
توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

02

1

رد تماس  -گزینه روشن یا خاموش را انتخاب
کنید و سپس تصمیم بگیرید که آیا می
خواهید همه تماس ها ،تماس های گروه های
خاص ،دفترچه تلفن ،یا شماره های ثبت نشده
(آنهایی که در دفترچه تلفن یا مخاطبين بدون
شناسه تماس گیرنده نیست) را رد کنید.
ارسال شماره من – انتخاب کنید که آیا
هنگام تماس با دیگران شماره شما نمایش داده
شود یا خیر.
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شماره گیری مجدد خودکار  -روشن یا خاموش
را انتخاب کنید.
حالت پاسخگویی – انتخاب کنید که با
استفاده از کلید ارسال ،هر کلید یا با باز کردن
صفحه کشویی تلفن به تماس پاسخ دهید.
یادآور دقیقه  -روشن را انتخاب کنید و در حین
تماس بعد از هر دقیقه یک بوق یادآور دقیقه
بشنوید.

اصول اولیه
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متاس ها
حالت پاسخگویی بلوتوث  -گزینه هندزفری را
انتخاب کنید و با استفاده از یک هدست بلوتوث
به تماس پاسخ دهید یا گوشی را انتخاب کرده و
یک کلید را روی گوشی فشار دهید تا هنگامی
که از گوشی بلوتوث استفاده می شود بتوانید
به تماس نیز پاسخ دهید.
ذخیره شماره جدید  -بله را برای ذخیره شماره
جدید انتخاب کنید.
تنظیمات بستن درب کشویی  -پایان تماس
را انتخاب کنید تا تماس با بستن درب کشویی
پایان یابد.

اصول اولیه
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دفترچه تلفن
جستجوی مخاطب
دو روش برای جستجوی یک مخاطب وجود دارد:
از صفحه آماده به کار
 1از صفحه آماده به کار ،کلید موقت راست را برای
باز کردن دفترچه آدرس فشار دهید.
 2حرف متناظر با حرف اول نام مخاطبی که
می خواهید با او تماس بگیرید را انتخاب
کنید .بنابراین ،برای “ ،”Homeحروف  E-Hرا
انتخاب کنید.
نکته! با فشار دادن کلید موقت چپ و انتخاب
جستجو براساس گروه ها ،جستجو را
براساس گروه اجنام دهید .این کار فهرستی از
کلیه گروه های شما را نشان خواهد داد.
از منوی اصلی
 1دفترچه تلفن را انتخاب کنید.
 2جستجو را انتخاب کرده و حروف اول نام
مخاطبی که جستجو می کنید را با استفاده از
صفحه کلید وارد کنید.
 3دفترچه تلفن لیست شخصی که حرف اول نام
آنها متناظر با حرف جستجوی شما است را
نمایش می دهد.

افزودن مخاطب جدید
1

کنید.

را فشار داده و دفترچه تلفن را انتخاب

 2افزودن جدید را انتخاب کنید.
 3انتخاب کنید که مخاطب در گوشی یا سيم
کارت ذخیره شود.
 4نام و نام خانوادگی مخاطب جدید را وارد کنید.
الزم نیست هر دو نام را وارد کنید اما باید نام یا
نام خانوادگی را حتما ً وارد کنید.
 5حداکثر پنج شماره را وارد کنید و نوع هریک را
مشخص نمایید .از بین تلفن همراه ،منزل ،دفتر
کار ،پيجر ،نمابر ،ضميمه صو ِتی و عمومی
انتخاب کنید .تأیید را فشار دهید.
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 6تا دو آدرس نامه الكترونيكی اضافه کنید.
 7مخاطب را در یک گروه قرار دهید .از بین بدون
گروه ،خانواده ،دوستان ،همکاران ،مدرسه یا
اشخاص مهم انتخاب کنید.
 8همچنین می توانید صفحه اصلی ،آدرس منزل،
نام شرکت ،عنوان عنوان كار ،آدرس شرکت و
یادداشت اضافه کنید.
نکته! می توانید گروه های سفارشی را برای
دفترچه تلفن ایجاد کنید ،به ایجاد یک گروه
در زیر مراجعه کنید.
اصول اولیه
29

دفترچه تلفن
گزینه های مخاطب
هنگام مشاهده مخاطب ،کارهای زیادی می توانید
انجام دهید .در اینجا نحوه دسترسی و استفاده از
منوی گزینه ها شرح داده شده است:
 1مخاطب مورد نظر را باز کنید .به جستجوی
مخاطب در صفحه  29مراجعه کنید.
 2کلید موقت چپ را برای باز کردن لیست گزینه
�ها فشار دهید.
در اینجا می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
ویرایش  -جزئیات مخاطب را تغییر دهید.
ارسال پیام  -یک پیام یا نامه الكترونيكی به
مخاطب اضافه کنید .برای کسب اطالعات
بیشتر درباره نحوه ارسال پیام ،به صفحه 33
مراجعه کنید.
ارسال كارت ويزيت  -جزئیات یک مخاطب را به
صورت یک كارت تجاری برای شخص دیگر ارسال
کنید .انتخاب کنید که این كارت ويزيت به صورت
پیام متنی ،پیام چندرسانه ای ،با استفاده از نامه
الكترونيكی یا از طریق بلوتوث ارسال شود.
برقراری تماس صوتی  -با مخاطب تماس بگیرید.
ذخیره در سيم كارت/گوشی  -انتخاب کنید
که مخاطب را در سيم كارت کپی کنید یا در
گوشی (بسته به اینکه مخاطب را ابتدا کجا
ذخیره کرده اید).
اصول اولیه

حذف  -مخاطب را حذف کنید .اگر مطمئن
هستید ،بله را در صفحه نمایش فشار دهید.
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ایجاد یک گروه
1

کنید.

را فشار داده و دفترچه تلفن را انتخاب

 2گروه ها را انتخاب کرده و کلید موقت چپ را
فشار دهید.
 3افزودن گروه جدید را انتخاب کنید.
 4یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید.
 5انجام شد را فشار دهید.
توجه :اگر گروهی را حذف کنید ،دفترچه تلفنی
که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند.
این دفترچه تلفن در دفترچه آدرس شما باقی
خواهند ماند.
نکته! می توانید گروه فعلی را با برجسته
کردن آن و فشار دادن کلید موقت چپ ویرایش
کنید .از دفترچه تلفن یک عضو به گروه
اضافه کنید ،یک آهنگ زنگ به گروه
اختصاص دهید ،نام گروه را تغییر داده یا آن
را حذف کنید.

استفاده از شماره های خدمات

تغییر تنظیمات مخاطب

می توانید لیست شماره های خدمات ( )SDNرا که
توسط شبکه مخابراتی شما (اگر در سيم کارت
پشتیبانی شود) اختصاص داده شده است ،مشاهده
کنید .چنین شماره هایی شامل شماره های
اضطراری ،سرویس جستجوگر شماره های تلفن ،و
شماره های پست صوتی می باشد .پس از انتخاب
یک شماره خدماتی،
را برای شماره گیری
خدمات فشار دهید.

تنظیمات مخاطب خود را طوری انجام دهید که
دفترچه آدرس طبق موارد برگزیده شما عمل کند.

مشاهده شماره شخصی
به شما امکان می دهد شماره تلفن خود را در سيم
كارت مشاهده کنید.

ایجاد كارت تجاری
می توانید كارت تجاری شخصی خود را با انتخاب
كارت تجاری من و اضافه کردن آن ایجاد کنید .پس از
وارد کردن نام ،شماره ،نامه الكترونيكی و تصویر می
توانید هنگام ارسال یک پیام از آن به عنوان یک كارت
تجاری استفاده کنید.

1
کنید.

را فشار داده و دفترچه تلفن را انتخاب

 2تنظیمات را انتخاب کنید .در اینجا می توانید
تنظیمات زیر را انجام دهید:
تنظیمات لیست مخاطب  -انتخاب کنید که
دفترچه تلفن ذخیره شده در گوشی و سيم
كارت ،فقط گوشی یا فقط سيم كارت مشاهده
شوند .همچنین می توانید انتخاب کنید که
ابتدا نام یا نام خانوادگی مخاطب و سپس عکس
وی نمایش داده شود.
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همگام سازی مخاطب  -به سرور متصل
شده و دفترچه تلفن خود را با آن همگام کنید.
به همگام سازی دفترچه تلفن در صفحه 77
مراجعه کنید.
کپی  -دفترچه تلفن را از سيم كارت در گوشی یا
از گوشی در سيم كارت کپی کنید .کپی کردن را
یکی یکی یا همه باهم انجام دهید.

اصول اولیه
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دفترچه تلفن
انتقال  -این گزینه نیز مانند کپی کردن عمل می
کند ،اما مخاطب فقط در محلی که آن را انتقال
داده اید ذخیره می شود .اگر یک مخاطب را از
سيم كارت به گوشی انتقال دهید ،از حافظه
سيم كارت پاک می شود.
�ارسال همه دفترچه تلفن از طریق بلوتوث -
اطالعات همه دفترچه تلفن را از طریق بلوتوث به
گوشی دیگر ارسال کنید.
تهیه پشتیبان از دفترچه تلفن  -به تهیه
پشتیبان و بازیابی اطالعات گوشی در صفحه 77
مراجعه کنید.
بازیابی دفترچه تلفن -به تهیه پشتیبان و بازیابی
اطالعات گوشی در صفحه  77مراجعه کنید.
پاک کردن دفترچه تلفن  -همه دفترچه تلفن را
حذف کنید .اگر مطمئن هستید که می خواهید
دفترچه آدرس را کامالً پاک کنید ،بله را در صفحه
نمایش فشار دهید.
اطالعات حافظه  -مقدار فضای خالی حافظه را
در گوشی یا سيم كارت بررسی کنید.

اصول اولیه
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پیام رسانی
پیام رسانی
گوشی مدل  KF755ترکیبی از پيام متنی ،پيام چند
رسانه ای ،و نامه الكترونيكی را در یک منوی ساده و
قابل فهم گنجانده است.

ارسال پیام

 1پیام رسانی و سپس پیام جدید را انتخاب کنید.
 2برای ارسال یک پيام متنی یا پيام چند رسانه
ای ،پیام را انتخاب کنید .یا برای ارسال نامه
الكترونيكی ،نامه را انتخاب نمایید .برای اطالعات
بیشتر به صفحه  35مراجعه کنید.
 3اگر پیام را انتخاب کنید ،یک پيام متنی جدید
باز می شود.
 4گزینه ها سپس وارد کردن را برای افزودن تصویر،
فیلم ،صدا یا موضوع انتخاب کنید.

5
ارسال را فشار دهید .شماره تلفن را وارد
کنید یا دفترچه تلفن را فشار دهید تا لیست
دفترچه تلفن باز شود .می توانید چند مخاطب
اضافه کنید.
هشدار :به ازای هر منت  160نویسه ای
که برای هر شخص ارسال می کنید ،هزینه ای
از شما دریافت خواهد شد.

هشدار :اگر تصویر ،فیلم یا صدایی
به پيام متنی افزوده شود ،پيام متنی به طور
خودکار تبدیل به پيام چند رسانه ای شده
و هزینه ارسال پيام چند رسانه ای از شما
دریافت می شود.
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وارد کردن متن
دو روش برای وارد کردن متن وجود دارد:

05

حالت پیشگوی T9و حالت دستی ورود الفبا.

06

برای تغییر وضعیت بین روش های ورود متن ،در حالی
که صفحه پیام خالی باز است ،کلید
را
فشار داده و نگه دارید.

07
08

متن پیشگوی  - T9متن پیشگوی  T9را لمس
کنید تا روشن شود ،سپس T9 abc، T9 Abcیا
 123را انتخاب کنید.
حالت دستی ورود الفبا  -گزینه های  Abc، ABCیا
 123را انتخاب کنید.
برای تغییر از حروف بزرگ به کوچک و عنوان،
را فشار دهید.
برای حذف یک نویسه از کلید
نمایش فشار دهید.

در زیر صفحه

برای وارد کردن یک عالمت ،گزینه ها و وارد کردن را
انتخاب کنید.
اصول اولیه
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پیام رسانی
حالت پیشگوی T9
حالت  T9از یک فرهنگ لغت داخلی برای تشخیص
لغاتی که می نویسید و بسته به توالی کلیدهایی
که در صفحه فشار می دهید استفاده می کند.
کافی است کلیدهای عددی مربوط به حرفی که
می خواهید وارد کنید را فشار دهید ،و فرهنگ لغت
به محض اینکه تمام حروف درج شدند ،کلمه را
شناسایی می کند .مثالً  3 ،6 ،6 ،4 ،7 ،3 ،5 ،3 ،8را
برای نوشتن “ ”telephoneفشار دهید.

حالت دستی ورود الفبا

در حالت دستی ورود الفبا ،باید کلید را مکررا ً فشار
دهید تا حرفی درج شود .مثالً برای نوشتن کلمه
“ ،”helloباید  4را دو بار 3 ،را دو بار 5 ،را سه بار 5،را
مجددا ً سه بار ،سپس  6را سه بار فشار دهید.

تنظیم نامه الكترونيكی
با استفاده از قابلیت نامه الكترونيكی در گوشی
 ،KF755می توانید همواره در تماس باشید.
به سرعت و سهولت می توان اشتراک نامه
الكترونيكی  POP3و  IMAP4ایجاد نمود.
 1پیام رسانی سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
 2نامه الكترونيكی و سپس اشتراک های نامه
الكترونيكی را انتخاب کنید.
اصول اولیه
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 3اکنون می توانید نحوه عملکرد اشتراک خود را
انتخاب کنید:
عنوان  -یک نام برای این اشتراک وارد کنید.
نام من  -نام خود را وارد کنید.
نام کاربر  -نام کاربر اشتراک را وارد کنید.
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رمز ورود  -رمز ورود اشتراک را وارد کنید.
آدرس نامه الكترونيكی  -آدرس اشتراك نامه
الكترونيكی را وارد کنید.
آدرس پاسخ به نامه الكترونيكی  -آدرس نامه
الكترونيكی “پاسخ به” را وارد کنید.
سرور نامه الكترونيكی خروجی  -جزئیات
اشتراک را وارد کنید.
سرور نامه الكترونيكی ورودی  -جزئیات اشتراک
را وارد کنید.
حداکثر اندازه دریافت  -اندازه نامه الكترونيكی
های الكترونيكی خود را انتخاب کنید .حداکثر
اندازه  1مگابایت است.
نوع صندوق پستی  -نوع صندوق پست
الكترونيكی شامل  POP3یا  IMAP4را
وارد کنید.
ذخیره در سرور  -انتخاب کنید که نامه
الكترونيكی های الكترونيكی شما در سرور
ذخیره شود یا خیر .برای اشتراک های ،IMAP4
کپی ها همیشه ذخیره می شوند.
ذخیره نامه الكترونيكی ارسالی در  -انتخاب
کنید که نامه های الكترونيكی  IMAP4شما در
کجا ذخیره شود .برای اشتراک های  ،POP3کپی
ها همیشه در گوشی ذخیره می شوند.
نقطه دسترسی  -نقطه دسترسی به اینترنت
را انتخاب کنید.
بازیابی خودکار  -انتخاب کنید که آیا نامه های
الكترونيكی جدید شما به طور خودکار بازیابی
شود یا خیر

تنظیمات پیشرفته  -انتخاب کنید که آیا از
تنظیمات پیشرفته استفاده شود یا خیر.
شماره درگاه  - SMTPاین شماره معموال ً
 25است.
درگاه سرور ورودی  -معموال ً این شماره برای
اشتراک های  ،POP3، 110و برای اشتراک های
 IMAP4، 143خواهد بود.
تأیید  - SMTPتنظیمات امنیتی برای سرور نامه
الكترونيكی خروجی را انتخاب کنید.
نام کاربر  - SMTPنام کاربر  SMTPرا وارد کنید.
رمز ورود  - SMTPرمز ورود  SMTPرا وارد کنید.
ورود ایمن  - APOPاین گزینه را جهت فعال کردن
ورود ایمن  APOPبرای اشتراک  POP3انتخاب
کنید .اشتراک های  IMAP4همیشه روی
خاموش تنظیم می شوند.
بعد از آنکه اشتراک شما ایجاد شد ،در لیست
اشتراک های موجود در پوشه نامه الكترونيكی شما
ظاهر خواهد شد.
بازیابی نامه الكترونيكی

 2اشتراک مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.
 3بازیابی را انتخاب کنید و تلفن به اشتراک نامه
الكترونيكی شما متصل شده و پیام های جدید
را بازیابی می کند.

ارسال نامه الكترونيكی با استفاده از اشتراک
جدید

 1پیام رسانی و سپس پيام جدید را انتخاب کنید.
 2نامه الكترونيكی را انتخاب کنید .یک نامه
الكترونيكی باز می شود.
 3برای وارد کردن آدرس گیرنده و نوشتن پیام خود ،از
زبانه ها و گزینه ها استفاده کنید .از وارد کردن
برای ضمیمه کردن تصاویر ،فيلم ها ،صداها یا
انواع دیگر فایل استفاده کنید.
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 4برای ارسال نامه الكترونيكی ،ارسال را انتخاب
کنید.
نکته! می توانید فایل های Word، Excel،
 PowerPointو  PDFرا به گوشی KF755
خود نامه کنید و آنها را در حین سفر مرور
منایید.

می توانیدبه طور خودکار یا دستی نامه های
الكترونيكی جدید خود را بررسی کنید .برای بررسی
خودکار نامه های الكترونيكی جدید ،به “تغییر
تنظیمات نامه” مراجعه کنید.

 1پیام رسانی و سپس صندوق پست الكترونيكی
را انتخاب کنید.

اصول اولیه

برای بررسی نامه های الكترونيكی جدید به صورت
دستی:

35

پیام رسانی
تغییر تنظیمات نامه الكترونيكی

می توانید تنظیمات نامه الكترونيكی خود را
�طوری انجام دهید که به صورتی که ترجیح
می دهید عمل کند.
 1پیام رسانی را انتخاب کرده و سپس تنظیمات
را باز کنید.
 2نامه الكترونيكی را انتخاب کنید و سپس
تنظیمات زیر را انجام دهید:

پاسخ به نامه الكترونيكی مجاز  -این گزینه
را انتخاب کنید تا پیام های “تأیید خوانده شدن”
ارسال شود.
درخواست پاسخ نامه الكترونيكی -این گزینه
را انتخاب کنید تا پیام های “تأیید خوانده شدن”
درخواست گردد.
فاصله بازیابی  -انتخاب کنید که گوشی
 KF755شما هر چند وقت یک بار نامه های
الكترونيكی جدید را بررسی کند.
شامل پيام در انتقال و پاسخ  -این گزینه را
انتخاب کنید تا متن اصلی پیام در پیام های پاسخ
و انتقالی وارد شود.
شامل پیوست  -انتخاب کنید که آیا پیوست
اولیه به پیام اضافه شود یا خیر.

بازیابی خودکار هنگام رومینگ  -انتخاب
کنید وقتی خارج از کشور هستید نامه های
الكترونيكی شما به طور خودکار بازیابی گردد یا
اینکه بازیابی خودکار متوقف شود.

اعالم نامه الكترونيكی جدید  -انتخاب کنید
که آیا دریافت نامه های الكترونيكی جدید اعالم
شود یا خیر.
امضا  -یک امضای نامه الكترونيكی ایجاد
کرده و این ویژگی را فعال کنید.

اولویت  -اولویت پیام های نامه الكترونيكی

خود را انتخاب کنید.

پوشه های پیام
ساختار پوشه ای مورد استفاده در گوشی KF755
نسبتا ً واضح و قابل فهم است.
اطالعات ورودی  -همه پیام هایی که دریافت می
کنید در اطالعات ورودی شما قرار می گیرد .از اینجا
می توانید به پیام ها پاسخ داده ،آنها را انتقال دهید
و بسیاری کارهای دیگر انجام دهید .اطالعات بیشتر
در زیر آمده است.
صندوق پست الكترونيكی  -همه نامه های
الكترونيكی دریافتی شما در صندوق پست قرار
می گیرند.

اصول اولیه

پیش نویس ها  -اگر وقت کافی برای تکمیل یک
پیام نداشته باشید ،آنچه نوشته اید را می توانید در
این پوشه ذخیره کنید.
اطالعات خروجی  -زمانی که پیام ها در حال ارسال
هستند ،این صندوق به عنوان یک پوشه ذخیره
موقت عمل می کند.
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موارد ارسالی  -کلیه پیام هایی که ارسال می کنید
در پوشه موارد ارسالی شما قرار می گیرد
پوشه های من  -می توانید پیام ها را در این پوشه
مدیریت کنید.

مدیریت پیام ها
می توانید برای مدیریت پیام های خود ،از اطالعات
ورودی استفاده کنید.
 1پیام رسانی و سپس اطالعات ورودی را انتخاب
کنید.
 2گزینه ها را انتخاب کرده و سپس از موارد زیر
انتخاب کنید:
پاسخ  -پاسخی را برای پیام انتخاب شده
ارسال کنید.
ارسال مجدد  -پیام انتخاب شده را به فرد دیگری
ارسال کنید.
تماس صوتی  -با مخاطبی که پیامی برای شما
فرستاده ،تماس صوتی یا تصویری برقرار کنید.
حذف  -پیام را حذف کنید.
پیام جدید  -پیام یا نامه خالی جدیدی را باز
کنید.

اطالعات پیام  -اطالعات بیشتر راجع به پیام
شامل زمان ارسال و گزارش تحویل و خوانده
شدن را در این قسمت مشاهده کنید.
چنانچه پیام”فضای کافی برای پیام سيم كارت
وجود ندارد” را مشاهده کردید ،باید برخی از پیام ها
را از اطالعات ورودی خود حذف کنید.
چنانچه پیام”فضای کافی برای پیام وجود ندارد”
را مشاهده کردید ،می توانید برخی از پیام ها یا
فایل های ذخیره شده را حذف کنید تا فضای خالی
ایجاد گردد.

استفاده از الگوها
الگوهایی برای پیام های متنی و چند رسانه ای که
غالبا ً ارسال می کنید ایجاد نمایید .یک سری الگو
از قبل در گوشی شما وجود دارد ،می توانید در صورت
تمایل آنها را ویرایش کنید.
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 1پیام رسانی و سپس الگوها را انتخاب کنید.
 2گزینه الگوهای متنی یا الگوهای چند رسانه ای
را انتخاب کنید .می توانید سپس گزینه ها رابرای
افزودن مورد جديد ،ویرایش ،حذف یا حذف همه
الگوها انجام دهید.

عالمت دار/حذف عالمت  -پیام های خود را برای
حذف چند گانه عالمت دار کنید.

فیلتر  -پیام خود را بر اساس نوع پیام مشاهده
کنید .این گزینه پيام های متنی را جدا از پيام
های چند رسانه ای گروه بندی می کند.

اصول اولیه

کپی و انتقال  -پیام را در تلفن ،سيم كارت یا
پوشه های من کپی کرده یا انتقال دهید.
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پیام رسانی
استفاده از نمادهای احساسی
با استفاده از نمادهای احساسی ،به پیام های
خود شور و احساس ببخشید .برخی از نمادهای
احساسی متداول از قبل در گوشی شما وجود دارد.
 1پیام رسانی و سپس نمادهای احساسی را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها را برای افزودن مورد جديد ،ویرایش،
حذف یا حذف همه نمادهای احساسی فشار
دهید.

تغییر تنظیمات پیام متنی
تنظیمات پیام گوشی  KF755شما از قبل تعریف
شده است به نحوی که بتوانید بالفاصله پیام ها را
ارسال کنید .در صورت تمایل برای تغییر تنظیمات ،به
صورت زیر عمل کنید.
پیام رسانی و سپس تنظیمات و پیام متنی را
انتخاب کنید .می توانید تغییراتی در گزینه های
زیر انجام دهید:
مرکز پیام متنی  -جزئیات مرکز پیام متنی را
وارد کنید.
گزارش تحویل -برای دریافت تأییدیه ارسال و تحویل
پیام خود این گزینه را انتخاب کنید.
مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام شما چه مدت
در مرکز پیام باقی بماند.
اصول اولیه
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انواع پیام  -متن خود را به صدا ،نمابر X.400 ،یا
نامه الكترونيكی تبدیل کنید.
رمزگذاری نویسه ها  -انتخاب کنید که چگونه
نویسه های پیام های شما رمزگذاری شود ،این کار بر
اندازه پیام و در نتیجه بر هزینه های اطالعاتی شما
تأثیر می گذارد.
ارسال پیام بلند به عنوان  -برای ارسال پیام بلند به
صورت پيام متنی چند گانه یا به صورت پيام چند
رسانه ای این گزینه را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای
تنظیمات پیام گوشی  KF755شما از قبل تعریف
شده است به نحوی که بتوانید بالفاصله پیام ها را
ارسال کنید .در صورت تمایل برای تغییر تنظیمات ،به
صورت زیر عمل کنید.
�پیام رسانی و سپس تنظیمات و پیام چندرسانه ای
را انتخاب کنید .می توانید تغییراتی در گزینه های
زیر انجام دهید:
حالت بازیابی  -شبکه خانگی یا رومینگ را انتخاب
کنید .بنابراین اگر گزینه دستی را انتخاب کنید،
فقط اعالن های مربوط به پيام چند رسانه ای را
دریافت خواهید کرد و سپس می توانید تصمیم
بگیرید که آیا آنها را به طور کامل بارگیری کنید
یا خیر.
گزارش تحویل  -برای اجازه و/یا درخواست گزارش
تحویل این گزینه را انتخاب کنید.

خواندن پاسخ  -برای اجازه و/یا درخواست خواندن
پاسخ ،این گزینه را انتخاب کنید.
اولویت  -اولویت پیام های پيام چند رسانه ای خود
را انتخاب کنید.
مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام شما چه مدت
در مرکز پیام باقی بماند.
مدت زمان اسالید  -انتخاب کنید که اسالیدهای
شما چه مدت روی صفحه بماند.
زمان تحويل  -پیام خود را در زمان خاصی ارسال
کنید.
مرکز پیام چندگانه -جزئیات مرکز پیام خود را
وارد کنید.

تغییر سایر تنظیمات
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پیام رسانی و سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
خدمات اطالعات  -وضعیت دریافت ،زبان و سایر
تنظیمات خود را انتخاب کنید.

پیام خدمات  -برای دریافت یا مسدود کردن پیام
های خدماتی این گزینه را انتخاب کنید .همچنین
با ایجاد فهرست های قابل اطمینان و غیرقابل
اطمینان ارسال کننده ها ،می توانید ایمنی پیام خود
را تنظیم کنید.

اصول اولیه
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دوربني
گرفتن عکس فوری

بازگشت

 1کلید جانبی سمت راست گوشی را فشار دهید.
نمایاب دوربین در صفحه ظاهر می شود.
 2در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه
داشته اید ،لنز دوربین را به سمت سوژه مورد
نظر بگیرید.
 3دکمه گرفتن عکس را کمی فشار دهید .یک
کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر
می شود.
 4گوشی را به گونه ای نگه دارید که بتوانید سوژه
مورد نظر را در کادر فوکوس ببینید.
 5هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود ،نشان
می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس
کرده است.
 6دکمه گرفتن عکس را کامالً فشار دهید.

بعد از گرفتن عکس

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد.
نام تصویر در حاشیه پایین صفحه به همراه پنج
�نماد در قسمت پایین سمت راست ظاهر می شوند.

New image

گزينه ها
بازگشت

LGIM0006.jpg

به منوی قبل برگردید.

عکس هایی که قبالً گرفته اید را در آلبوم
مشاهده کنید.
عکس را به صورت پيام چند رسانه ای ،نامه
الكترونيكی یا از طریق بلوتوث ارسال کنید .برای
اطالعات بیشتر راجع به ارسال پیام به صفحه  33و
راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به
صفحه  84مراجعه کنید.
بالفاصله عکس دیگری بگیرید .عکس فعلی
شما ذخیره خواهد شد.
از تصویر به عنوان تصویر زمینه ،به عنوان یک
تصویر مخاطب یا در صفحه شروع یا خاموش شدن
تلفن استفاده کنید.
عکس گرفته شده را حذف کرده و با فشار
دادن بله آن را تأیید کنید .نمایاب مجددا ً ظاهر
خواهد شد.

خالقيت
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نکته! در حالت دوربین ،مناد پخش را انتخاب
کنید تا آلبوم عکس باز شود .برای اطالعات
بیشتر راجع به مشاهده عکس های ذخیره
شده به صفحه  46مراجعه کنید.

استفاده از فالش
فالش به طور پیش فرض روی خاموش تنظیم شده
است ،اما گزینه های دیگری هم وجود دارد.
 1گزینه
را از گوشه باالی سمت راست
نمایاب انتخاب کرده و وارد منوی فرعی فالش
شوید.
 2سه گزینه برای فالش وجود دارد:
همیشه روشن  -دوربین شما نور الزم برای گرفتن
یک عکس خوب را ارزیابی و در صورت لزوم از
فالش استفاده می کند.
هنگام گرفتن  -به منظور کاهش قرمزی چشم،
دوربین دو بار فالش می زند.
خاموش  -دوربین اصالً فالش نمی زند .این برای
زمانی مناسب است که بخواهید در نیروی باتری
صرفه جویی کنید.
 3گزینه فالش مورد نظر را انتخاب کنید.

 4پس از انتخاب ،منوی فالش به طور خودکار بسته
شده و برای گرفتن عکس آماده می شود.
 5نماد فالش روی نمایاب طبق حالت فالش انتخابی
شما تغییر می کند.
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توجه :هر بار که از حالت دوربین خارج می شوید،
تنظیمات فالش به حالت پیش فرض خاموش باز می
گردد .با باز کردن مجدد دوربین ،در صورت نیاز باید
فالش را مجددا ً روشن کنید.

05

تنظیم روشنایی

06

وضوح تفاوت روشنایی و تاریکی در یک تصویر را
نشان می دهد .تصویری که وضوح آن کم باشد،
ممکن است تار و مبهم به نظر برسد ،حال آنکه
تصویری که دارای وضوح باال است به مراتب واضح تر
به نظر می رسد.
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 1در تنظیمات ،روشنایی را انتخاب کنید.
 2برای کم کردن وضوح تصویر،نشانگر وضوح
تصویر را در امتداد نوار به سمت
بلغزانید،
در این صورت تصویر مبهم تر خواهد شد ،برای
وضوح بیشتر ،نشانگر مذکور را به سمت
بلغزانید.

خالقيت
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دوربني
انتخاب حالت عکاسی

 1برای باز کردن حالت عکاسی مورد نظر ،تنظیمات
را انتخاب کنید.
 2از بین چهار گزینه زیر یکی را انتخاب کنید:
عکس عمومی -این روش عکاسی پیش فرض
است ،عکس به طور عمومی ،آن گونه که در
بخش گرفتن عکس فوری در صفحه  40شرح
داده شد ،گرفته خواهد شد.
عکسبرداری متوالی  -با این گزینه می توانید
به طور خودکار نه عکس متوالی بگیرید .برای
اطالعات بیشتر به استفاده از حالت عکسبرداری
متوالی مراجعه کنید.
عکس با قاب  -از بین قاب های مختلف یکی
را انتخاب کنید و از آن برای تهیه عکس های
سرگرمی یا تزئین حاشیه عکس ها استفاده
کنید.
دورنما  -این نوع عکاسی برای عکس گرفتن از
یک گروه بزرگ از افراد و یا گرفتن نمای گسترده
بسیار مناسب است .برای اطالعات بیشتر به
گرفتن عکس دورنما در صفحه  43مراجعه
کنید.

استفاده از حالت عکسبرداری متوالی
حالت عکسبرداری متوالی برای عکس گرفتن از
اشیاء متحرک و رویدادهای ورزشی بسیار مناسب
است.
 1عکسبرداری متوالی را انتخاب کنید.
 2سوژه را در نمایاب قرار دهید ،سپس مانند
عکاسی معمولی دکمه گرفتن عکس را
فشار دهید.
 3دوربین نه عکس را به سرعت و به صورت متوالی
می گیرد و اولی را به همراه هشت تصویر کوچک
در سمت چپ صفحه نمایش می دهد.
 4عکس مورد نظر را از بین تصاویر کوچک انتخاب
کنید :پس از مشاهده ،ذخیره را برای ذخیره آن
انتخاب کنید.
 5یک عالمت تیک در کنار آن تصویر ظاهر خواهد
شد .برای خروج ،ذخیره را فشار دهید.

استفاده از حالت عکس با قاب
از حالت عکس با قاب می توان برای ایجاد عکس های
سرگرمی یا تزئین حاشیه آن ها استفاده کرد.
 1منوی عکس با قاب را انتخاب کنید.
 2سوژه را در قاب قرار داده و دکمه گرفتن عکس
را فشار دهید.
 3با انتخاب ذخیره ،تصویر را ذخیره کنید.

خالقيت
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گرفتن عکس دورنما
با استفاده از حالت عکس دورنما ،از زندگی آن گونه
که هست عکس بگیرید .دوربین به شما امکان می
دهد از سه شیء که در امتداد یکدیگر قرار گرفته
اند عکس گرفته و آن ها را با هم ترکیب و تبدیل
به یک عکس کنید تا نمای زاویه باز به یک عکس
دورنما تبدیل شود.
 1دورنما را انتخاب کنید.
 2اولین عکس را به صورت عمومی بگیرید .یک
شبه مات از سمت راست تصویر در نمایاب
ظاهر می شود.
 3وقتی عکس دوم و سوم را می گیرید ،قسمت
مات عکس قبلی را با تصویر بعدی در نمایاب
تراز کنید.
 4در آلبوم عکس ،عکس ها به صورت سه تصویر
جداگانه و یک تصویر دورنما ذخیره می شوند.
توجه :به علت اندازه تصویر ،عکس دورنما در نمای
آلبوم کمی مبهم به نظر می رسد.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و تنظیمات
پیشرفته را در گزینه های دیگر باز کنید.
اندازه -برای صرفه جویی در فضای حافظه و یا
گرفتن عکسی که متناسب با اندازه پیش تنظیم
شده الزم برای مخاطب باشد ،اندازه عکس را
تغییر دهید .به تغییر اندازه تصویر در صفحه 45
مراجعه کنید.
حالت صحنه  -دوربین را برای تنظیم شدن در
صحنه تنظیم کنید .از بین گزینه های خودکار،
عمودی ،افقی ،شب ،ساحل ،ورزشی و مهمانی
انتخاب کنید.
روشنایی  -وضوح تصویر را در نمایاب دوربین
تنظیم کنید.
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جلوه  -یک جلوه رنگ برای عکسی که می گیرید
انتخاب کنید .به انتخاب جلوه رنگ در صفحه 45
مراجعه کنید.
تعادل سفیدی  -تعادل سفیدی باعث می شود که
اشیاء سفید رنگ در عکس های شما طبیعی به
نظر برسند .برای آنکه دوربین بتواند تعادل سفیدی
را به درستی تنظیم کند ،شاید الزم باشد که
شرایط نور را تعیین کنید .از بین گزینه های خودکار،
نور روز ،ابری ،روشنایی یا داخل ساختمان یکی را
انتخاب کنید.
خالقيت
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دوربني
زمانسنج  -زمانسنج خودکار به شما امکان می دهد
که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن دکمه
گرفتن ،عکس بگیرید .از گزینه های  3ثانیه 5 ،ثانیه
یا  10ثانیه یکی را انتخاب کنید .این قابلیت برای
عکس های دست جمعی که خود شما هم مایل به
حضور در آنها می باشید بسیار مناسب است.
حالت عکاسی  -به صفحه  42مراجعه کنید.
 ISO - ISOحساسیت حسگر نور دوربین را تعیین
می کند .هرچه  ISOبیشتر باشد ،حساسیت
دوربین نسبت به نور بیشتر خواهد بود .این برای
وضعیت های تاریکی که نمی توان در آنها از فالش
استفاده کرد بسیار مناسب است .از بین مقادیر
 ISOیعنی  ،ISO 100، ISO 200خودكار
 ISO 400یا  ISO 800انتخاب کنید.
کیفیت -برای صرفه جویی در فضای حافظه و یا
گرفتن عکسی که متناسب با اندازه پیش تنظیم
شده الزم برای مخاطب باشد ،اندازه عکس را
تغییر دهید .به تغییر اندازه تصویر در صفحه 45
مراجعه کنید.
ماکرو  -حالت ماکرو به شما امکان می دهد از
فاصله بسیار نزدیک (کلوزآپ) عکس بگیرید .اگر
سعی می کنید یک عکس کلوزآپ بگیرید ،اما کادر
فوکوس همچنان قرمز باقی بماند ،حالت ماکرو را
فعال کنید.

خالقيت
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از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و تنظیمات
پیشرفته را در گزینه های پیش نمایش باز کنید.
حافظه مورد استفاده  -انتخاب کنید که عکس
های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه
خارجی.
مخفی کردن نمادها  -تنظیم کنید نمادهای کنار
نمایاب به طور خودکار مخفی شود یا خیر.
حالت كانونی  -روش فوکوس را انتخاب کنید.
صدا  -یکی از سه صدای ديافراگم را انتخاب کنید.
توجه :همیشه بعد از انتخاب تنظیمات جدید،
بستن را فشار دهید تا تغییراتی که ایجاد کرده اید
اجرا شود.
نکته! هنگامی که از حالت دوربین خارج می
شوید ،کلیه تنظیمات به جز اندازه و کیفیت
تصویر به تنظیمات پیش فرض بر خواهد
گشت .کلیه تنظیمات غیر پیش فرض مورد
نیاز شما مانند جلوه رنگ و  ISOباید مجددا ً
اجنام گیرد .قبل از گرفنت عکس بعدی خود،
آنها را بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی منایاب قرار می
گیرد ،بنابراین وقتی شما مواردی مانند رنگ یا
کیفیت تصویر را تغییر می دهید ،قادر خواهید
بود پیش منایش عکس تغییر یافته را در پشت
منوی تنظیمات مشاهده کنید .به خاطر
داشته باشید که قبل از خارج شدن ،ذخیره را
فشار دهید تا تغییرات اجنام شده اعمال گردد.

تغییر اندازه تصویر
هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد ،اندازه تصویر
بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که حجم
بیشتری از حافظه تلفن اشغال می شود .اگر می
خواهید عکس های بیشتری را در گوشی یا کارت
حافظه ذخیره کنید ،می توانید تعداد پیکسل ها را
تغییر دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.

مخاطب  -این قابلیت دوربین را به گونه ای
تنظیم می کند که عکس هایی بگیرد که
اندازه آنها برای افزودن به دفترچه تلفن تلفنی
مناسب باشد.
 4اندازه مورد نظر را انتخاب کرده و انتخاب را فشار
دهید تا تغییرات اعمال شود .منوی تنظیمات به
طور خودکار بسته شده و برای گرفتن عکس
آماده خواهد شد.
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 1از نمایاب ،تنظیمات را در گوشه پایین سمت چپ
صفحه فشار دهید.
 2اندازه را انتخاب کنید.
 3مقدار پیکسل را از شش گزینه زیر
(،5M: 2592x1944
،3M: 2048x1536
،2M: 1600x1200
)1M: 1280x960، 640x480, 320x240
انتخاب کرده یا مورد پیش تنظیم را انتخاب
کنید.
خالقيت
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دوربني
انتخاب جلوه رنگ

مشاهده عکس های ذخیره شده

 1از نمایاب ،تنظیمات را در گوشه پایین سمت چپ
صفحه فشار دهید.

 1می توانید به عکس های ذخیره شده خود از
حالت دوربین و از آلبوم در باالی منوی نمادها
دسترسی داشته باشید.

 3دوازده گزینه جلوه رنگ وجود دارد :خاموش ،سیاه
و سفید ،نگاتیو ،قرمز قهوه ای ،آبی ،برجسته،
نقاشی ،ارغوانی فام ،آبی فام ،تک فام ،برجسته
سازی لبه یا بی رنگ.

 2آلبوم در صفحه نمایش ظاهر می شود.

 2جلوه را انتخاب کنید.

 4جلوه رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و انتخاب را
انتخاب کنید.
 5پس از انتخاب ،منوی جلوه رنگ به طور خودکار
بسته شده و برای گرفتن عکس آماده می شود.
نکته! می توانید عکسی که به صورت رنگی
گرفته شده است را به سیاه وسفید یا قرمزمایل
به قهوه ای تبدیل کنید اما منی توانید عکسی
که به صورت سیاه و سفید یا قرمز مایل به قهوه
ای گرفته شده است را به رنگی تبدیل کنید.

 3عکس مورد نظر را انتخاب کنید تا به جلوی آلبوم
انتقال یابد.
 4عکس مورد نظر را مجددا ً فشار دهید تا کامالً
باز شود.

تنظیم عکس به عنوان تصوير زمينه یا تصویر
مخاطبين

از آلبوم تصاویر ،یک تصویر انتخاب کرده و استفاده
به عنوان را برای استفاده از تصویر به عنوان
تصوير زمينه .تصویر مخاطبين  ،تصوير شروع يا
تصويرخاموش شدن انتخاب نمایید.
توجه :تصاویر مخاطبين را فقط می توان برای
شخصی به کار برد که در حافظه گوشی ذخیره
شده اند نه سيم كارت.
نکته! با استفاده از صفحه لمسی می توانید
به عکس های خود نیز دسترسی داشته باشید.
کلید موقت چپ در سمت راست تلفن و سپس
نماد عکس را فشار دهید .سپس می توانید با
فشار دادن صفحه لمسی در عکس های خود
حرکت کنید.

خالقيت
46
 | LG KF755راهنمای کاربر

دوربین فیلمبرداری
فیلمبرداری فوری

قرار دهید.
 1کلید حالت دوربین را در وضعیت
نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر
می شود.
 2در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه
داشته اید ،لنز دوربین را به سمت سوژه مورد
نظر بگیرید.

 3دکمه گرفتن عکس را یک بار فشار دهید تا
فیلمبرداری شروع شود.
 4ضبط در پایین نمایاب ظاهر می شود.

بعد از فیلمبرداری
یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده
است روی صفحه ظاهر می شود .نام تصویر در
حاشیه پایین صفحه به همراه پنج نماد در قسمت
پایین سمت راست ظاهر می شوند.
آلبوم فيلم های من را مشاهده کنید.
فایل را پخش کنید.
فیلم را دوباره ضبط کنید.
فیلم را به صورت پيام چند رسانه ای ،نامه یا
از طریق بلوتوث ارسال کنید .برای اطالعات بیشتر
راجع به ارسال پیام به صفحه  33و راجع به ارسال
و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث به صفحه 84
مراجعه کنید.

فیلم گرفته شده را حذف کرده و با فشار
دادن بله آن را تأیید کنید .نمایاب مجددا ً ظاهر
خواهد شد.
نکته! برای باز کردن آلبوم فيلم های من ،نماد
فیلم را انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر به
مشاهده عکس ها و فيلم ها در صفحه 51
مراجعه کنید.

تنظیم روشنایی
وضوح تفاوت روشنایی و تاریکی در یک تصویر را
نشان می دهد .تصویری که وضوح آن کم باشد،
ممکن است تار و مبهم به نظر برسد ،حال آنکه
تصویری که دارای وضوح باال است به مراتب واضح تر
به نظر می رسد.
1
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را انتخاب کنید.

 2برای کم کردن وضوح تصویر،نشانگر وضوح
تصویر را در امتداد نوار به سمت بلغزانید،
در این صورت تصویر مبهم تر خواهد شد ،برای
وضوح بیشتر ،نشانگر مذکور را به سمت
بلغزانید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و تنظیمات
پیشرفته را در گزینه های دیگر باز کنید.

خالقيت

اندازه  -اندازه فیلم را برای ذخیره در حافظه تغییر
دهید .به تغییر اندازه فیلم در زیر مراجعه کنید.
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دوربین فیلمبرداری
حالت صحنه  -فيلم را برای تنظیم شدن در
صحنه تنظیم کنید .از بین گزینه های خودکار،
عمودی ،افقی ،شب ،ساحل ،ورزشی و مهمانی
انتخاب کنید.
جلوه  -یک جلوه رنگ برای فيلمی که می گیرید
انتخاب کنید .به انتخاب جلوه رنگ در صفحه 49
مراجعه کنید.
تعادل سفیدی  -تعادل سفیدی باعث می شود که
اشیاء سفید رنگ در فيلم های شما طبیعی به نظر
برسند .برای آنکه دوربین بتواند تعادل سفیدی را به
درستی تنظیم کند ،شاید الزم باشد که شرایط
نور را تعیین کنید .از بین گزینه های خودکار،نور
روز ،ابری ،روشنايی یا داخل ساختمان یکی را
انتخاب کنید.
ضبط ویژه  -تصویر متحرک را با تنظیمات مختلف
ضبط کنید.
کیفیت -برای صرفه جویی در فضای حافظه و یا
گرفتن فيلمی که متناسب با اندازه پیش تنظیم
شده الزم برای مخاطب باشد ،اندازه فيلم را
تغییر دهید .به تغییر اندازه تصویر در صفحه 45
مراجعه کنید.
مدت زمان  -یکی از سه صدای شاتر را انتخاب کنید.

خالقيت
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از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و تنظیمات
پیشرفته را در گزینه های پیش نمایش باز کنید.
حافظه مورد استفاده  -انتخاب کنید که عکس
های شما در حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه
خارجی.
مخفی کردن نمادها  -تنظیم کنید نمادهای کنار
نمایاب به طور خودکار مخفی شود یا خیر.
صدا  -برای فیلمبرداری بی صدا ،صدا دار را انتخاب
کنید.
توجه :همیشه بعد از انتخاب تنظیمات جدید ،بستن
را فشار دهید تا تغییراتی که ایجاد کرده اید اجرا شود.
نکته! هنگامی که از حالت دوربین فیلمبرداری
خارج می شوید ،کلیه تنظیمات به جز اندازه
و کیفیت تصویر به تنظیمات پیش فرض
بر خواهد گشت .کلیه تنظیمات غیر پیش
فرض مورد نیاز شما مانند جلوه رنگ و تعادل
سفیدی باید مجددا ً اجنام گیرد .قبل از گرفنت
فیلم بعدی ،آنها را بررسی کنید.

تغییر اندازه فیلم
هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد ،اندازه فایل
بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است که حجم
�بیشتری از حافظه تلفن اشغال خواهد شد .اگر
می خواهید فیلم های بیشتری را روی گوشی خود
ذخیره کنید ،می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر
دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.
 1اندازه را از منوی تنظیمات انتخاب کنید.
 2از بین چهار گزینه زیر یک مقدار پیکسل را
انتخاب کنید:
( - )640x480بهترین کیفیت برای صفحه
گسترده.
 - 320x240اندازه تصویر کوچکتر و بنابراین
اندازه فایل هم کوچکتر است .برای صرفه جویی
در فضای حافظه بسیار مناسب است.
 - 176x144کوچکترین اندازه تصویر و بنابراین
اندازه فایل کوچکتر است.
16:9گسترده  -گزینه صفحه گسترده.
 3اندازه مورد نظر را انتخاب کرده و ذخیره را فشار
دهید تا تغییرات اعمال شود .منوی تنظیمات
به طور خودکار بسته و برای گرفتن فیلم آماده
خواهد شد.

انتخاب جلوه رنگ
 1تنظیمات و سپس جلوه را انتخاب کنید.
 2دوازده گزینه جلوه رنگ وجود دارد :خاموش ،سیاه
و سفید ،نگاتیو ،قرمز قهوه ای ،آبی ،برجسته،
نقاشی ،ارغوانی فام ،آبی فام ،تک فام ،برجسته
سازی لبه یا بی رنگ.
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 3جلوه رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و انتخاب را
انتخاب کنید.
 4پس از انتخاب ،منوی جلوه رنگ به طور خودکار
بسته شده و برای گرفتن فیلم آماده می شود.
نکته! می توانید فیلمی که به صورت رنگی
گرفته شده است را به سیاه وسفید یا
قرمزمایل به قهوه ای تبدیل کنید اما منی توانید
فیملی که به صورت سیاه و سفید یا قرمز
مایل به قهوه ای گرفته شده است را به رنگی
تبدیل کنید.
خالقيت

�توجه :هنگامی که فیلم های خود را مشاهده
می کنید ،سرعت پخش  30فریم در ثانیه است،
به استثناء  120فریم در ثانیه درمواردی که سرعت
پخش  15فریم در ثانیه است.

هشدار :نرم افزار ویراستار عالی که در
گوشی  LG KF755شما نصب شده با انواع
فيلم های من به جز  640x480سازگار است.
اگر قصد دارید فیلم خود را ویرایش کنید ،آن را
در فرمت فوق ضبط نکنید.

01
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دوربین فیلمبرداری
تماشای فیلم های ذخیره شده
 1نماد آلبوم را انتخاب کنید .آلبوم در صفحه
نمایش ظاهر می شود.
 2فیلم مورد نظر را انتخاب کنید تا به جلوی آلبوم
انتقال یابد.
 3فیلم مورد نظر را مجددا ً فشار دهید تا کامالً
باز شود.

خالقيت
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عکس ها و فیلم های شما
ویرایش منوی گزینه های آلبوم عکس
تصاویر خود را با استفاده از منوی گزینه ها در آلبوم
عکس ها مشاهده و ویرایش کنید.
مشاهده  -تصویر را مشاهده کنید.
ارسال  -تصویر را برای یک دوست ارسال کنید.
حذف  -تصویر را حذف کنید.
استفاده به عنوان  -تصویر را به عنوان تصوير
زمينه/تصویر دفترچه تلفن/تصویر شروع و تصوير
خاموش شدن تلفن تنظیم کنید.
ویرایش  -تصویر را ویرایش کنید.
چاپ  -یک فایل تصویری را از طریق  PictBridgeیا
بلوتوث چاپ کنید.
نمایش تاریخ  -گزینه نمایش تاریخ را تنظیم کنید.

ویرایش منوی گزینه های آلبوم فیلم
فیلم های خود را با استفاده از منوی گزینه ها در
آلبوم فيلم های من مشاهده و ویرایش کنید.
پخش  -فیلم را پخش کنید.
ارسال  -فیلم را برای یک دوست ارسال کنید.
حذف  -فیلم را حذف کنید.

 1بعد از گرفتن عکس یا فیلم ،آلبوم را انتخاب
کنید.
 2آلبوم در صفحه نمایش ظاهر می شود.
 3فیلم یا عکس مورد نظر برای مشاهده را انتخاب
کنید تا به جلوی آلبوم انتقال یابد.
 4آن را مجددا ً فشار دهید تا کامالً باز شود.
 5فيلم های من به طور خودکار شروع به پخش
شدن می کنند .برای توقف موقت پخش،
را انتخاب کنید.
نکته! می توانید عکس یا فیلم را حذف کنید.
�عکس یا فیلم را انتخاب کرده سپس
گزینه ها و حذف را انتخاب کنید .برای تأیید
بله را انتخاب کنید.

01
02
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تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
برای تنظیم صدای فیلم ،هنگام مشاهده فیلم و
زمانی که صفحه نمایش تلفن در حالت فیلم کار
نمی کند آن را بررسی کنید .یا در صفحه لمسی به
باال و پایین بروید.

استفاده به عنوان  -از فیلم به عنوان آهنگ زنگ
استفاده کنید.
تغییر نام  -نام فیلم را تغییر دهید.
ویرایش  -فیلم را ویرایش کنید.

مشاهده عکس ها و فيلم های من

خالقيت

نمایش تاریخ  -گزینه نمایش تاریخ را تنظیم کنید.
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عکس ها و فیلم های شما
گرفتن عکس از یک فیلم
 1فیلمی که می خواهید از آن عکس بگیرید را
انتخاب کنید.
 2برای متوقف کردن فیلم داخل کادری که مایل
به تبدیل آن به عکس هستید ،کلید
و سپس سمت راست صفحه را فشار دهید تا
منوی گزینه ها باز شود.
 3از منوی گزینه ها ،عکس گرفتن را انتخاب
کنید.
 4تصویر همراه با نام اختصاص یافته به آن روی
صفحه ظاهر می شود.
 5تأیید را انتخاب کنید.
 6برگشت را برای بازگشت به آلبوم انتخاب
کنید.
 7تصویر در پوشه فایل های من ذخیره شده
و در آلبوم ظاهر می شود .برای ظاهر شدن
عکس باید از گالری خارج شده و مجدداً آن
را باز کنید.
هشدار :چنانچه فایل چندرسانه ای در
گوشی ضبط نشده باشد ،ممکن است برخی از
عملکردها به درستی کار نکنند.
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ارسال عکس یا فیلم از آلبوم

 1عکس یا فیلم را دو بار انتخاب کنید تا باز شود.
اگر فیلمی را انتخاب می کنید ،به محض اینکه
شروع به پخش می کند،
را فشار دهید.

 2کلید موقت چپ را برای باز کردن منوی
گزینه ها انتخاب کنید.
 3ارسال را انتخاب کرده و نحوه ارسال فیلم یا
عکس را از طریق پیام ،نامه الكترونيكی یا
بلوتوث انتخاب نمایید.
 4برنامه پیام رسانی انتخاب شده باز خواهد
شد و شما می توانید فیلم یا عکس خود را
ارسال کنید.
توجه :قبل از ارسال فیلم یا عکس از طریق پيام
چند رسانه ای ،ممکن است الزم باشد که اندازه
آنها را تغییر دهید .ممکن است بعضی از فيلم های
من به قدری بزرگ باشد که نتوان آنها را به صورت
پيام چند رسانه ای ارسال کرد ،در این صورت گزینه
های دیگر ارسال را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها به صورت نمایش اسالید

ویرایش عکس ها

حالت نمایش اسالید کلیه عکس های موجود در
گالری را یکی یکی و به صورت اسالید پخش می
کند فيلم های من را نمی توان به صورت اسالید
مشاهده کرد.

�کارهای بسیار زیادی هست که می توانید با
عکس های خود انجام دهید .می توانید آن ها را تغییر
داده و به آن ها شور و زندگی ببخشید.

 1عکس را برای شروع نمایش اسالید انتخاب کرده و
آن را دو بار فشار دهید تا باز شود.
 2کلید موقت چپ را برای باز کردن منوی گزینه ها
انتخاب کنید.
 3نمایش اسالید را انتخاب کنید تا پخش
شروع شود.

تنظیم عکس به عنوان تصوير زمينه

 1عکس مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
گزینه ها را انتخاب کنید.
 2ویرایش را انتخاب کنید.
 3نمادی را برای عکس خود انتخاب کنید:

01
02
03
04
05

عکس را به چپ یا راست بچرخانید.

06

نمادی را در تصویر وارد کنید.

07

اندازه عکس را تغییر دهید.
تصویر را در ابعاد 640X480،
 320X240، 176X146برش دهید.

 1عکسی که مایل هستید به عنوان تصویر زمینه
استفاده شود را دو بار فشار دهید تا باز شود.

شکل تصویر را تغییر دهید.

 2کلید موقت چپ را برای باز کردن منوی گزینه ها
انتخاب کنید.

جلوه رنگ را به سیاه و سفید،
قرمز قهوه ای ،یا رنگ نگاتیو تغییر دهید.

 3استفاده به عنوان  -تصوير زمينه را انتخاب
کنید.

تصویر را تغییر داده یا یک قاب به آن
اضافه کنید.

08

عکس را به صورت یک تصویر آینه ای
معکوس کنید.
تصویر را با استفاده از عملکردهای شکل
دادن ،آینه سرگرمی یا نورافکن تغییر دهید.

خالقيت
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عکس ها و فیلم های شما
افزودن جلوه به عکس

 1از صفحه ویرایش ،جلوه ویژه یا جلوه قاب را
انتخاب کنید.
 2می توانید هریک از دو گزینه زیر را روی عکس
اعمال کنید:
جلوه ویژه  -رنگ عکس را به سیاه و سفید،
قرمز قهوه ای یا رنگ نگاتیو تغییر دهید.
جلوه قاب  -قابی را به عکس اضافه کنید .نوع
قاب مورد نظر را انتخاب کنید .تأیید را انتخاب
کنید تا قاب انتخابی روی عکس قرار بگیرد.
 3برای لغو جلوه اعمال شده ،برگشت را انتخاب
کنید.
نکته! به جز جلوه رنگ می توانید از بیش از
یک جلوه در عکس خود استفاده کنید.

شکل دادن به عکس
شکل دادن به عکس برای تغییر چهره دوستان،
یا تغییر یک عکس برای جلوه های هنری بسیار
مناسب است.
 1از صفحه ویرایش ،بیشتر و سپس شکل دادن را
انتخاب کنید.
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 2اگر صورت در عکس شناسایی نشد ،پیام “صورت
شناسایی نشد” نمایش داده شده و جلوه شکل
دادن لغو خواهد شد.
 3اگر صورت شناسایی شد ،اولین سبک شکل
دادن روی عکس اعمال می شود.
 4سبک شکل دادن را برای استفاده روی عکس
انتخاب کنید.
 5شدت و تراکم شکل دادن را انتخاب کنید.
 6تأیید را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید.

نور دادن به عکس

 1قسمتی از عکس را انتخاب کنید.
 2اندازه نور را انتخاب کنید.
 3برای اعمال تغییرات ،تأیید را انتخاب کنید.
نکته! از آینه سرگرمی برای کپی کردن سمت
چپ تصویر و قرار دادن ان در سمت راست تصویر
برای ایجاد عکس های خنده دار استفاده کنید.
نکته! می توانید بیش از یک جلوه عکس
به جز تغییر اندازه را لغو کنید .اگر جلوه ای
قبل از جلوه تغییر اندازه اجنام شده باشد،
جلوه اعمال شده فعلی و تغییر اندازه ذخیره
خواهد شد .سپس عملکرد برگشت بازنشانی
می شود.

ویرایش فيلم های من
ویژگی ویرایش برای همه انواع فیلم به جز
 640x480موجود است .اگر قصد دارید فیلم
خود را ویرایش کنید ،آن را در فرمت فوق ضبط
نکنید.

برش طول فیلم

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.
 2ویرایش و سپس برش را انتخاب کنید.

ادغام یک عکس با فیلم

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.
 2ویرایش و سپس ادغام تصویر را انتخاب کنید.
 3پوشه تصاویر باز می شود .عکس مورد نظر
را برای اغام با فیلم انتخاب کرده و انتخاب را
برگزینید.
 4عکس را انتخاب کرده و آن را برای ادغام در آخر یا
اول فیلم بکشید.

 3شروع و پایان را برای عالمت گذاری نقطه شروع و
پایان انتخاب کنید.

 5جلوه را برای انتخاب نحوه ادغام عکس و فیلم
با یکدیگر انتخاب کنید :هیچکدام ،محو
شدن ،جلوه بزرگنمايی ،بیضی ،آشکار ،بدون نور،
شطرنجی ،کیفیت تصویر.

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.

6
را فشار دهید .فیلم ادغام شده را به
عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید
ذخیره کنید.

ادغام دو فیلم با هم

 2ویرایش و سپس ادغام فیلم را انتخاب کنید.
 3پوشه فيلم های من باز می شود .فیلم مورد
نظر را برای ادغام انتخاب کرده و سپس انتخاب
را برگزینید.

01
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 7این مراحل را برای ادغام عکس های بیشتر
تکرار کنید.

 4جلوه را برای انتخاب نحوه ادغام فيلم های
من با یکدیگر انتخاب کنید :هیچکدام ،محو
شدن ،جلوه بزرگنمايی ،بیضی ،آشکار ،بدون نور،
شطرنجی ،کیفیت تصویر.

 6این مراحل را برای ادغام فیلم های بیشتر تکرار
کنید.

خالقيت

5
را برای ذخیره فیلم ادغام شده جدید
فشار دهید .فیلم ادغام شده را به عنوان فایل
اصلی یا به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
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عکس ها و فیلم های شما
افزودن متن به عکس

افزودن عکس

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.

 2ویرایش و سپس همپوشانی متن را انتخاب کنید.

 2ویرایش و سپس افزودن تصویر را انتخاب کنید.

 3متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و
ذخیره را انتخاب کنید.

 3پوشه تصاویر باز می شود .عکس مورد نظر
را برای افزودن به فیلم انتخاب کرده و انتخاب
را برگزینید.

 4شروع را انتخاب کنید و زمان مورد نظر برای ظاهر
شدن متن را عالمت بزنید.
 5قسمتی از صفحه که می خواهید متن در آن
ظاهر شود را انتخاب کنید.
 6لغو را انتخاب کنید و زمان مورد نظر برای محو
شدن متن را عالمت بزنید.
 7ذخیره را برای ذخیره آن انتخاب کنید .فیلم ادغام
شده را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل
جدید ذخیره کنید.
 8این مراحل را برای افزودن متن بیشتر تکرار کنید.

 4شروع را انتخاب کنید و زمان مورد نظر برای ظاهر
شدن عکس را عالمت بزنید.
 5قسمتی از صفحه که می خواهید عکس در آن
ظاهر شود را انتخاب کنید .اگر عکس بسیار
بزرگ باشد ،کل صفحه را می پوشاند ،نه فقط
قسمت انتخاب شده را.
 6لغو را انتخاب کنید و زمان مورد نظر برای محو
شدن عکس را عالمت بزنید.
 7ذخیره را برای ذخیره آن انتخاب کنید .فیلم ادغام
شده را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل
جدید ذخیره کنید.
 8این مراحل را برای افزودن عکس های بیشتر
تکرار کنید.
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افزودن صدای ضبط شده

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.
 2ویرایش و سپس ضبط صوت را انتخاب کنید.
کیفیت صدای اصلی با افزودن یک صدای ضبط
شده تحت تأثیر قرار می گیرد.
 3برای ادامه ،بله را انتخاب کنید.
 4برای مشاهده فیلم ،پخش را فشار دهید.
هنگامیکه به قسمت مورد نظر فیلم رسیدید
می توانید صدای خود را روی آن ضبط کنید،
سپس مکث را فشار دهید.
 5برای توقف ضبط و شروع پخش ،پایان را فشار
دهید.
 6برای ذخیره ،ذخیره و سپس بله را انتخاب کنید.
فیلم ادغام شده را به عنوان فایل اصلی یا به
عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
 7این مراحل را برای افزودن صداهای ضبط شده
بیشتر به فیلم تکرار کنید.

 3پوشه صداهای من باز می شود .آهنگ مورد نظر
را برای اضافه کردن به فیلم را انتخاب کرده و
سپس انتخاب را برگزینید.
 4صدای ضبط شده اصلی فیلم پاک می شود.
 5اگر صدا کوتاهتر از فیلم بود ،انتخاب کنید یک
بار پخش شود یا تکرار گردد.
 6فیلم ادغام شده را به عنوان فایل اصلی یا به
عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.

تغییر سرعت فیلم

01
02
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 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.

07

 2ویرایش و سپس مقیاس دهی زمان را انتخاب
کنید.

08

 3یکی از چهار گزینه سرعت را انتخاب کنیدx4، :
.x2، x1/4، x1/2
 4فیلم ادغام شده را به عنوان فایل اصلی یا به
عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.

افزودن آهنگ صوتی به فیلم

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.
 2ویرایش را انتخاب کرده و آرایش صوتی را انتخاب
کنید.
خالقيت
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عکس ها و فیلم های شما
افزودن جلوه محو شدن

 1فیلم مورد نظر را برای ویرایش باز کرده،
سپس گزینه ها را انتخاب کنید.
 2ویرایش را انتخاب کرده و جلوه محو شدن را
انتخاب کنید.
 3فیلم ادغام شده را به عنوان فایل اصلی یا به
عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
 4فیلم در ابتدا به تدریج از حالت محو ظاهر می
شود و در پایان محو می شود.
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و

چندرسانه ای
می توانید هر نوع فایل چند رسانه ای را در
حافظه گوشی در ابزارهای شخصی ذخيره کنید
تا به عکس ها ،صداها ،فيلم ها و بازی های خود
دسترسی آسان و سریع داشته باشید .همچنین
می توانید فایل های خود را روی یک کارت حافظه
ذخیره کنید .مزیت استفاده از کارت حافظه این
است که می توانید فضای حافظه خود گوشی را
خالی نگه دارید.

تصاویر

تصاویر من حاوی فهرستی از تصاویر اعم از تصاویر
پیش فرض که از قبل روی گوشی بارگیری شده اند
و نیز تصاویری که خودتان بارگیری کرده اید و یا با
دوربین گرفته اید می باشد.

منوهای گزینه تصاویر من

گزینه های موجود در تصاوير من ،بستگی به نوع
�تصویر انتخابی شما دارد .کلیه گزینه ها برای
عکس هایی که با دوربین گوشی گرفته اید موجود
است ،اما فقط گزینه های استفاده به عنوان،
چاپ ،ترتیب بر اساس نمای شبكه ای (ليست)
و مديريت حافظه برای تصاویر پیش فرض موجود
است.
ارسال  -تصویر را برای یک دوست ارسال کنید.

استفاده به عنوان  -انتخاب کنید که تصویر در
زمان های خاصی روی صفحه تلفن ظاهر شود.
انتقال  -تصویری را از حافظه گوشی به کارت
حافظه و بالعکس انتقال دهید.
کپی  -تصویری را از حافظه گوشی به کارت حافظه
و بالعکس کپی کنید.
حذف  -تصویر را حذف کنید.
عالمت دار/حذف عالمت  -چندین فایل را انتخاب
کنید.
چاپ  -تصویر را از طریق  PictBridgeیا بلوتوث
چاپ کنید.
فایل  -نام یا نمای اطالعات فایل را تغییر دهید.
ایجاد پوشه جدید  -پوشه جدیدی در داخل پوشه
عکس ها ایجاد کنید.

01
02
03
04
05
06
07
08

نمایش اسالید  -نمایش اسالید را شروع کنید.
ترتیب بر اساس  -تصاویر را به ترتیب تعیین شده
مرتب کنید.
نمای شبکه ای/نمای ليست  -هر تصویر را در نمای
شبکه ای یا لیستی مشاهده کنید.
مديريت حافظه  -وضعیت حافظه را مشاهده
کنید.

خالقيت
59

چندرسانه ای
ارسال عکس

 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2عکس مورد نظر را برای ارسال انتخاب کرده و
گزینه ها را فشار دهید.
 3ارسال را انتخاب کرده و از بین گزینه های پیام،
نامه الكترونيكی یا بلوتوث انتخاب کنید.
 4اگر پیام یا نامه الكترونيكی را انتخاب کنید،
عکس به پیام ضمیمه شده و می توانید پیام را
به طور عادی نوشته و ارسال کنید .اگر بلوتوث
را انتخاب کنید ،از شما خواسته می شود
بلوتوث را روشن کنید و تلفن شما به جستجوی
دستگاهی می پردازد که بتواند عکس را برای
آن ارسال کند.

استفاده از تصویر
می توانید از تصویر به عنوان تصویر زمینه ،محافظ
صفحه و حتی برای شناسایی تماس گیرنده
استفاده کنید.
 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2تصویر را انتخاب کرده و گزینه ها را فشار دهید.
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 3استفاده به عنوان را انتخاب کرده و از بین گزینه
های زیر انتخاب کنید:
تصویر زمینه  -یک تصویر زمینه را برای صفحه
آماده به کار تنظیم کنید.
تماس خروجی  -تصویری را برای ظاهر شدن در
حین تماس های خروجی انتخاب کنید.
تصویر مخاطبين  -تصویری را به فرد خاصی
که در فهرست دفترچه تلفن شما وجود دارد
اختصاص دهید ،تا زمانی که وی با شما تماس
می گیرد ،تصویر نشان داده شود.
تصویر شروع  -تصویری را برای زمانیکه تلفن
روشن می شود تعیین کنید.
تصویر خاموش شدن  -تصویری را برای زمانیکه
تلفن خاموش می شود تعیین کنید.

سازماندهی تصاویر

 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس ترتیب بر اساس را انتخاب
کنید.

 3یکی از گزینه های تاریخ ،نوع یا نام را انتخاب
کنید.

حذف تصویر

 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2تصویر مورد نظر را برای حذف انتخاب کرده و
گزینه ها را انتخاب کنید.
 3حذف را فشار داده و سپس بله را برای تأیید
انتخاب کنید.
نکته! برای حذف سریع هر گونه فایل در پوشه
ابزارهای شخصی ،آن را با استفاده از مکان منا،
را فشار دهید .با
برجسته کنید و کلید
انتخاب بله تأیید کنید.

انتقال یا کپی تصویر
می توانید تصویر را بین حافظه داخلی و حافظه
خارجی انتقال داده یا کپی کنید .این کار ممکن
است برای خالی کردن حافظه یا مراقبت از گم
شدن تصاویر صورت گیرد.
 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2تصویری را انتخاب کرده و گزینه ها را فشار
دهید.
 3انتقال یا کپی را انتخاب کنید.

ویرایش تصویر

با استفاده از منوی گزینه ها ،تصویر را ویرایش کنید.

01

 1منوی چندرسانه ای را انتخاب کنید.

02

 2ویرایشگر رسانه را انتخاب کنید.
 3تصویر را انتخاب کرده و بین گزینه های متعدد
یکی را انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر به
صفحه  53مراجعه کنید.

عالمت دار و بی عالمت کردن تصاویر
اگر بخواهید چندین پیام را به طور همزمان انتقال
دهید ،کپی ،ارسال یا حذف کنید ،ابتدا باید آنها را با
عالمت زدن مشخص کنید.
 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.

03
04
05
06
07
08

 2گزینه ها و سپس عالمت دار/حذف عالمت را
انتخاب کنید.
 3یک مربع در کنار هر تصویر ظاهر خواهد شد .اگر
تصویری را انتخاب کنید یک عالمت تیک در کنار
آن تصویر قرار می گیرد.
 4برای بی عالمت کردن ،تصویر را مجددا ً فشار دهید
تا عالمت تیک برداشته شود.
 5وقتی همه تصاویر مورد نظر را عالمت زدید،
یکی از گزینه ها را برای اعمال روی همه تصاویر
انتخاب کنید.
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چندرسانه ای
ایجاد نمایش اسالید

صداهای من

اگر بخواهید کلیه تصاویر موجود در گوشی خود را
�بررسی کنید و یا ببینید چه تصاویری دارید،
می توانید یک نمایش اسالید ایجاد کنید تا نیازی
نباشد که هر بار تک تک فایل ها را باز و بسته کنید.

پوشه صداهای من حاوی صداهای پیش فرض و
موارد صوتی ضبط شده است .در اینجا می توانید
صداهای من را سازماندهی و ارسال کنید و یا آنها را
به عنوان آهنگ زنگ تنظیم نمایید.

 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.

استفاده از صدا

 2گزینه ها و سپس نمایش اسالید را انتخاب
کنید.

بررسی وضعیت حافظه
می توانید بررسی کنید که چقدر از فضای حافظه
را مورد استفاده قرار داده اید و چقدر از آن باقی
مانده است.
 1ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس مديريت حافظه را انتخاب
کنید.
 3حافظه گوشی یا كارت حافظه من را انتخاب
کنید.
توجه :اگر کارت حافظه درون گوشی قرار نگرفته
باشد ،شما قادر به انتخاب حافظه خارجی
نخواهید بود.
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 1ابزارهای شخصی و سپس صداهای من را
انتخاب کنید.
 2صداهای پیش فرض یا موارد صوتی ضبط شده
را انتخاب کنید.
 3صدایی را انتخاب کرده و برای گوش دادن به آن
پخش را انتخاب کنید.
 4گزینه ها و سپس استفاده به عنوان را انتخاب
کنید.
 5از بین گزینه های آهنگ زنگ صوتی ،آهنگ
پیام ،شروع شدن ،خاموش شدن انتخاب کنید.

فيلم ها

پوشه فيلم های من حاوی فیلم های بارگیری
شده ونیز فیلم هایی است که با دوربین گوشی
گرفته اید.

تماشای فیلم

 1ابزارهای شخصی و سپس فیلم های من را
انتخاب کنید.
 2فیلمی را انتخاب کرده و پخش را فشار دهید.
نکته! برای حذف سریع هر گونه فایل در پوشه
ابزارهای شخصی ،آن را با استفاده از مکان منا،
را فشار دهید .با
برجسته کنید و کلید
انتخاب بله تأیید کنید.

استفاده از گزینه ها وقتی که فیلم در حالت
مکث قرار دارد
گزینه ها را درحالت مکث فشار دهید و سپس
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:
نمای افقی  -فایل تصویری را در صفحه کامل
مشاهده کنید.
بی صدا/صدادار  -صدا را خاموش/روشن کنید.

ارسال  -فیلم را به صورت پیام ،نامه ،یا از طریق
بلوتوث ارسال کنید.
حذف  -فیلم را حذف کنید.

01
02

استفاده به عنوان  -به عنوان یک آهنگ زنگ صوتی
استفاده کنید.

03

ارسال کلیپ تصویری

04

 1فیلمی را انتخاب کرده و گزینه ها را انتخاب
کنید.
 2ارسال را انتخاب کرده و از بین گزینه های پیام،
نامه الكترونيكی یا بلوتوث انتخاب کنید.
 3اگر پیام یا نامه الكترونيكی را انتخاب کنید،
کلیپ تصویری به پیام ضمیمه شده و می توانید
پیام را به طور عمومی نوشته و ارسال کنید.
اگر بلوتوث را انتخاب کنید ،از شما خواسته
می شود بلوتوث را روشن کنید و تلفن شما به
جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند فیلم
را برای آن ارسال کند.

05
06
07
08

تکرار  -فایل تصویری را تکرار کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،نوع ،مدت زمان،
ابعاد و اطالعات مربوط به حفاظت و حق کپی را
مشاهده کنید.
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چندرسانه ای
استفاده از کلیپ تصویری به عنوان آهنگ
زنگ
 1فیلمی را انتخاب کرده و گزینه ها را انتخاب
کنید.

 2استفاده به عنوان را انتخاب کرده و گزینه آهنگ
زنگ صوتی را انتخاب کنید.

استفاده از منوی گزینه های فیلم

از پوشه فیلم های من ،گزینه های زیر را انتخاب
کنید:
ارسال  -فیلم را برای دوست خود ارسال کنید.

استفاده به عنوان  -از فیلم به عنوان آهنگ زنگ
استفاده کنید.
انتقال  -کلیپ تصویری را از حافظه گوشی به
کارت حافظه و بالعکس انتقال دهید.

کپی  -کلیپ تصویری را از حافظه گوشی به کارت
حافظه یا بالعکس کپی کنید.
حذف  -فیلم را حذف کنید.
عالمت دار/حذف عالمت  -چندین فایل را انتخاب
کنید.
فایل  -نام فایل را ویرایش کرده و اطالعات آن را
مشاهده کنید.
ایجاد پوشه جدید  -پوشه جدیدی در داخل پوشه
فيلم های من ایجاد کنید.
ترتیب بر اساس  -فيلم های من را به ترتیب تعیین
شده مرتب کنید.
نمای شبکه ای/نمای ليست  -منوی گزینه ها را
به صورت شبکه ای یا لیستی مشاهده کنید.
مديريت حافظه  -وضعیت حافظه را مشاهده
کنید.

بازی ها و برنامه ها
می توانید بازی ها وبرنامه های جدیدی را بارگیری
کرده و روی گوشی خود ذخیره نمایید و با استفاد ه از
آنها اوقات فراغت خود را پر کنید.
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استفاده از منوی بازی متحرک

انجام دادن بازی

به طور پیش فرض شش نوع بازی در این گوشی
وجود دارد :دارت ،هومرون دربی ،توپ جادویی ،چکش،
مارپيچ ،ماهی گیری.

 1منوی بازی ها و برنامه ها را انتخاب کنید.

01

 2یک بازی را انتخاب و سپس گزینه اجرا را
انتخاب کنید.

02

درباره  -اطالعات بازی را مشاهده کنید.
تنظیم  -صدا و لرزش را هنگام فعال کردن یک بازی
تنظیم کنید.
بازنشانی داده ها  -همه تنظیمات را بازنشانی
کنید.
خروج  -از بازی خارج شوید.

بارگیری بازی یا برنامه

 1منوی بازی ها را برای بازی ها و منوی برنامه ها را
برای برنامه ها انتخاب کنید.
 2بارگیری بازی ها/برنامه ها را انتخاب کرده و
اتصال را فشار دهید.
 3می توانید به درگاه وب وصل شوید و در آنجا بازی
را برای بارگیری بیابید.
نکته! برای حذف سریع هر گونه فایل در پوشه
ابزارهای شخصی ،آن را با استفاده از مکان نما،
برجسته کنید و کلید
را فشار دهید .با
فشار دادن بله ،تأیید کنید.

03

استفاده از منوی گزینه های بازی ها و
برنامه ها

04

در پوشه های بازی ها و برنامه ها ،گزینه های زیر
موجود است:

05

ایجاد پوشه جدید – در منوی بازی ها و برنامه ها،
یک پوشه ایجاد کنید.
ترتیب بر اساس  -بازی ها و برنامه ها و برنامه
ها و برنامه ها را بر اساس تاریخ ،اندازه یا نام
مرتب کنید.

06
07
08

مديريت حافظه  -وضعیت حافظه را مشاهده
کنید.
نکته! با استفاده از صفحه لمسی می توانید
به بازی ها و برنامه ها دسترسی داشته باشید.
کلید را در سمت راست تلفن فشار داده
و نماد بازی ها را فشار دهید .با فشار دادن
صفحه نمایش می توانید به بازی ها دسترسی
داشته باشید.
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چندرسانه ای
محتویات فلش

اسناد

محتویات پوشه فلش شامل کلیه فایل های فلش
پیش فرض و بارگیری شده است.

از منوی اسناد می توانید همه فایل های اسنادی
را مشاهده کنید .از اینجا می توانید فایل های
 ،Excel، Powerpoint، Wordمتن ،و  PDFخود
را مشاهده کنید.

مشاهده فایل SWF/SVG

 1ابزارهای شخصی و سپس محتویات فلش را
انتخاب کنید.
 2فایل را انتخاب کرده و پخش را فشار دهید.

استفاده از گزینه های مشاهده فایل SWF/
SVG
گزینه ها را در حالت مکث انتخاب کرده و از بین
گزینه های زیر انتخاب کنید:
پخش/مکث  -پخش را متوقف کنید و یا از سر
بگیرید.
�نمای صفحه کامل/افقی -
 SWF/SVGرا در صفحه کامل یا حالت نمای افقی
مشاهده کنید (این فقط وقتی ظاهر می شود که
گزینه ها را بدون مکث انتخاب کنید).
بی صدا/صدادار  -صدا را خاموش/روشن کنید.
استفاده به عنوان تصویر زمینه  -فایل SWF/
 SVGرا به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان و نوع فایل را
مشاهده کنید.
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انتقال فایل به گوشی
بلوتوث به احتمال زیاد ساده ترین راه انتقال یک
فایل از رایانه به گوشی است .همچنین می توانید
از  LG PC Suiteبوسیله کابل همگام سازی
استفاده کنید ،برای اطالعات بیشتر به صفحه 77
مراجعه کنید.
برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:
 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن و
قابل رؤیت باشد.
 2از رایانه خود برای ارسال فایل از طریق بلوتوث
استفاده کنید.
 3وقتی فایل ارسال می شود ،با انتخاب تأیید آن
را بپذیرید.
 4فایل باید در پوشه اسناد یا موارد دیگر ظاهر
شود.

مشاهده فایل

 1ابزارهای شخصی و سپس اسناد را انتخاب
کنید.

فیلم ساز
فیلم ساز این امکان را برای شما فراهم می کند که
یک نمایش اسالیدی به همراه موسیقی ایجاد کنید.

 2یک سند و سپس باز كردن را انتخاب کنید.

برای انتقال فایل ها از پوشه موارد دیگر به اسناد:
 1ابزارهای شخصی و سپس موارد دیگر را
انتخاب کنید.
 2فایلی را انتخاب کرده و گزینه ها را انتخاب کنید.
 3انتقال را انتخاب کنید.

02
03

موارد دیگر

پوشه موارد دیگر برای ذخیره فایل هایی به کار می
رود که عکس ،صدا ،فیلم ،بازی یا برنامه نیستند.
این پوشه همانند پوشه اسناد استفاده می شود.
ممکن است با انتقال فایل ها از رایانه به گوشی،
فایل ها به جای پوشه اسناد در پوشه موارد دیگر
ذخیره شوند .در این صورت ،می توانید آنها را
انتقال دهید.
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ایجاد فیلم

 1به چندرسانه ای بروید و فیلم ساز را انتخاب
کنید.

08

2
را برای اضافه کردن تصویر انتخاب کنید.
تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید سپس انجام
شد را در گزینه ها انتخاب کنید.
 3منوی سبک را برای انتخاب سبک فیلم انتخاب
کنید.
 4پخش را فشار دهید تا بتوانید آنچه ایجاد
کرده اید را مشاهده نمایید.

خالقيت
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موسيقی

انتقال موسیقی به گوشی

گوشی  LG KF755شما یک پخش کننده
موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های
مورد عالقه شما را پخش کند .برای دسترسی به
پخش کننده موسیقی ،موسیقی را از منوی اصلی
انتخاب کنید .از اینجا می توانید به تعدادی از
پوشه ها دسترسی پیدا کنید:
اخیراً پخش شده  -در این پوشه کلیه آهنگ هایی
را مشاهده می کنید که اخیرا ً پخش شده است.

ساده ترین راه برای انتقال موسیقی به گوشی،
استفاده از بلوتوث یا کابل همگام سازی است.
همچنین می توانید از  LG PC Suiteاستفاده
کنید ،برای اطالعات بیشتر به صفحه  77مراجعه
کنید .برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:

همه آهنگها  -حاوی کلیه آهنگ های موجود
در تلفن است.
هنرمند  -در مجموعه موسیقی خود بر اساس
هنرمند جستجو کنید.
آلبوم ها  -در مجموعه موسیقی خود بر اساس
آلبوم جستجو کنید.
سبك ها  -در مجموعه موسیقی خود بر اساس
نوع آهنگ جستجو کنید.
ليست های پخش  -حاوی کلیه لیست های
پخشی است که شما ایجاد کرده اید.
آهنگ های تصادفی  -به آهنگ هایی که به
ترتیب تصادفی پخش می شوند گوش کنید.
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 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه روشن و
قابل رؤیت باشد.
 2بعد از انتخاب فایل موسیقی مورد نظر ،گزینه
ارسال آن از طریق بلوتوث را انتخاب کنید.
 3وقتی فایل ارسال می شود ،باید آن را در تلفن با
انتخاب تأیید بپذیرید.
 4فایل باید در موسیقی ← همه آهنگها
ظاهر شود.

پخش آهنگ

 1موسیقی و سپس همه آهنگها را انتخاب
کنید.
 2آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کرده و
پخش را انتخاب کنید.

 3برای متوقف کردن آهنگ ،کلید
فشار دهید.

را

 4برای رفتن به آهنگ بعد
دهید.

(راست) را فشار

 5برای رفتن به آهنگ قبل
دهید.

(چپ) را فشار

استفاده از گزینه ها در حین پخش موسیقی

گزینه ها و سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

ایجاد لیست پخش

با انتخاب آهنگ هایی از پوشه همه آهنگها ،لیست
های پخش شخصی ایجاد کنید.

حداقل کردن  -صفحه نمایش پخش کننده
موسیقی را مخفی کنید تا بتوانید در حین پخش
موسیقی از تلفن به طور عمومی استفاده کنید.

 1موسیقی و سپس لیست های پخش را
انتخاب کنید.

برو به موسیقی من  -فایل را به پوشه موسیقی
من منتقل کنید.

 2افزودن را انتخاب کنید ،نام لیست پخش را وارد
کرده و
ذخیره را فشار دهید.

پخش تصادفی  -به آهنگ هایی که به ترتیب
تصادفی پخش می شوند گوش کنید.

 3پوشه همه آهنگها نمایش داده می شود .همه
آهنگ هایی که مایل به افزودن آنها به لیست
پخش خود هستید را فشار دهید؛ یک عالمت
تیک در کنار آنها ظاهر می شود.

افزودن به لیست پخش  -فایل را به لیست پخش
اضافه کنید.

برای پخش لیست پخش ،آن را انتخاب کرده و پخش
را انتخاب کنید.

تکرار  -آهنگ انتخاب شده را تکرار کنید.

اكواليزر  -منوی اكواليزر را تنظیم کنید.

اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان ،نوع ،مدت
زمان و اطالعات مربوط به حفاظت و حق کپی آهنگ
را مشاهده کنید.

توجه :برای افزودن لیست پخش دوم ،گزینه ها را
انتخاب کرده و سپس افزودن لیست پخش جدید
را انتخاب کنید.

ارسال  -آهنگ را به صورت پیام یا از طریق بلوتوث
ارسال کنید.

ویرایش لیست پخش

حذف  -آهنگ را حذف کنید.
استفاده به عنوان  -آهنگ را به عنوان یک آهنگ
زنگ به کار ببرید.
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هر چند وقت یک بار ،شاید مایل باشید آهنگ های
جدیدی را به لیست پخش اضافه و یا آهنگ هایی را
از آن حذف نمایید .در این صورت ،می توانید لیست
پخش را ویرایش کنید.
 1موسیقی و سپس لیست های پخش را
انتخاب کنید.
 2لیست پخش را انتخاب کنید.
خالقيت

 3گزینه ها را انتخاب کرده و سپس یکی از
گزینه های زیر را انتخاب کنید:
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افزودن آهنگ های جدید – برای افزودن آهنگ های
جدید به لیست پخش .آهنگ مورد نظر را عالمت زده
و انجام شد را فشار دهید.
حركت به باال/انتقال به پايين – آهنگ را به باال یا
پایین لیست پخش ببرید و ترتیب پخش آهنگ ها
را تغییر دهید.
ارسال  -آهنگی را به صورت پیام ،یا از طریق بلوتوث
ارسال کنید.
حذف از لیست – آهنگی را از لیست پخش حذف
کنید .برای تأیید بله را انتخاب کنید.
عالمت دار/حذف عالمت  -چند فایل را انتخاب
کنید.
استفاده به عنوان – می توانید آهنگ را به عنوان
یک جلوه صدا تنظیم کنید.

حذف لیست پخش

 1موسیقی و سپس لیست های پخش را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها سپس حذف یا حذف همه را انتخاب
کرده و همه لیست های پخش را حذف کنید.
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استفاده از رادیو
گوشی  LG KF755شما دارای یک رادیو  FMاست
که می توانید از طریق آن به برنامه های رادیویی
دلخواه خود هنگام حرکت گوش کنید.
توجه :برای گوش دادن به رادیو ،باید از هدفون
استفاده کنید .هدفون را در همان سوکت مخصوص
شارژر وارد کنید.

جستجوی ایستگاه ها
می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا
به صورت دستی و یا به صورت خودکار ،ایستگاه
رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید .این ایستگاه
ها در کانال هایی با شماره مشخص ذخیره
خواهند شد ،بنابراین نیازی نیست که هر بار که
می خواهید به آنها گوش دهید ،جستجو را تکرار
کنید .می توانید حداکثر  50ایستگاه رادیویی را
روی گوشی خود ذخیره کنید.
برای تنظیم خودکار:
 1از چند رسانه ای ،رادیو  FMو سپس گزینه ها
را انتخاب کنید.
 2گزینه جستجوی خودکار و سپس بله را
انتخاب کنید .ایستگاه های یافت شده به طور
خودکار به شماره کانال های موجود در گوشی
شما اختصاص خواهد یافت.

نکته! با استفاده از صفحه لمسی می توانید
به موسیقی دسترسی داشته باشید .کلید
دوربین واقع در سمت راست تلفن را فشار داده و
نماد رادیو یا موسیقی را انتخاب کنید .سپس
می توانید حرکت کرده و فایل های موسیقی
یا عملکردهای رادیویی را با فشار دادن صفحه
نمایش انتخاب کنید.
برای تنظیم دستی:
 1رادیو  FMو سپس گزینه ها را انتخاب کنید.

 3ایستگاهی را از سایر کانال ها انتخاب کنید ،و
یا اینکه کانال را به صورت دستی روی ایستگاه
مورد نظر خود تنظیم نمایید.
می توانید هر کانال را با برجسته کردن آن و فشار
دادن گزینه ها ویرایش کنید:
تغییر نام  -نام کانال را تغییر دهید.
جایگزین کردن  -فرکانس جدیدی برای کانال
انتخاب شده تنظیم کنید.
بازنشانی کانال  -کانال را بازنشانی کنید.
بازنشانی همه کانال ها  -همه کانال ها را
بازنشانی کنید.

 2لیست کانال ها را انتخاب کرده و شماره
کانال مورد نظر را برای ذخیره ایستگاه در آن
انتخاب کنید.

بازنشانی کانال ها

 3فرکانس ایستگاه را وارد کرده و برای ذخیره آن،
انتخاب را فشار دهید.

 2لیست کانال سپس گزینه ها را انتخاب کنید.
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 1رادیو  FMو سپس گزینه ها را انتخاب کنید.

توجه :همچنین می توانید با استفاده از
(چپ) و
(راست) که در کنار فرکانس رادیویی
نشان داده می شود ،به صورت دستی ایستگاه را
تنظیم کنید.

 3بازنشانی کانال ها را برای بازنشانی کانال فعلی
انتخاب کنید یا برای بازنشانی همه کانال ها،
بازنشانی همه کانال ها را انتخاب کنید .همه
کانال ها به فرکانس  87.5مگاهرتز ابتدایی
بر می گردند.

شاید مایل باشید ایستگاهی را به شماره کانال
دیگری انتقال دهید تا دسترسی به ایستگاه های
دلخواه شما راحت تر باشد.

نکته! برای بهبود دریافت امواج رادیو ،سیم
هدست که به عنوان آننت رادیو عمل می کند
را از هم باز کنید.

ویرایش کانال ها

01

 1رادیو  FMو سپس گزینه ها را انتخاب کنید.
خالقيت

 2لیست کانال ها و سپس کانال مورد نظر برای
تغییر را انتخاب کنید.
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گوش دادن به رادیو

گزینه رادیو  FMو سپس شماره کانال ایستگاه
رادیویی مورد نظر خود را فشار دهید.

استفاده از ضبط صوت
از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا
موارد صوتی دیگر استفاده کنید.
 1چندرسانه ای را انتخاب کنید.
 2ضبط صوت را انتخاب کرده و سپس گزینه ها و
یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
مدت زمان – مدت زمان ضبط را تعیین کنید.
از بین اندازه پيام چند رسانه ای 30 ،ثانیه1 ،
دقیقه یا بدون محدوديت انتخاب کنید.
کیفیت – کیفیت صدا را انتخاب کنید.
یکی از گزینه های بسيار خوب ،خوب و عمومی
را انتخاب نمایید.
حافظه مورد استفاده  -وضعیت فعلی هر
حافظه را بررسی کنید.
رفتن به ضبط كننده صدا – پوشه موارد
صوتی ضبط شده را در صداهای من باز کنید.
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ضبط کردن صدا

 1چندرسانه ای را انتخاب کنید.
 2ضبط صوت را انتخاب کنید.
 3برای شروع ضبط ،ضبط را انتخاب کنید.
 4برای توقف ضبط ،توقف را انتخاب کنید.
 5پخش را در گزینه ها انتخاب کرده و به مورد
ضبط شده گوش دهید.

ارسال صدای ضبط شده

 1بعد از ضبط صدا ،گزینه ها را انتخاب کنید.
 2ارسال را انتخاب کرده و از بین گزینه های پیام،
نامه الكترونيكی یا بلوتوث انتخاب کنید .اگر
پیام یا نامه الكترونيكی را انتخاب کنید ،صدای
ضبط شده به آن پیام پیوست شده و می توانید
پیام را به همان روش همیشگی نوشته و ارسال
کنید .اگربلوتوث را انتخاب می کنید ،باید ابتدا
بلوتوث روشن شود.
توجه :بعد از پایان ضبط ،گزینه ها و سپس پخش،
ارسال ،فایل ،حذف ،استفاده به عنوان (برای
استفاده از صداهای ضبط شده به عنوان آهنگ
زنگ) یا رفتن به ضبط كننده صدا را انتخاب کنید.

برنامه ريز
افزودن یک رویداد به تقویم

را فشار داده
 1از صفحه آماده به کار،
و برنامه ريز را انتخاب کنید .تقویم را انتخاب
کنید.
 2تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود
را انتخاب کنید.
 3گزینه ها و سپس افزودن رویداد جدید را
انتخاب کنید.
 4انتخاب کنید که آیامایل به افزودن قرار مالقات،
سالگرد یا روز تولد هستید و سپس انجام شد
را انتخاب کنید.
 5تاریخ و زمان شروع رویداد مورد نظر را بررسی
کنید.
 6برای مالقات ها و سالگردها ،تاریخ و زمان پایان
رویداد را هم در دو کادر زمان و تاریخ وارد کنید.
 7اگر مایل به افزودن موضوع یا یادداشت در رویداد
هستید ،موضوع یا نام را فشار دهید و یادداشت
خود را تایپ کنید.

تغییر نمای پیش فرض تقویم

را فشار داده
 1از صفحه آماده به کار،
و برنامه ريز را انتخاب کنید .تنظیمات را
انتخاب کنید.

 2تقویم را انتخاب کرده و سپس نمايش ماهانه یا
نمايش هفتگی را انتخاب کنید.
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 3برای تأیید انتخاب خود ،تأیید را فشار دهید.

افزودن یک مورد به لیست کارها
 1از صفحه آماده به کار،
برنامه ريز را انتخاب کنید.

را فشار داده و

 2ليست كارها و سپس افزودن را انتخاب کنید.
 3تاریخی را برای ليست كارها تعیین و میزان
اولویت آنها را مشخص کنید :باال ،متوسط
یا کم.
 4با انتخاب انجام شد ،لیست کارهای خود را
ذخیره کنید.

برنامه ريزی

 8انجام شد را انتخاب کنید تا رویداد مورد نظر
در تقویم ذخیره شود .یک مکان نمای مربع
شکل همه روزهایی که رویدادی به آنها افزوده
شده است را مشخص می کند و با شروع آن
رویداد ،صدای زنگی شنیده می شود .بدین ترتیب
منظم و برنامه ریزی شده همه رویدادها به شما
اعالم می شود.

نکته! می توانید یک دوره تعطیالت را در
تقویم خود تنظیم کنید .هر بار یک روز
تعطیل را فشار دهید ،سپس گزینه ها و
تنظیم روز تعطیل را انتخاب کنید .هر روز
تنظیم شده با سایه قرمز مشخص می
شود .هنگام تنظیم زنگ ساعت ،انتخاب
کنید که روزهای تعطیل در این تنظیم
نباشند.
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برنامه ريز
�نکته! موردی را با انتخاب آن ،فشار دادن
گزینه ها و ویرایش ویرایش کنید .تغییرات
اجنام شده را با انتخاب ذخیره تأیید کنید.

به اشتراک گذاری یک مورد از لیست کارها

را فشار داده
 1از صفحه آماده به کار،
و برنامه ريز را انتخاب کنید .ليست كارها را
انتخاب کنید.
 2یک مورد را از لیست کارها برای به اشتراک
گذاری انتخاب کرده و سپس گزینه ها را
انتخاب کنید.

 3ارسال را انتخاب کنید .می توانید با استفاده
از پیام متنی ،پیام چندرسانه ای ،نامه
الكترونيكی یا بلوتوث موردی از لیست کارها را
به اشتراک بگذارید.
نکته! می توانید تقویم را با رایانه خود
همگام سازی کرده و از تقویم پشتیبان تهیه
کنید .به همگام سازی رایانه در صفحه 77
مراجعه کنید.

افزودن یادداشت

را فشار داده و
 1از صفحه آماده به کار،
برنامه ريز  -یادداشت را انتخاب کنید.
 2اگر هیچ یادداشتی نیست ،افزودن را انتخاب
کنید.
 3یادداشت خود را تایپ کرده ،سپس ذخیره را
انتخاب کنید.
 4دفعه بعد که برنامه یادداشت را باز می کنید،
یادداشت شما روی صفحه ظاهر می شود.
نکته! می توانید یادداشت موجود را ویرایش
کنید .یادداشت مورد نظر را برای ویرایش
انتخاب کرده و ویرایش را انتخاب کنید.

تنظیم زنگ ساعت

را فشار داده و
 1از حالت آماده به کار،
ابزارها  -زنگ ساعت را انتخاب کنید.
 2گزینه ها را انتخاب کرده و افزودن مورد جديد را
فشار دهید.
 3زمان مورد نظر برای زنگ ساعت را انتخاب کنید.

برنامه ريزی

 4انتخاب کنید که زنگ ساعت یکبار ،روزانه،
دوشنبه تا جمعه ،دوشنبه تا شنبه ،شنبه تا
یکشنبه یا شنبه تا چهارشنبه زنگ بزند.
  5را انتخاب کرده و برای انتخاب صدای زنگ
ساعت ویرایش کنید .برای گوش دادن به صداهای
من ،صدا را انتخاب کرده و پخش را فشار دهید.
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 6یک یادداشت برای زنگ ساعت اضافه کرده و
بعد از تایپ کردن ،انجام شد را انتخاب کنید.
هنگامی كه زنگ ساعت به صدا در آمد ،یادداشت
نیز نشان داده می شود.

استفاده از زمان سنج

 7باالخره اینکه می توانید فواصل زمانی که زنگ
به صدا در بیاید را روی  30 ،20 ،10 ،5دقیقه1 ،
ساعت یا خاموش تنظیم کنید.

 2شروع را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند.

03

 3برای متوقف کردن تایمر ،توقف را انتخاب کنید.

04

 8بعد از تنظیم زنگ ساعت ،انجام شد را انتخاب
کنید.
توجه :می توانید حداکثر  5زنگ ساعت تنظیم
کنید.

استفاده از ماشین حساب

را فشار داده
 1از حالت آماده به کار،
و ابزارها را انتخاب کنید .ماشین حساب را
انتخاب کنید.
 2کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد وارد کنید.
 3برای محاسبات ساده ،عملکرد مورد نظر (،– ،+
 )/ ،Xو سپس = را انتخاب کنید.
 4برای محاسبات پیچیده تر ،گزینه ها را فشار داده
و از بین –sin، cos، tan، log، ln، exp، ،+/
 sqrt، degیا  radانتخاب کنید.

را فشار داده و
 1از حالت آماده به کار،
ابزارها را انتخاب کنید .از زمان سنج استفاده
کنید.

 4دور را برای اندازه گیری زمان هر دور انتخاب کنید.
 5برای شروع دوباره زمان سنج ،از سرگیری را
انتخاب کنید.
 6برای بازگشت به صفر ،بازنشانی را انتخاب کنید.

تبدیل واحد

را فشار داده و
 1از حالت آماده به کار،
ابزارها را انتخاب کنید .مبدل را انتخاب کنید.

01
02

05
06
07
08

 2واحد مورد نظر شامل واحد پول ،سطح،
طول ،وزن ،دما،حجم یا سرعت را برای تبدیل
انتخاب کنید.
 3اکنون می توانید واحد را انتخاب و مقدار مورد
نظر را برای تبدیل وارد نمایید و سپس واحد تبدیل
را انتخاب نمایید.
 4مقدار متناظر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

برنامه ريزی
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برنامه ريز
افزودن یک شهر به ساعت جهانی

را فشار داده
 1از حالت آماده به کار،
و ابزارها را انتخاب کنید .ساعت جهانی را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس افزودن شهر را انتخاب کنید.
شروع به نوشتن نام شهر مورد نظر کنید؛ نام
شهر در باالی صفحه نمایش ظاهر می شود .یا
نقشه را انتخاب کرده و شهر مورد نظر خود را از
نقشه انتخاب نمایید.
 3برای تأیید انتخاب خود ،انتخاب را فشار دهید.
نکته! اگر در خارج هستید می توانید منطقه
زمانی خود را از ساعت جهانی و با انتخاب
گزینه ها و تغییر شهر تغییر دهید .شهر
مورد نظر خود را انتخاب کرده و انتخاب را
فشار دهید.

برنامه ريزی
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همگام سازی رایانه
می توانید گوشی را با رایانه همگام سازی کنید تا
مطمئن شوید که همه اطالعات و تاریخ های مهم
تلفن با رایانه یکسان است .به عالوه ،می توانید از
داده های تلفن یک پشتیبان تهیه کنید.

نصب  LG PC Suiteدر رایانه
 1از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید.

و سپس اتصال

 2حالت اتصال  USBرا انتخاب کرده و OK
(تأیید) را کلیک کنید.
موسیقی  -حالت همگام سازی موسیقی.
موارد دیگر  -حالت خدمات داده ای PictBridge
ذخيره انبوه .
 3سی دی ارائه شده را در رایانه قرار دهید .روی LG
( PC Suite Installerنصب کننده LG PC
 )Suiteکه در صفحه نمایش ظاهر می شود،
کلیک کنید.
 4زبان اجرای نصب کننده را انتخاب کرده و روی
( OKتأیید) کلیک کنید.
 5مراحل نصب را برای تکمیل LG PC Suite
( Installer wizardبرنامه جادویی نصب
کننده  )LG PC Suiteدنبال کنید.
 6وقتی نصب کامل شد ،نماد  LG PC Suiteدر
دسک تاپ ظاهر می شود.

اتصال گوشی و رایانه

 1کابل  USBرا به گوشی و رایانه خود وصل کنید.

01

 2روی نماد  LG PC Suiteدر دسک تاپ دو بار
کلیک کنید.

02

 3روی ( Connection Wizardبرنامه جادویی
اتصال) و سپس  USBکلیک کنید.
 4روی ( Nextبعد) ،دوباره ( Nextبعد) و سپس
( Finishپایان) کلیک کنید .اکنون رایانه و
گوشی به هم متصل شده اند.

تهیه پشتیبان و بازیابی اطالعات گوشی

 1گوشی را به نحوی که در باال شرح داده شد به
رایانه وصل کنید.

03
04
05
06
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 2روی نماد ( Backupتهیه پشتیبان) کلیک
کرده و یکی از گزینه های ( Backupتهیه
پشتیبان) یا ( Restoreبازیابی) را انتخاب
کنید.
 3محتویات مورد نظر را برای تهیه پشتیبان یا
بازیابی عالمت بزنید .محلی که می خواهید
اطالعات را از آن بازیابی یا درآن پشتیبانی کنید،
انتخاب نمایید .روی ( OKتأیید) کلیک کنید.
 4از اطالعات شما یک پشتیبان تهیه خواهد شد.

برنامه ريزی
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همگام سازی رایانه
مشاهده فایل های گوشی در رایانه

 1گوشی را به نحوی که در باال شرح داده شد به
رایانه وصل کنید.
 2روی نماد ( Contentsمحتویات) کلیک کنید.
 3کلیه اسناد ،محتویات فلش ،تصاویر ،صداهای
من ،و فیلم هایی که شما روی گوشی ذخیره
کرده اید روی صفحه در پوشه LG Phone
نمایش داده خواهد شد.
نکته! مشاهده محتویات گوشی در رایانه
این امکان را به شما می دهد که فایل ها را
مرتب ،اسناد را سازماندهی و محتویات اضافی
را حذف کنید.

همگام سازی دفترچه تلفن

 1گوشی را به رایانه وصل کنید.
 2روی نماد ( Contentsمحتویات) کلیک کنید.
 3گزینه ( Transferانتقال) و سپس Import
( from mobile handsetوارد کردن
اطالعات از گوشی موبایل) را انتخاب کنید.
به این ترتیب رایانه کلیه محتویات ذخیره شده
روی سیم کارت و گوشی را از گوشی وارد کرده و
نمایش می دهد.

برنامه ريزی

 4روی ( Fileفایل) کلیک کرده و ( Saveذخیره)
را انتخاب کنید .اکنون می توانید محل ذخیره
دفترچه تلفن را انتخاب کنید.
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توجه :برای تهیه پشتیبان از دفترچه تلفن ذخیره
شده روی سيم کارت،روی پوشه سيم کارت که
در سمت چپ صفحه رایانه قرار دارد کلیک کنید.
گزینه ( Editویرایش) را در باالی صفحه نمایش
انتخاب کرده و سپس ( Select allانتخاب همه)
را انتخاب کنید .روی دفترچه تلفن کلیک راست
کرده و گزینه ( Copy to contactکپی در
دفترچه تلفن) را انتخاب کنید .حال ،روی پوشه
( Handsetگوشی) که در سمت چپ صفحه
قرار گرفته است کلیک کنید تا کل شماره های
شما نشان داده شود.

همگام سازی پیام ها

 1گوشی را به رایانه وصل کنید.
 2روی نماد ( Messagesپیام ها) کلیک کنید.
 3کلیه پیام های گوشی و رایانه در پوشه هایی بر
روی صفحه ظاهر خواهد شد.
 4با استفاده از نوار ابزار در باالی صفحه ،پیام ها را
ویرایش و آنها را مجددا ً مرتب کنید.

همگام سازی موسیقی

 1گوشی را به رایانه وصل کنید.
 2روی نماد ( Musicموسیقی) کلیک کنید.
 3فایل های موسیقی ذخیره شده در پوشه
موسیقی ،روی صفحه نمایش نشان داده
خواهند شد.

توجه :برای استفاده از موسیقی ،شرایط زیر باید
مهیا باشد.

توجه :برای شروع ذخیره سازی انبوه ،باید اتصال
تلفن با رایانه قطع باشد.

·  Windows XP Service Pack 2یا باالتر.

توجه :ذخیره انبوه فقط از اطالعات موجود در کارت
حافظه پشتیبانی می کند ،نه اطالعات موجود روی
گوشی .برای انتقال اطالعات حافظه گوشی (مثالً،
دفترچه تلفن) ،باید از عملکرد همگام سازی رایانه
استفاده کنید.

04

پين برای اتصال DivX

05

مبدل  DivXدر سی دی نرم افزار همگام سازی رایانه
وجود دارد .این مبدل را نصب کنید.

06

·  Windows Media Player 11یا باالتر.
· حالت اتصال  USBباید فعال بوده و حالت همگام
سازی موسیقی روشن باشد.

استفاده از تلفن به عنوان دستگاه ذخیره انبوه
چنانچه در گوشی خود کارت حافظه قرار داده
باشید ،می توانید از آن به عنوان دستگاه ذخیره انبوه
استفاده نمایید.
 1اتصال گوشی را با رایانه قطع کنید.
 2از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید.

و سپس اتصال

 3سپس حالت اتصال  USBرا انتخاب کنید.
 4ذخیره انبوه را برجسته کرده و انتخاب را
فشار دهید.
 5گوشی را به رایانه وصل کنید .گوشی پیام زیر را
نشان می دهد :ذخیره انبوه وصل شد .اتصال را
هنگام انتقال داده ها قطع نکنید.

هنگامی که نرم افزار  DivXروی رایانه شما نصب
شد ،این برنامه را از قسمت فایل های برنامه انتخاب
کنید ،سپس مبدل  DivXو سرانجام مبدل را
انتخاب کنید.

01
02
03

07
08

این برنامه مبدل را باز خواهد کرد .از فلش های برنامه
برای تغییر فرمت تبدیل به تلفن همراه استفاده
کنید .با کلیک راست روی کادر برنامه و انتخاب موارد
برگزیده ،می توانید محل ذخیره فایل های تبدیل
شده را تغییر دهید.

 6کل فایل های گوشی شما به طور خودکار روی
درایو رایانه ذخیره خواهد شد.

برنامه ريزی
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همگام سازی رایانه
پس از فراهم شدن شرایط تبدیل فایل ها ،کافی
�است با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن،
فایل ها را در برنامه وارد کنید .سپس باید تبدیل را
برای شروع انتخاب کنید .پس از اتمام این فرایند،
پیام “تبدیل انجام شد” روی صفحه ظاهر می شود.
فایل تبدیل شده را می توان با استفاده از قابلیت
ذخیره انبوه (که در صفحه  79شرح داده شده
است) یا بارگذاری از طریق نرم افزار همگام سازی
(که در صفحه  77شرح داده شده است) به گوشی
انتقال داد.

برنامه ريزی
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مرورگر
با دسترسی به مرورگر ،می توانید از آخرین اخبار،
پیش بینی وضع هوا ،اطالعات ورزشی و ترافیکی ،و
خالصه هر اطالعاتی که الزم دارید مطلع شوید .به
عالوه ،مرورگر این امکان را برای شما فراهم می کند
که جدیدترین آهنگ ها ،آهنگ های زنگ ،تصویرهای
زمینه ،و بازی ها و برنامه ها را بارگیری کنید.

دسترسی به شبکه

 1از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید.

و سپس مرورگر

 2برای دسترسی مستقیم به صفحه اصلی
مرورگر ،صفحه اصلی را انتخاب کنید .یا وارد
کردن آدرس را انتخاب کرده و  URLمورد نظر را
تایپ کنید و سپس باز کردن را انتخاب نمایید.
توجه :اتصال به این خدمات و بارگیری ،هزینه اضافی
در بر خواهد داشت .درباره هزینه های انتقال داده با
ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

افزودن و دسترسی به محل یاب ها
برای دسترسی آسان و سریع به وب سایت های مورد
عالقه ،می توانید محل یاب هایی اضافه کرده و
صفحات را ذخیره کنید.
 1از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید.

و سپس مرورگر

 2محل یاب ها را انتخاب کنید .فهرستی از
محل یاب های شما روی صفحه ظاهر خواهد
شد.

 3برای ایجاد پوشه جدید ،گزینه ها و سپس ایجاد
پوشه جدید را انتخاب کنید .نام پوشه محل
یاب خود را وارد کنید.
 4برای افزودن یک محل یاب جدید ،گزینه ها و
سپس افزودن مورد جديد را انتخاب کنید .نام
محل یاب مورد نظر و  URLمربوطه را به ترتیب
وارد کنید.
 5انجام شد را انتخاب کنید .محل یاب در فهرست
محل یاب ها ظاهر خواهد شد.
 6برای دسترسی به محل یاب ،به محل یاب رفته و
باز کردن را انتخاب کنید.

ذخیره صفحه

 1به شیوه ای که در باال شرح داده شد به صفحه
وب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

01
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 2گزینه ها و سپس ذخیره موارد  -ذخیره این
صفحه را انتخاب کنید.
 3نامی را برای صفحه وب وارد کنید تا بتوانید به
راحتی آن را تشخیص دهید.
 4ذخیره را انتخاب کنید.
نکته! این منو همچنین ویرایش عنوان
صفحات ذخیره شده ،حفاظت یا عدم
حفاظت از یادداشت صفحه ،و حذف
صفحات ذخیره شده را امکان پذیر می سازد.

وب
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مرورگر
دسترسی به صفحه ذخیره شده
 1از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید.

و سپس مرورگر

 2صفحات ذخیره شده را انتخاب کنید.
 3باز کردن را برای اتصال به صفحه ذخیره شده
انتخاب کنید.

مشاهده تاریخچه مرورگر

را فشار داده
 1از صفحه آماده به کار،
و مرورگر را انتخاب کنید ،سپس تاریخچه را
انتخاب نمایید.
 2مشاهده تاریخچه نمایش داده می شود.
گزینه ها را انتخاب کرده و افزودن به محل یاب
را برای افزودن صفحه فعلی به محل یاب ها
انتخاب کنید.
 3گزینه ها را انتخاب کرده و برای نمایش فهرست
صفحات وب که اخیرا ً مشاهده کرده اید ،لیست
تاریخچه را انتخاب کنید.
 4برای دسترسی به یکی از این صفحات ،کافی
است صفحه مورد نظر را انتخاب و گزینه باز
کردن را فشار دهید.

وب
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استفاده از  RSSخوان
( RSSسندیکای ساده) از قالب های سرویس خبری
وب است که برای انتشار محتویات به روزشده
مانند ورودی های وبالگ ،سرعنوان های اخبار یا
پادکست ها استفاده می شود .یک سند  RSSکه
سرویس خبری ،سرویس خبری وب یا کانال نامیده
می شود ،حاوی خالصه ای از محتویات وب سایت
مربوطه یا متن کامل آن ها می باشد.
 RSSبه شما امکان می دهد به وب سایت های
مورد عالقه خود به صورت خودکار دسترسی داشته
باشید ،این کار از دسترسی به صورت دستی
آسان تر است.
کاربر با وارد کردن پیوند سرویس خبری در  RSSخوان
یا با کلیک روی نماد  RSSدر مرورگری که فرایند
اشتراک را شروع می کند مشترک می شودRSS .
خوان سرویس های خبری مشترک را مرتبا ً برای
محتوای جدید بررسی کرده و همه موارد به روز یافت
شده را بارگیری می کند.

افزودن سرویس خبری
شما خود می توانید سرویس خبری را به طور
مستقیم وارد کنید :مرورگر ←  RSSخوان ←
گزینه ها ← افزودن مورد جديد را انتخاب کنید
یا می توانید پیوند سرویس خبری را با انتخاب نماد
 RSSدر صفحه وب کلیک کنید.

به روزآوری  RSSخوان

 1گزينه ها  ،به روزآوری یا به روزآوری همه را
انتخاب کنید.
 2اگر می خواهید به روزآوری به طور خودکار انجام
شود ،به روزآوری برنامه را انتخاب نمایید.

تغییر تنظیمات مرورگر وب

و سپس مرورگر
 1از صفحه آماده به کار،
را فشار دهید .تنظیمات را انتخاب کنید.

 2انتخاب کنید که مشخصه ها ،تنظیمات
ظاهری ،حافظه پنهان ،کوکی ها ،امنیت یا
بازنشانی تنظیمات ویرایش شود.
 3بعد از تغییر تنظیمات ،انتخاب را فشار دهید.
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استفاده از گوشی به عنوان مودم
گوشی  KF755می تواند به عنوان مودم برای رایانه
نیز عمل کند ،یعنی اینکه زمانی که نمی توانید
از طریق تلفن ثابت به اینترنت وصل شوید ،باز هم
می توانید به نامه الكترونيكی و اینترنت دسترسی
داشته باشید .می توانید از کابل  USBیا بلوتوث
استفاده کنید.
استفاده از كابل :USB
 1بررسی کنید که  LG PC Suiteدر رایانه نصب
شده باشد.
 2گوشی  KF755و رایانه را با استفاده از کابل
 USBبه هم وصل کنید و نرم افزار LG PC
 Suiteرا اجرا کنید.
 3روی ( Communicationارتباط) در رایانه
کلیک کنید .سپس روی ( Settingsتنظیمات)
کلیک کرده و ( Modemمودم) را انتخاب
کنید.
 4گزینه ( LG Mobile USB Modemمودم
 )LG Mobile USBو سپس ( OKتأیید) را
انتخاب کنید .مودم روی صفحه ظاهر می شود.
 5روی ( Connectاتصال) کلیک کنید و رایانه
از طریق گوشی  KF755به اینترنت متصل
می شود.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر راجع به همگام
سازی با استفاده از  ،LG PC Suiteبه صفحه 77
مراجعه کنید.
وب
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استفاده از بلوتوث

 1بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و هم برای رایانه
و هم برای گوشی  KF755قابل رویت باشد.
 2رایانه و گوشی  KF755خود را به گونه ای به
یکدیگر وصل کنید که برای برقراری اتصال به
کد ورود نیاز باشد.
 3با استفاده از ( Connection wizardبرنامه
جادویی اتصال) در  LG PC Suiteیک اتصال
فعال بلوتوث ایجاد کنید.
 4روی ( Communicationارتباط) در رایانه
کلیک کنید .سپس ( Settingsتنظیمات)
را کلیک کنید.
 5روی ( Modemمودم) کلیک کنید.
 Standard Modem over 6بلوتوث link
(مودم استاندارد با ارتباط بلوتوث) را انتخاب
کرده و ( OKتأیید) را کلیک کنید .مودم روی
صفحه ظاهر می شود.
 7روی ( Connectاتصال) کلیک کنید و رایانه
از طریق گوشی  KF755به اینترنت متصل
می شود.

ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث

بلوتوث روشی بسیار عالی برای ارسال و دریافت فایل
ها است زیرا نیاز به سیم نداشته و اتصال آن سریع
و آسان صورت می گیرد .همچنین می توانید به
هدست بلوتوث وصل شده و تماس بگیرید یا تماس
دریافت کنید.

برای ارسال فایل:
 1فایلی که می خواهید ارسال نمایید را باز کنید،
معموال ً این فایل عکس ،فیلم یا موسیقی است.
 2گزینه ها و سپس ارسال را انتخاب کنید.
بلوتوث را انتخاب کنید.
 3بله را انتخاب کنید تا بلوتوث روشن شود.
 4گوشی  KF755به طور خودکار دستگاه هایی
که بلوتوث آن ها فعال است و در همان محدوده
قرار دارد را جستجو می کند.
 5دستگاه مورد نظر برای ارسال فایل را انتخاب
کرده و انتخاب را فشار دهید تا فایل ارسال شود.
 6فایل ارسال خواهد شد.
�نکته! برای اطمینان از اینکه فایل ارسال
می شود ،به نوار وضعیت نگاه کنید.
برای دریافت فایل:
 1برای دریافت فایل ها ،بلوتوث باید هم روشن و هم
قابل رویت باشد .برای اطالعات بیشتر به تغییر
تنظیمات بلوتوث در زیر مراجعه کنید.
 2پیامی ظاهر می شود و از شما می خواهد که
فایل را از ارسال کننده دریافت کنید .برای دریافت
فایل ،بله را انتخاب کنید.

 3محل ذخیره فایل ها را بررسی کرده و گزینه های
مشاهده یا استفاده به عنوان تصویر زمینه را
انتخاب کنید .فایل ها معموال ً در پوشه مربوطه
واقع در ابزارهای شخصی ذخیره می شوند.
تغییر تنظیمات بلوتوث:
 1در صفحه آماده به کار،
اتصال را انتخاب کنید.

را فشار داده و

 2بلوتوث و سپس تنظیمات را انتخاب کنید.
تغییرات را در موارد زیر انجام دهید:
قابليت رويت دستگاه من  -انتخاب کنید
دستگاه شما قابل رویت ،قابل رویت برای  1دقیقه
یا مخفی باشد.
نام دستگاه من  -نامی را برای گوشی KF755
وارد کنید.
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خدمات پشتیبانی شده  -مشخصه پشتیبانی
شده  KF755را جستجو کنید .به استفاده از
گوشی به عنوان مودم در صفحه  84یا استفاده
از هدست بلوتوث در صفحه  86مراجعه کنید.
آدرس من  -آدرس دستگاه بلوتوث خود را
جستجو کنید.
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جفت شدن با دستگاه بلوتوث دیگر
با جفت شدن گوشی  KF755با یک دستگاه دیگر،
می توانید یک اتصال حفاظت شده دارای کد ورود
ایجاد کنید .این به منزله افزایش امنیت جفت شدن
با دستگاه دیگر است.
 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده و
قابل رویت باشد .شما می توانید قابل رویت بودن
دستگاه خود را در منوی تنظیمات تغییر دهید.
 2ابزارهای جفت شده و سپس جدید را انتخاب
کنید.
 3گوشی  KF755دستگاه ها را جستجو
می کند .بعد از اتمام جستجو ،نوسازی و افزودن
روی صفحه ظاهر می شود.
 4دستگاه مورد نظر برای جفت شدن با گوشی
خود را انتخاب کرده و کد ورود را وارد کنید ،سپس
افزودن را فشار دهید.
 5سپس گوشی به دستگاه دیگر ،که باید همان
کد ورود را به آن بدهید ،وصل خواهد شد.
 6اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده با کد ورود
آماده است.
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استفاده از هدست بلوتوث

 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده و
قابل رویت باشد.
 2دستور العمل های نحوه قرار دادن هدست در
حالت جفت شدن را دنبال کنید و دستگاه ها را
جفت سازی کنید.
 3گزینه بله را برای اکنون متصل شود انتخاب
کنید .گوشی  KF755به طور خودکار به
مشخصه هدست تغییر وضعیت خواهد داد.
نکته! برای اطالعات بیشتر راجع به حالت
پاسخ گویی با بلوتوث به صفحه 22
مراجعه کنید تا بتوانید با نحوه پاسخ گویی
به متاس ها با استفاده از هدست بلوتوث
آشنا شوید.

تنظیمات
در این پوشه می توانید تنظیمات گوشی  KF755را
به سلیقه شخصی خود تغییر دهید.
توجه :برای اطالعات بیشتر راجع به تنظیمات
تماس ،به صفحه  24مراجعه کنید.

تغییر تنظیمات صفحه

 1از صفحه آماده به کار،
تنظیمات را فشار دهید.

و سپس

 2صفحه نمایش را فشار داده و از بین گزینه های
زیر انتخاب کنید:
نمای صفحه نمایش  -نمای مناسب برای
صفحه اصلی یا شروع شدن و خاموش شدن را
انتخاب کنید.
سبک منو  -سبکی را برای نمایش منوها
انتخاب کنید.
شماره گیری  -نمایشگر را هنگام برقراری تماس
تنظیم کنید.
قلم  -رنگ قلم را تنظیم کنید.
نور زمینه  -انتخاب کنید چه مدت نور زمینه
روشن بماند.
توجه :هرچه نور زمینه مدت طوالنی تری روشن
بماند ،باتری بیشتری مصرف خواهد شد و
زودتر باید باتری گوشی خود را شارژ کنید.

پیام خوش آمد -پیام خوش آمد را برای روشن
شدن تلفن وارد کنید.
 3انتخاب را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

شخصی سازی مشخصه ها
می توانید به راحتی مشخصه خود را در صفحه
آماده به کار تغییر دهید .کافی است نماد مشخصه
فعال فعلی که در گوشه فوقانی سمت راست دیده
می شود را فشار دهید.
با استفاده از منوی تنظیمات ،می توانید تنظیمات
هر یک از مشخصه ها را مطابق با اولویت های
شخصی خود تغییر دهید.
 1از صفحه آماده به کار،

را فشار دهید.

 2مشخصه ها را فشار داده و سپس مشخصه
مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید .نمی توانید
مشخصه بيصدا را ویرایش کنید.
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 3گزینه ها و سپس ویرایش را انتخاب کنید.
 4اکنون می توانید کلیه صداهای من و گزینه های
هشدار موجود در لیست را از جمله تنظیمات
آهنگ زنگ صوتی و میزان صدا ،هشدار پیام ،و
ميزان صدای آهنگ كليد را تغییر دهید.

افزايش كيفبت تصوير
تنظیمات

نمای گوشی  -به سرعت کل ظاهر صفحه
نمایش را عوض کنید.
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تنظیمات
استفاده از تاریخ و زمان

تغییر تنظیمات تلفن
از آزادی عملی که گوشی  KF755برای شما فراهم
می کند و مطابق با اولویت های شما عمل می
کند لذت ببرید.
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها ،آخرین
گزینه قابل رویت در صفحه منایش را فشار
داده و انگشت خود را به باالی صفحه منایش
بکشید .لیست به باال حرکت می کند و می
توانید گزینه های بیشتری را ببینید.
 1از صفحه آماده به کار،

را فشار دهید.

 2تنظیمات و تلفن را انتخاب کرده و سپس یکی از
گزینه های زیر را انتخاب کنید.
قفل خودكار كليد  -صفحه کلید را به طور
خودکار در صفحه آماده به کار قفل کرده و زمان
را تنظیم کنید.
صفحه لمسی  -لرزش صفحه لمسی را روشن
یا خاموش کنید.
جلوه صفحه لمسی  -آهنگ جلوه را هنگام
فشار دادن صفحه نمایش تنظیم کنید.
زبان  -زبان نمایشگر  KF755را تغییر دهید.
ذخیره نیرو  -انتخاب کنید که تنظیمات ذخیره
نیرو روشن باشد یا خاموش.
اطالعات  -اطالعات فنی گوشی  KF755را
مشاهده کنید.
تنظیمات
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تاریخ و زمان  -تنظیمات تاریخ و زمان را تنظیم
کنید یا گزینه به روز رسانی خودكار تاريخ و زمان
که مختص مسافرت و یا ساعت تابستانی است
را انتخاب کنید.

تغییر سایر تنظیمات
تنظیمات اتصال گوشی از قبل توسط اپراتور
شبکه شما انجام گرفته است بنابراین می توانیداز
گوشی جدید خود بالفاصله استفاده کنید .اگر
مایل به تغییر این تنظیمات هستید ،از این منو
استفاده کنید.
شبکه  -گوشی  KF755شما به طور خودکار به
شبکه ای که شما ترجیح می دهید وصل می شود.
اگر مایل به تغییر این تنظیمات هستید ،از این منو
استفاده کنید.
مشخصه اينترنتی  -مشخصه ها را برای اتصال
به اینترنت تنظیم کنید.
نقاط دسترسی  -اپراتور شبکه شما از قبل این
اطالعات را ذخیره کرده است .می توانید با استفاده
از این منو ،نقاط دسترسی جدیدی را اضافه کنید.
�اتصال داده های بسته ای  -اتصال داده های
بسته ای را تنظیم کنید.

تغییر تنظیمات امنیتی

درخواست پين كد -تلفن را طوری تنظیم کنید که
هنگام روشن شدن ،کد پين مربوط به سيم كارت
شما را درخواست کند.

قفل گوشی  -قفل تلفن را برای استفاده غیرمجاز
از تلفن تنظیم کنید .باید یک کد حفاظتی نیز
داشته باشید.
تغییر کدها  -کدها را تغییر دهید :پين  ،2پين كد،
کد امنيتی.

استفاده از مديريت حافظه
 KF755دارای سه حافظه است :گوشی ،سيم
كارت ،و حافظه خارجی (شاید الزم باشد کارت
حافظه خارجی را جداگانه خریداری کنید).
می توانید از مديريت حافظه برای تعیین نحوه
استفاده از هر یک از حافظه ها و نیز آگاهی از فضای
خالی موجود آن ها استفاده کنید.
را در صفحه آماده به کار فشار دهید.
گزینه ها و سپس مديريت حافظه را انتخاب کنید.
حافظه مشترك گوشی  -حافظه موجود در
 KF755را برای تصاویر ،صداهای من ،فيلم های من،
محتویات فلش،پيام چند رسانه ای ،نامه ،جاوا و موارد
دیگر مشاهده کنید.

حافظه ذخیره گوشی  -حافظه موجود در گوشی
را برای پيام متنی ،دفترچه تلفن ،تقویم ،لیست
�کارها ،یادداشت ،هشدارها ،سوابق تماس،
محل یاب ها ،و متفرقه مشاهده کنید.
حافظه سيم كارت  -حافظه موجود در سيم كارت
را مشاهده کنید.
حافظه خارجی  -حافظه موجود در کارت حافظه
خارجی را مشاهده کنید (ممکن است الزم باشد
این کارت حافظه را جداگانه خریداری کنید).
تنظیمات محل ذخیره اولیه  -حافظه گوشی یا
حافظه خارجی را انتخاب کنید.
نکته! برای اطالعات بیشتر راجع به نصب
کارت حافظه به صفحه  18مراجعه کنید.
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استفاده از حالت پرواز

در صفحه آماده
حالت پرواز را با فشار دادن
به کار روشن کرده و سپس تنظیمات  -مشخصه
ها را انتخاب کنید .حالت پرواز را انتخاب کرده و برای
فعال کردن آن،
را فشار دهید.
در حالت پرواز از عملکردهایی مانند برقراری تماس،
اتصال به اینترنت ،ارسال پیام و استفاده از بلوتوث
جلوگیری می شود.

تنظیمات
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لوازم جانبی
این لوازم جانبی به همراه  KF755ارائه شده است.
شارژر

کابل داده ها و
سی دی
همگام سازی رایانه
و KF755

باتری

راهنمای کاربر
اطالعات بیشتری
درباره KF755
کسب کنید.
 KF755راهنمای کاربر

هدست
استریو

توجه:
•همیشه فقط از لوازم جانبی اصل  LGاستفاده
کنید.
•عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت
نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.

لوازم جانبی

•لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف
متفاوت باشد؛ برای کسب اطالعات بیشتر،
لطفا ً به شرکت یا نمایندگی خدمات ما در محل
خود مراجعه کنید.

90
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خدمات شبكه

اطالعات فنی

تلفن بی سیمی که در این دفترچه راهنما شرح داده
شده است برای استفاده در شبکه های GSM 900،
 DCS 1800، PCS 1900و تأیید می شود.

عمومی

برخی از قابلیت هایی که در این دفترچه راهنما اشاره
شده است را اصطالحا ً خدمات شبکه می نامند.
اینها خدمات ویژه ای هستند که شما می توانید
از طریق ارائه دهنده خدمات سیار خود از آنها بهره
مند شوید .قبل از بهره گیری از هریک از این خدمات
شبکه ،باید از طریق ارائه دهنده خدمات ،در این
خدمات مشترک شوید و دستورالعمل های الزم در
خصوص استفاده از آنها را از دریافت کنید.

نام محصولKF755 :
سیستمGSM 900 / DCS 1800 /PCS 1900 :
دماهای محیط
حداکثر 55+ :درجه سانتی گراد (دشارژ) 45+ ،درجه
سانتی گراد (شارژ)
حداقل 10- :درجه سانتی گراد

خدمات شبكه
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55
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

DEFINING FEATURES

QUICK REFERENCE GUIDE

This guide is the instruction for foreingers.
1

Your new LG KF755 is designed to look
great, perform to the highest standard
and operate all the latest mobile
communication technology. Though it’s
the truly innovative special features that
make this phone
a real joy to own...

DEFINING FEATURES
2
LG KF755 | Defining Features

DEFINING FEATURES

3

Defining features
Touch Media
Ultimate usability and striking good
looks, navigate the KF755 with the
greatest of ease.
Learn more on page 6

Camera
Super sharp 5.0 megapixel camera
with professional settings to get the
best shot.
Learn more on page 9

Auto Luminance Control
Controls the ambient brightness
automatically.
Learn more on page 10

DEFINING FEATURES

Auto Rotating Display
Adjust screen size easily and rotate the
screen depending on hand movement
freely.
Learn more on page 10

4
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Video
Capture your directorial debut in
amazing quality with 120fps video
recording.
Learn more on page 7

Music
Play your favourite tracks with quality
sounds, anytime and anywhere.
Learn more on page 8

DEFINING FEATURES
5

Touchscreen
Your LG KF755 is a small masterpiece, combining stylish design and a
crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive
and ultra-convenient experience. You’ll be more than pleased!
Activating Touch media
You can activate the touch screen
by pressing the key on the right
side of the phone. Then, you can the
access and use the multimedia menu
by just touching the screen.

Touch screen tips

DEFINING FEATURES

If you press , the screen will switch
to the Interactive touch screen
keypad.
Press and hold the touch screen key
from the standby screen to enter a
further multimedia menu.
To select an item touch the icon on
the touch screen. Your KF755 will
vibrate slightly when it recognises
you’ve touched an option.
TIP! Use the touch screen
for fast and easy access to your
Music, Photos, Games, E-Book
and Radio.

6
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Touch pad

NOTE: When the screen light is off, press
the camera key on the right hand side of
the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing
Shooting a quick video

< After recording the video >

1 Move the camera mode switch to
and press the centre button.
The video camera’s viewfinder will
appear on screen.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
3 Press the capture button once to
start recording.
4 The remained time will appear at
the bottom of the viewfinder.
< Before recording the video >

TIP!
• 120 fps Slow video: If you record by

120 fps, you can play the video clip
in slow motion.
• 5 fps Fast video: If you record by 5

fps, you can play back the video clip
by X6 speed.
• Dvix Support: You can play the file

in high quality.

DEFINING FEATURES

< On recording >

7

Music
Your LG KF755 is also an MP3 player. No need for an extra device
clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to
provide the soundtrack to your days.

If there’s a song you fancy listening to
that you don’t have, don’t be restricted
by access to a computer, just connect
to Music and download the track.

DEFINING FEATURES
8
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The KF755 also allows you to organise
your music as you would on your
computer or MP3 player. Start creating
playlists or sorting songs by genre. If
you prefer, you can listen to the radio
and preset all your favourite stations.

Camera
This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF755 beautifully
conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap
between your camera and your camera phone.
Use in landscape or portrait mode so
you can get the perfect shot
whatever the subject and, thanks to
the effective flash, whatever the
time of day too.
Your KF755 camera packs all the
settings options you’d expect from a
high-quality digital camera,
including a continuous shot
function.
You can also determine the image
size, white balance and ISO for a
really professional approach.

DEFINING FEATURES
9

Smart Display
Auto Luminance Control

Auto Rotating Display

Auto Luminance Control automatically
adjusts screen brightness according
to ambient brightness. KF755’s smart
luminance control provides clear
screen under bright lights and is
gentle on the eyes when dark, all
while saving battery power.

KF755’s display technology offers easy
screen size adjustment and horizontal
or vertical rotation of the screen
depending on hand movement.
Using the motion sensor, the phone
automatically adjusts the view
whether you are taking pictures or
viewing video clips or documents.

➠
Back

Back

➠
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Options
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R

Service for LG Mobile Phone is available in the following
countries
(List includes Only the Main Service Centers. Other area’s customers can contact the Headquarter of their countries for further information)

Middle East Countries

R14 Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Syria
Lebanon
Jordan
Palestine
Egypt

Africa Countries

R7 Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

R3 Countries
Turkey
Pakistan
Georgia

g

H

Middle East Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen

R
R
R
R
R
R
R

Iran
Iraq
Syria
Lebanon
Jordan
Palestine
Egypt

R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

Se
A
D
A
A
S
Fu
R

UAE
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

:
:
:
:
:
:

Jumbo Electronics Co. Ltd.
Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
+97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97143340821
http://www.jumbocorp.com
Roby.George@jumbo.ae

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Dubai (Karama)

Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai

+97143362621

+97143360847

D

Abudhabi

Regional Service Center P.O. Box 3832,

+97126732201

+97126733930

Al Ain

Regional Service Center P.O. Box 15444

+97137542898

+97137557898

Sharjah

Regional Service Center P.O. Box 5331

+97165599725

+97165538365

Fujairah

Regional Service Center P.O. Box 868

+97192221406

+97192221828

Ras Al Khaimah

Regional Service Center P.O. Box 1054

+97172272571

+97172271881

A

S

UAE
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

:
:
:
:
:
:

Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
+97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97142669964
www.alsa-g.com
helpdesk@alsa-g.com

S

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Dubai

Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat,
Deira P.O. box 55106

+97142622770

+97142669964/
+97142680340

D

A

Abu Dhabi

Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993

+97124452111

+97124462040

Sharjah

Al Sayegh Brothers Main SVC Center
Industrial area #6.

+97165436221

+97165437422

S

UAE
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Axiom Telecom
World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
04 3318855
www.axiomtelecom.com
atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Dubai

Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block
C, P O Box 9266, Dubai, UAE

00971 43210600

00971 43210400

Abu Dhabi

Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan
Restaurant. Abu Dhabi, UAE

00971 26417144

00971 26417076

Sharjah

Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche
Road , Shj UAE

00971 65751503

00971 65751404

SAUDI ARABIA
Headquarter

H

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

Axiom Telecom
9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
00966 38019000
00966 38019051
www.axiomtelecom.com
ksasupport@axiomtelecom.com

S

Service Centers

A

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

KHOBAR

9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam
Highway, Khobar 31952, KSA

00966 38587922

00966 38587910

RIYADH

Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market,
Riyadh, KSA

00966 12698255

00966 12698355

JEDDAH

City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah,
KSA

00966 26922764

00966 26924575

R

2

SAUDI ARABIA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
+96612112345
+96612112311
marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Riyadh

P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi
Arabia

+966121112345

+96612112311

SAUDI ARABIA
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R

R
R
R
R
R
R

:
:
:
:
:
:

Itsalat International Co.
P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
+96638343000
+96638334664
http://www.itsalat.com
ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

R
R
R
R

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Jeddah

Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah

+96626677988

+96626643618

Riyadh

Mursalat, Neat STC, Riyadh

+96614559106

+96612645766

J

Dammam

Malik Fahd Road

+96638411111

+96638469055

R

A

SAUDI ARABIA
Headquarter

H

R Agent Name
R Address

R
R
R
R
R
R

: LINGO-CARE
: SARA CELLUCOM CO. LTD., CELLUCOM MALL, TAHLIA STREET, OPP BUGSHAN
HOSPITAL, NEAR DHL, JEDDAH 21429 – KSA, P.O Box # 36832
R Telephone No. : +966 2 6689275
R Mobile No.
: +966-542472709 (Kabir), +966- 554700308 (Saqib)
R Fax No.
: +966 2 6689276
R Web Site/Email : kabir.ahmed@sab-holding.com, muhammad.saqib@lingo-retail.com

S

Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Jeddah

Tahlia Street, Opp Bugshan hospital

+966 2 6689275

+966 2 6689276

Riyadh

Mursalat

+966 1 4536784

+966 1 4549548

D

QATAR
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

:
:
:
:
:
:

Video Home & Electronics Center
Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
+9744315865
+9744437876
http://www.jumboqatar.com
alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Doha

Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar

+9744315865

+9744437876

S

S

N

S

OMAN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Oman Gulf Enterprises L.L.C
P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
+96824502866/8
+96824502019
http://www.otegroup.com
sudhirk@otegroup.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Salalah

P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN

+96823210684

+96823210145

Sur

P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN

+96825545107

+96825545107

Nizwah

P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN

+96825412549

+96825412549

Sohar

P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN

+96826843942

+96826843942

OMAN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R Email

:
:
:
:
:

Cellucom and Partners L.L.Cl
Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
+96824835010
+96824834234
http://cellucom.com

: info@cellucom.com

S

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Muscat, Oman

Office No 7, Makha Business Center, Ruwi
High Street, Muscat, Oman

+96824835010

+96824834234

A

OMAN
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site/Email

:
:
:
:
:

Areej Business Systems Co.L.LC.
P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112, Sultanate of Oman
968 24492333
968 24492669
omzest.com/areej2@omantel.net.om

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Al-Ghobra

Areej Business Systems Co.L.LC.
P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112,Sultanate of Oman

968 24494747

968 24494747

KUWAIT
Headquarter

H

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

R
R

R
R
R
R
R
R

Cellucom Kuwait WLL
Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
+9655710801
+9655710803
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers

R
R
R

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Salmiya, Kuwait

Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex,
P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait

+9655710801

+9655710803

S

KUWAIT
Headquarter
R Agent Name
R Address

: Al Ghanim Sons Group.
: First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya,
SAFAT-13097, Kuwait.
R Telephone No. : + 965 4331709
R Fax No.
: + 965 4344790
R Email
: snair@alghanim-sons.com

Service Centers
Area

Address

South Farwaniya

First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South + 965 4331709
Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait

Telephone No.

Fax No.
+ 965 4344790

BAHRAIN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

:
:
:
:
:
:

Cellucom WLL
Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
+97317294026
+97317294046
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Manama, Bahrain

Shop no 5&6, Gosi commercial Complex,
Manama, Kingdom of Bahrain

+97317294026

+97317294046

B

BAHRAIN
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Fono
Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
00973 17312001
00973 17310884
www. axiomtelecom.com
fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Bahrain

Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama,
Bahrain

00973 17312001

00973 17310884

BAHRAIN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site/Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

FAKHRO ELECTRONICS
P.O. BOX 39, EXHIBITIONS AVENUE, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN
+973 17299992
+973 17290003
www.fakhro.com / fakhroel@batelco.com.bh

S

Service Centers in Bahrain
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Manama

GOSI Complex Exhibitions Avenue

+973 17311099

+973 17311699

Y

YEMEN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

Al Mutarreb
Hada st.Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
+9671503240
+9671500878
mutarreb@y.net.ye

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Yemen

Hada st. Al Muttrieb for Trading
P.O. Box 19272

+9671503240

+9671500878

S

A

T

T

IRAN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

: Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
: First florr, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
: +982188302922/+982188827100
: +982188302921
: http://www.persiantelecomclub.com
: bahrami@persiantelecom.ir

S

Service Centers

A

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tehran

First florr, No.140, Ghaem Magham St., Tehran,
IRAN

+982188302922
+982188827100

+982188302921

Tehran

No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, +982166722675
Jomhori Ave, Tehran, IRAN
+982166724173

+982166724173

A

IRAQ
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Al-Seera Communication
Baghdad, Al.mansoor, 14Ramdan
+964-1-5438615, +964-77-065-07773
hawler1974@yahoo.com, ammar_sadik@hotmail.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Arbeil

Kotra Al.Saleam

+964-75-045-68308

Fax No.

IRAQ
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

H

Maraj Al-Bahrain for communication
Iraq Baghdad, Karada Dakhil Abo Eklam Alfaraj Building
+964-79-019-06000
+964-1-719-7327
ricoh5131@yahoo.com / www.marajalbahrain.com

R
R
R
R

R

S

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Baghdad
Basra

Al-Karrada Dakhil abo eklam, AlFarag Building

+964-78-072-00600

+964-17-197-327

Al-Jazaeer, 14th July St.

+964-78-102-10333/
+964-78-102-10444

A

D

D

A

SYRIA
Headquarter
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.

R Email

:
:
:
:

Sons of Zouheir Ghreiwaty Group
Damascus - Abu Romaneh Shakib Arslan Str.
+963-11-333-3825
+963-11-333-3529

: ecc@net.sy

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Damascus

LG Showroom - Al Malki

+963-11-333-3825

+963-11-333-3529

Damascus

LG Showroom - Mokhayam al Yarmouk

+963-11-636-3303

+963-11-636-3303

Aleppo

Aljmelia Square beside alseddeik Mosque

+963-21-228-4002

+963-21-228-4002

LEBANON
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

CLASS
Mar Elias Street -Jishi Center
+961-1-704-888
+961-1-704-391
class@dm.net.lb

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Beirut

Mar Elias Street -Jishi Center

+961-1-704-888

+961-1-704-391

B

LEBANON
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Digital Technologies SARL
Bauchrieh 306 Jdeideh Sin El Fil Blvd.
+961-1-236-110
+961-1-254-723
lgmobile@digitaltechnologies.com.lb

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Bauchrieh

Fawara Street, Santa Maria Bldg.

+961-1-246-666

+961-1-874-401

JORDAN
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

7GLOBAL for Communication Equipments
Amman, Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37
+962-6-556-3008 (LG Customer Information Center : 0800-22-154)
+962-6-556-3009
Hani@7global.info

Service Centers

S

Area

Address

Amman

Al-Gardens Street,Al Asad Complex Building No. 37 +962-6-551-8883, +962-6-556-3009
+962-79-915-1515

Telephone No.

Fax No.

A

R

PALESTINE
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

Bcell
P.O.Box 3917, Ramallah
+970-2-298-1108
+970-2-296-4167
rtantawi@bci.ps, ttaha@bci.ps

S

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Ramallah

P.O.Box 3917, Ramallah

+970-2-298-8108

+970-2-296-4167

N

EGYPT
Headquarter

H

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

Delta Communication
39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
+2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
+2025201241
salahezz@delta-group.org

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Nasar City

39 M Tawfik Diab – Makram Ebied,
Nasar City, Egypt

+2027487100

+2025201241

S

A

A

A

EGYPT
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Axiom Telecom
8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
002 02 4015050/4013939
002 02
www. axiomtelecom.com
menon@axiomtelecom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

AXIOM-CAIRO

3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province,
Egypt

002 02 7377881

002 02 7377882

AXIOM- ALEXANDRIA

10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn
Building, Somooha, Alexandria, Egypt

002 02 4242529

H

R
R

Africa Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

R
R
R
R
R
R
R

R
R
R

S

MOROCCO
Headquarter
R Agent Name
R Address

: LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
: Immebule 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa,
Morocco
R Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
R Fax No.
: +21222975959
R Email
: abdelhamid@lge.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Cetelec

5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc

+21222270790

+21222203748

Lineatec

105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1,
Agdal, Rabat

+21237776506

+21237671040

TUNISIA
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

: TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
: Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia
: +21670838424
: +21670838422
: http://www.tte.com.tn
: f.hamdi@tte.com.tn

S

Service Centers

A

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tunis

22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia

+21670838424

+21670838422

T

LIBYA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site/Email

:
:
:
:
:

AL MASAR the Import of Electronic Devices
Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
00218-21-3600167
00218-21-3600167
www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tripol

Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya

00218-21-3600167

00218-21-3600167

ALGERIA
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

Algerika
409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
+21321917494
+21321917505
garantie@algerie-k.com

Service Centers

S

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Algiers

409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly
Brahim Alger

+21321917494

+21321917505

N

KENYA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Skytel Limited
Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
+25420252240/1
+25420252240
alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Nairobi

Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi,
Kenya

+25420252240/1

+25420252240

NIGERIA
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
+23418935454 (LG Customer Information Center)
+23417936510, 4977753
cland@lge.com

R
R
R
R

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Lagos

65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria

+23418927777

+23417936510

S

A

M

SOUTH AFRICA
Headquarter
R Agent Name
R Address

: Vodacare
: ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley,Midrand,SA.
R Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
R Fax No.
: +27115464331
R Web Site
: http://www.cellucity.co.za
R Email
: craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

ARC,Gound Floor, east wing,
Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley Midrand, SA

+27115464039

+27115464331

SOUTH AFRICA
Headquarter

H

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

R
R

R
R
R
R
R

:
:
:
:
:

Combase
44 Old Pretoria Road,Midrand,SA.
+27116558000 (LG Customer Information Center : 0861545454)
+2711315 8387
deanw@combase.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Capetown

64-70 Edward Street,Belville,Capetown..

+27219102940

+27219103011

Durban

379 Umbilo Road,Durban

+27312060877

+27312057655

Port Elizabeth

Shop 1, Salgar House,18 Newton Street,
Newton Park.

+27413632989

+27413631787

Nelspruit

Shop G14, Nelcity Building, Cnr Paul Kruger & Louis +27137554185
Trichard Rds, Nelspruit

+27137554183

Bloemfontein

Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, +27514441688
Bloemfontein, 9300

+27514441922

Midrand

44 Old Pretoria Road,Midrand,SA

+27113158387

+27116558000

R
R
R

S

A

M

SOUTH AFRICA
Headquarter
R Agent Name
R Address

: IXIA Trading 348 PTY Ltd
: Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley,
Midrand, 1685, South Africa
R Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center : 0861545454)
R Fax No.
: +27866339459
R Email
: david@ixia.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street,
Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa

+27118057863

+27866339459

H

Other Countries
Turkey R
Pakistan R
Georgia R

R
R
R
R
R
R

S

A

I

A

D

I

T

K

S

V

TURKEY
Headquarter
R
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Teleservice Int. Telefon
Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul
+902165450404
+902165445656
http://www.teleservice.com
sinan.kus@teleservice.com

Service Centers
Area

Address

Istanbul

Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade +902165450404
Üsküdar TR-34662 Istanbul

Telephone No.

Fax No.
+902165445656

Ankara

Mithatpasa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara

+903124301222

+903124353365

Diyarbakır

Inönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da_kapı TR-21090 +904122287785
Diyarbakır

+904122288088

Izmi

Gazi Bulvari No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir

+902324457775

Teleservice
KVK
SNG
Vadox

+902324458600

l

PAKISTAN
Headquarter

H

R Agent Name
R Address

R
R
R
R
R

: New Allied Mobile Communication
: 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi,
Pakistan.
R Telephone No. : +92214388271/74
R Fax No.
: +92214388278
R Email
: zpalg@yahoo.com

S

Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Karachi

N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III
Road, Karachi. 74400.

+92212729722

+92212729722

Lahore

Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg
III, Lahore

+92425759157

+92425714684
+92616561456

Multan

352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road,
Multan

+926145184012

Faisalabad

63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj
Cinema, Railway Road, Faisalabad

+92412640655

Islamabad

2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head
Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area

+925128282734

+92512828234

G

GEORGIA
Headquarter
R
R
R
R
R

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

AMERITECH L.L.C (Aray Georgia)
Tbilisi, Mukhadze st. 24
+995 32 22 37 24
+995 32 22 37 24
www.araytomorrow.ge / ameritech@ameritech.ge

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

GEORGIA

13/15 I.Khvichia str., Tbilisi, 0162.Georgia

+99532 313252

+99532 223724

P/N: MCDE0000602(1.3)

