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تهانينا لشرائك الهاتف المتقدم والصغير الحجم  L40 Bمن ،LG
والمصمم للعمل مع تقنية االتصال الرقمي األحدث للهواتف
ّ
المحمولة.
قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن
هاتفك وذلك استنادا ً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.
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إرشادات الستخدام آمن و فعال
يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة .عدم
التقيد بهذه اإلرشادات قد يكون أمرا ً خطرا ً أو
غير قانوني.

التع ّرض لطاقة التردد الالسلكي

معلومات حول التع ّرض للموجات الالسلكية
ومعدل االمتصاص المحدد ( .)SARلقد تم
تصميم طراز الهاتف المحمول  L40 Bهذا
بحيث يفي بمتطلبات السالمة السارية
المتعلقة بالتع ّرض للموجات الالسلكية.
وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية
مصممة لضمان
تتضمن هوامش سالمة
ّ
ّ
السالمة لكل األشخاص ،دون أخذ العمر
والصحة بعين االعتبار.
•تستخدم إرشادات التباين للموجات
الالسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل
االمتصاص المحدد ،أو  .SARوتجري
اختبارات  SARباستخدام أساليب قياسية
فيما ينفذ الهاتف عملية اإلرسال بأعلى
مستوى طاقة مسموح به في كافة نطاقات
التردد التي تم اختبارها.

•وعلى الرغم من وجود اختالفات بين
مستويات  SARلمختلف طرازات هاتف ،LG
فهي كلها مصممة بحيث تفي باإلرشادات
المتعلقة بالتع ّرض للموجات الالسلكية.

•حد  SARالذي توصي به اللجنة الدولية
للحماية من اإلشعاع غير المؤين (CNIRP)I
مقسم على نحو
هو 2واط/كغ وهو حد ّ
متناسب إلى  10غرامات من النسيج.
•يبلغ الحد األقصى لمعدل االمتصاص
النوعي لهذا الجهاز عندما جرى اختباره
من قبل DASY4 الستخدامه على األذن
0.757واط/كلغ ( 10غرام) وعند حمله على
الجسم يكون هذا المعدل 0.842 واط/
كلغ ( 10غرام).
•معلومات بيانات  SARللمقيمين في
بلدان/مناطق تتبنى حد  SARالموصى به
من ِقبل معهد المهندسين الكهربائيين
واإللكترونيين (IEEE) هو  1.6واط/كغ
كمتوسط لكل غرام واحد ( )1من النسيج.
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إرشادات الستخدام آمن و فعال
العناية بالمنتج وصيانته

تحذير

استخدم فقط البطاريات ،والشواحن،
وامللحقات املوافق على استخدامها مع
املعي هذا .إن استخدام أي
طراز الهاتف نّ
أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو
موافقة تنطبق على الهاتف احملمول ،وقد
يكون خطيرا ً.
•ال تقم بتفكيك الوحدة .اعمل على نقل
الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون
بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها إلصالحها.
•ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن األجهزة
اإللكترونية مثل أجهزة التلفزيون ،والراديو،
وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
•يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر
السخونة مثل األجهزة المشعة للحرارة أو
األفران المنزلية.
•تجنب إسقاط الوحدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة لالهتزاز الميكانيكي
أو الصدمات.
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•أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث
القوانين الخاصة تطالبك بذلك .على
سبيل المثال ،ال تستخدم الهاتف في
المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات
الطبية الحساسة.
•ال تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون
شحنه جار .فقد يتس ّبب هذا األمر بحدوث
صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
•يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد
قابلة لالشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخنا ً
وقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق.
•استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف
الوحدة من الخارج (ال تستخدم مواد مذيبة
كالبنزين أو التينر أو الكحول).
•ال تشحن الهاتف عندما يكون موضوعا ً على
أثاث ناعم.
•يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات
تهوية جيدة.

فعال للهاتف
•ال تع ّرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد .تشغيل ّ
•ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات
االئتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك
على المعلومات الموجودة على األشرطة
المعدنية.

•ال تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد
إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
•ال تع ّرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
•استخدم الملحقات كسماعات األذن مثالً
بحذر .ال تلمس الهوائي دون وجود سبب
يدعوك إلى ذلك.
•ال تستخدم الهاتف أو ملحقاته في أماكن
تكون فيها نسبة الرطوبة عالية جدا ً مثل
أحواض السباحة أو البيوت الزجاجية لزراعة
النباتات أو الغرف المع ّرضة ألشعة الشمس
أو البيئات االستوائية ،فقد يؤدي ذلك إلى
إلحاق الضرر بالهاتف وإبطال الضمان.

أجهزة إلكترونية وطبية
قد تتع ّرض كل الهواتف المحمولة للتشويش،
ما قد يؤثر على أدائها.
•ال تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من
األجهزة الطبية دون طلب اإلذن للقيام بذلك.
يرجى استشارة طبيبك للتأكد ما إذا كان
تشغيل الهاتف يتداخل مع تشغيل الجهاز
الطبي.
•قد تس ّبب بعض الهواتف المحمولة اإلزعاج
لألدوات المساعدة للسمع.
•قد يؤثر الحد األدنى من التشويش على
أجهزة التلفزيون ،والراديو ،والكمبيوتر
الشخصي.
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إرشادات الستخدام آمن و فعال
أجهزة ضبط النبض

السالمة على الطرقات

توصي الشركات المصنّعة لجهاز ضبط
النبض بإبقاء مسافة  15سم كحد أدنى بين
الهاتف المحمول وجهاز ضبط النبض لتجنب
أي تشويش محتمل مع جهاز ضبط النبض.
لتحقيق ذلك ،استخدم الهاتف على األذن
المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وال تحمله
في الجيب على مستوى الصدر.

تحقق من القوانين واألنظمة المتعلقة
باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق
أثناء القيادة.
•ال تستخدم هاتفا ً محموال ً باليد أثناء
القيادة.
•عليك دوما ً تركيز كامل االنتباه على القيادة.

المستشفيات
قم بإيقاف الجهاز الالسلكي عندما يطلب
منك ذلك في المستشفيات أو العيادات أو
مرافق الرعاية الصحية .يتم وضع هذه الطلبات
لتجنب أي تشويش محتمل مع المعدات
الطبية الحساسة.

•استخدم مجموعة أدوات ال يدوية ،إذا كانت
متوفرة.
•تو ّقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة
أو اإلجابة على المكالمة إذا كانت ظروف
القيادة تستدعي ذلك.
•قد تؤثر طاقة  RFعلى بعض األنظمة
اإللكترونية في المركبة مثل االستيريو
ومعدات السالمة في السيارة.
•عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي،
عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات
السلكية مثبتة أو محمولة .فقد يبطل ذلك
عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك
بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
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•إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك،
فتأكد من كون مستوى الصوت معقوال ً
بحيث تكون مدركا ً لما يحيط بك .هذا األمر
يعتبر ملزما ً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك
قد يؤدي تع ّرضك إلى أصوات عالية لفترات
وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك .ونوصي
بالتالي بأال تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه
عندما يكون قريبا ً من أذنك .كما نوصي بضبط
مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

األنظمة أو القوانين.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار
•ال تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد
بالوقود.
•ال تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو
المواد الكيميائية.
•ال تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل
لالشتعال ،أو متفجرات في حجرة السيارة
نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول
وملحقاته.

القطع الزجاجية
بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من
الزجاج .قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز
على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية .في حال
انكسر الزجاج ،ال تلمسه أو تحاول إزالته .توقف
عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم
استبداله من ِقبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير
ال تستخدم الهاتف في األماكن حيث تكون
عمليات التفجير جارية .التزم بالقيود ،واتبع
7

إرشادات الستخدام آمن و فعال
في الطائرة
باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب
بحدوث تشويش في الطائرة.
•أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل
الصعود على متن أي طائرة.
•ال تستعمله على األرض من دون الحصول
على إذن من ِقبل طاقم الطائرة.

األطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيدا ً عن متناول
األطفال .فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد
تنفصل عنه وتتس ّبب باالختناق.

مكالمات الطوارئ

قد ال تكون مكالمات الطوارئ متوفر ًة ضمن
شبكات الهاتف المحمول كاف ًة .وبالتالي
عليك أال تعتمد فقط على هاتفك المحمول
لمكالمات الطوارئ .راجع موفر الخدمة المحلي
لديك لمزيد من المعلومات.
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معلومات حول البطارية والعناية بها
•لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل
كامل قبل إعادة شحنها .وبخالف أنظمة
البطاريات األخرى ،ليس هناك من تأثير
للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
•استخدم بطاريات وشواحن  LGفقط.
مصممة إلطالة فترة عمل
فشواحن LG
ّ
البطارية.
•ال تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها
لحدوث تماس.
الموصالت المعدنية
•حافظ على نظافة
ّ
الموجودة على البطارية.
•استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير
مقبول .قد يعاد شحن البطارية مئات المرات
قبل أن تصبح بحاجة إلى االستبدال.
•أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن
استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة
صالحية استعمالها إلى الحد األقصى.

•ال تع ّرض شاحن البطارية لنور الشمس
المباشر أو ال تستخدمه في أماكن عالية
الرطوبة ،مثل الحمام.
•ال تترك البطارية في األماكن الساخنة أو
الباردة ،فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء
البطارية.
•هناك خطر انفجار ،إذا تم استبدال البطارية
ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
•تخ ّلص من البطاريات المستعملة طبقا ً
لتعليمات الشركة المصنّعة .يرجى إعادة
التصنيع عندما يكون ذلك ممكنا ً .ال
تتخ ّلص منها كمهمالت منزلية.
•إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية،
فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل
معتمد من  LG Electronicsللمساعدة.
•قم دائما ً بفصل الشاحن عن المقبس بعد
شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهالك
الشاحن طاقة غير ضرورية.
•إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على
تكوين الشبكة ،وضوابط المنتج ،والنقوش
المستخدمة ،والبطارية واألوضاع البيئية.
9

التع ّرف على الهاتف اخلاص بك

موصل سماعة أذن استيريو أو اليدوي

�مفتاح الطاقة (مفتاح اإلقفال/إلغاء القفل)
تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف.
سماعة األذن
كاميرا داخلية
جهاز استشعار األشياء القريبة (راجع الصفحة  15لإلشعار).
حتذير :قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو اجللوس
عليه إلى إحلاق ضرر بوظيفة شاشة  LCDوشاشة اللمس .ال تقم
بتغطية جهاز استشعار األشياء القريبة بواسطة فيلم حماية أو
غطاء .فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء جهاز االستشعار.
مفاتيح مستوى الصوت
ً
خاملة :نغمة
•عندما تكون الشاشة
المفاتيح أو مستوى صوت نغمة الرنين،
اضغط مطوال ً مفتاح التنقل لألسفل
لتشغيل/إيقاف تشغيل اإلسكات.
•أثناء مكالمة :مستوى صوت سماعة األذن.
•عند تشغيل مسار :تحكم بمستوى
الصوت باستمرار.
�مفتاح الكاميرا
•انتقل إلى قائمة الكاميرا مباشرة بالضغط
مطوال ً على المفتاح.
LG 10 L40 | Bدليل المستخدم

شاحن ،كبل البيانات (كبل
)USB
تلميح :قبل توصيل كبل
 ،USBانتظر حتى يتم
تشغيل الهاتف وتسجيله في
الشبكة.

مفتاح الموسيقى

نظرة على الهاتف وهو مفتوح
شحن الهاتف
افتح غطاء موصل الشاحن الموجود على جانب
الهاتف .BL40 أدخل الشاحن وقم بتوصيله
بمقبس كهربائي رئيسي .يجب أن يتم شحن
الهاتف BL40 حتى تظهر على الشاشة رسالة
تشير إلى أن “البطارية ممتلئة”.

غطاء البطارية
مأخذ بطاقة
USIM

ضوء الفالش

البطارية
عدسة الكاميرا
مقبس بطاقة الذاكرة
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تثبيت بطاقة  USIMو البطارية
1 1انزع غطاء البطارية والبطارية
حرك غطاء البطارية ألسفل واسحب البطارية
إلى الخارج.

3 3تركيب البطارية
قم أوال ً بإدراج الجهة العليا للبطارية في
الحافة العليا لحجرة البطارية .تأكد من محاذاة
مالمسات البطارية مع أطراف توصيل الهاتف.
اضغط جهة البطارية السفلى إلى األسفل
حتى تستقر في مكانها.
حتذير :ال تقم بإزالة البطارية عندما
يكون الهاتف قيد التشغيل ،إذ قد يؤدي ذلك
إلى إحلاق الضرر بالهاتف.
2 2تثبيت بطاقة USIM
ادفع بطاقة  USIMإلى داخل حاملها .تأكد من
كون ناحية المالمسات الذهبية الموجودة على
البطاقة موجهة نحو األسفل .إلزالة بطاقة
USIM ،اسحبها بلطف في االتجاه المعاكس.
LG 12 L40 | Bدليل المستخدم

بطاقة الذاكرة
تركيب بطاقة ذاكرة
يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على
هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة (microSD).
يعتمد الهاتف BL40 بطاقة ذاكرة تصل
سعتها إلى  2 3غيغا بايت.
مالحظة :بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق
اختياري.
أدخل بطاقة الذاكرة داخل الفتحة الموجودة
ِ
في األعلى ،حتى تستقر في مكانها .تأكد من
كون ناحية المالمسات الذهبية موجهة نحو
األسفل.

يجب فتح الغطاء عبر سحب الغطاء المعدني
نحو األعلى.

حتذير :ح ّرك بطاقة الذاكرة إلى داخل
الفتحة ،حتى ال تلحق الضرر بالبطاقة.
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بطاقة الذاكرة
تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأ ًة أصالً .إذا لم
تكن مهيأةً ،ستحتاج إلى تهيئتها قبل البدء
باستخدامها.
مالحظة :سيتم حذف كل الملفات خالل
عملية التهيئة.
 1في الشاشة الرئيسية حدد
وحدد
اعدادات الهاتف من عالمة التبويب اعدادات.
 2قم بالتمرير والمس معلومات الذاكرة ثم
مرر والمس الذاكرة الخارجية.
 3المس تهيﺌة ثم أكد خيارك.
 4أدخل كلمة المرور ،إذا كان قد تم تعيين
واحدة .ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهز ًة
لالستخدام.
مالحظة :إذا تضمنت بطاقة الذاكرة محتوى
موجود ،فقد تختلف بنية الحافظة بعد
تم حذف كل الملفات.
التهيئة بما أنّه ّ
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نقل جهات االتصال
لنقل جهات االتصال من بطاقة  USIMإلى
هاتفك:
 1في عالمة التبويب اتصال ،قم بالتمرير عبر
جهة االتصال واختر
ثم تغيير الموقع.
 2المس نسخ إلى الهاتف.
 3اختر تحديد الكل وحدد األسماء الواحد تلو
اآلخر والمس نسخ إلى الهاتف.

الشاشة الرئيسية اخلاصة بك
تلميحات شاشة اللمس

تعتبر الشاشة الرئيسية أيضا ً مكانا ً جيدا ً
لتعتاد على استخدام شاشة اللمس.
لتحديد عنصر ،المس وسط الرمز.
•ال حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس
كاف يتيح لها التع ّرف على
حساسة بشكل ٍِ
لمسة خفيفة.
•استخدم رأس إصبعك للمس الخيار
المطلوب .احترس من عدم لمس أي مفاتيح
أخرى.
•عندما يكون ضوء الشاشة متوقفا ً عن
التشغيل ،اضغط على مفتاح الطاقة
للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
•عندما ال يكون الهاتف BL40 قيد
االستخدام ،يعود إلى شاشة القفل.

جهاز استشعار األشياء القريبة

عند تلقي أو إجراء مكالمة ،يقوم جهاز
االستشعار هذا تلقائيا ً بإيقاف تشغيل اإلضاءة
الخلفية وإقفال لوحة المفاتيح الرقمية التي
تعمل باللمس بتحسس الكائنات عندما يكون
الهاتف قرب األذن.
وهذا يؤدي إلى إطالة فترة عمل البطارية ويمنع
لوحة المفاتيح الرقمية التي تعمل باللمس
من العمل بشكل غير صحيح من خالل اإلقفال

التلقائي للمفاتيح أثناء المكالمات.
وبالتالي ،يستطيع المستخدمون إلغاء قفل
الهاتف بشكل صحيح أثناء البحث في دليل
الهاتف أثناء المكالمات.

تخصيص الشاشة الرئيسية
اختصارات الشاشة
الرئيسية
متصفح الشاشة
الرئيسية
الشاشة الرئيسية
لالسماء
عنصر واجهة استخدام
الشاشة الرئيسية
(نشط)

•ابق على اتصال مع الهاتف BL40  -تعتمد
واجهة المستخدم على أربعة أنواع شاشات
رئيسية .للتبديل بين الشاشات الرئيسية قم
بالمسح بسرعة فوق الشاشة من اليسار إلى
اليمين أو من اليمين إلى اليسار.
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الشاشة الرئيسية اخلاصة بك
•تخصيص الشاشة الرئيسية  -لكل نوع
من أنواع الشاشة الرئيسية ،يمكنك إضافة
كائنات أو إزالتها من خالل الضغط باستمرار
على الشاشة ،أو من خالل الضغط باستمرار
على الكائنات إذا تمت إضافة هذه األخيرة
مسبقا ً.

شاشة اللمس

تتغير مفاتيح التحكم في شاشة لمس الهاتف
 BL40بسرعة ،وهذا يتوقف على المهمة التي
تقوم بها.
التمرير
قم بالسحب من جهة إلى جهة للتمرير .كما
يمكنك التمرير إلى أعلى أو أسفل على بعض
الشاشات ،مثل صفحات ويب.
التكبير أو التصغير
عند عرض صور ،أو صفحات ويب ،أو رسائل بريد
إلكتروني ،أو خرائط ،يمكنك التكبير والتصغير.
وذلك عبر جمع إصبعيك معا ً أو إبعادهما عن
بعضهما.
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استخدام وظيفة المهام المتعددة

لفتح قائمة
المس مفتاح تعدد المهام
تعدد المهام .يمكنك من هنا عرض بعض
التطبيقات الجاري تشغيلها والوصول إليها
بواسطة لمسة واحدة.

إقفال حركة الشاشة

إقفال حركة الشاشة  -تعيين حركة لتطبيقات
االختصار الـ  9الموسعة.
تتيح الحركة في شاشة اإلقفال للمستخدمين
إلغاء قفل الهاتف وتنفيذ التطبيقات مباشرة
بعد أن ترسم حركة على الشاشة.
إلعداد هذه الميزة،
 1حدد قائمة  -اعدادات الشاشة  -إقفال
حركة الشاشة
 2قم بسحب وإفالت الحركة المفضلة من
أسفل الشاشة إلى التطبيقات التي تريد
تعيينها إليها.

عرض شريط الحالة
الرمز الوصف

الرمز الوصف
جاري التنزيل

ال توجد خدمة

اكتمال التنزيل.

2G

تم إلغاء التنزيل.

3G

خيار أثناء المكالمة

EDGE

إنترنت

HSDPA

جاري البحث

 Wi-fiقيد التشغيل

تحويل المكالمات

رسالة بلوتوث
سماعة رأس اليدوية أحادية لجهاز
بلوتوث
االتصال باستيريو  +أحادي بلوتوث

رفض المكالمة

سماعة رأس استيريو بلوتوث
سماعة رأس أحادية بلوتوث
تشغيل بلوتوث
طابعة بواسطة بلوتوث
النقل باستخدام بلوتوث
إمكانية رؤية بلوتوث
موسيقى بلوتوث

الحماية
سماعة الرأس
منطقة محلية
التجوال
المنبه
جدول (التقويم)
متعدد المهام
إيقاف الموسيقى مؤقتا ً
تشغيل الموسيقى
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الشاشة الرئيسية اخلاصة بك
الرمز الوصف

الرمز الوصف

تشغيل راديو FM
بث FM
إرسال البريد اإللكتروني
استالم البريد اإللكتروني
فشلت عملية إرسال MMS
إرسال MMS
استالم MMS
رسالة  MMSجديدة
إرسال رسالة SMS
استالم SMS
بريد صوتي جديد
رسالة جديدة
فشلت عملية إرسال SMS
بريد إلكتروني جديد
رسالة Push
وضع الرحالت الجوية
عادي
الخارج
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-

صامت
النمط المخصص  1-10أو
المخصص 1-10
الذاكرة الخارجية
حالة البطارية
Microsoft Exchange

املكاملات
تلميح! اضغط على مفتاح الطاقة لفترة
قصيرة إلقفال شاشة اللمس ومنع إجراء
مكاملات عن طريق اخلطأ.

إجراء مكالمة أو مكالمة فيديو
 1المس

لفتح لوحة المفاتيح.

 2اكتب الرقم على لوحة المفاتيح .لحذف
رقم ،اضغط على مفتاح المسح.
 3المس مكالمة صوتية لوضع المكالمة.
 4إلنهاء المكالمة ،المس إنهاء المكالمة.
تلميح! إلدخال  +إلجراء مكاملات دولية ،املس
مرتي أو اضغط باستمرار لألسفل
.
تلميح! ميكنك حفظ رقم ،إرسال رسالة
،والبحث عن جهات اتصال بالضغط على
.

خيارات أثناء المكالمة

انتظار  -المس
االنتظار.

لوضع المكالمة قيد

إليقاف تشغيل الميكروفون
كتم  -المس
بحيث لن يكون باستطاعة الشخص الذي تتكلم
معه سماعك.
مكبر الصوت  -المس
صوت الهاتف.

لبدء تشغيل مكبر

خيارات  -اختر من ضمن قائمة من
الخيارات اإلضافية التي تتوفر لك أثناء
المكالمة ،وهي تشمل إنشاء مذكرة جديدة
واالنتقال إلى الرسائل ،بحيث يمكنك التحقق
من رسائلك وإضافة جهات اتصال أثناء مكالمة.
كما يمكنك إنهاء المكالمة من هنا وذلك
بلمس إنهاء المكالمة.
 المس لفتح لوحة مفاتيح رقمية للكتابةباألرقام ،مثالً عند طلب مراكز االتصال أو خدمات
هاتف مؤتمتة أخرى.
 إلضافة مذكرة أثناء مكالمة. للبحث في جهات االتصال أثناء إجراءمكالمة.
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املكاملات
االتصال السريع

 1على الشاشة الرئيسية المس
جهات االتصال.
 2المس

إجراء مكالمة ثانية

لفتح

وحدد االتصاالت السريعة.

 3تفتح قائمة جهات االتصال .حدد جهة
االتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم
وذلك بلمس رقم هاتفها مرة واحدة.
لطلب رقم اتصال سريع ،المس
على
الشاشة الرئيسية ثم اضغط باستمرار على
الرقم المع ّين حتى تظهر جهة االتصال على
الشاشة .تبدأ المكالمة تلقائياً ،من دون الحاجة
إلى لمس مكالمة صوتية.

إيقاف تشغيل DTMF
يسمح لك  DTMFباستخدام األوامر الرقمية
للتنقل ضمن المكالمات المؤتمتة .يكون
 DTMFقيد التشغيل كإعداد افتراضي.
إليقاف التشغيل أثناء مكالمة (مثالً لتسجيل
مالحظة حول رقم) المس
وحدد إيقاف
تعطيل .DTMF
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 1خالل المكالمة األولية ،المس
الرقم الذي تود االتصال به.

وحدد

 2اطلب الرقم أو ابحث عن جهات االتصال.
 3المس مكالمة صوتية لتوصيل المكالمة.
 4يتم عرض المكالمتين معا ً على شاشة
المكالمة .يتم إقفال المكالمة األولية
ووضعها في حالة االنتظار.
 5المس رمز التبديل
المكالمات.

للتبديل بين

 6المس الرمز  +لفتح قائمة أثناء المكالمة
وحدد “االنضمام إلى المكالمات” إلجراء
مكالمة جماعية.
 7إلنهاء إحدى المكالمتين أو كلتاهما اضغط
على إنهاء .
مالحظة :س ُيفرض عليك رسم مقابل كل
مكالمة تجريها.

استخدام حظر المكالمات

واختر اعدادات المكالمات في
 1المس
عالمة التبويب اعدادات.
 2المس حظر المكالمات واختر مكالمات
صوتية و/أو مكالمات الفيديو.

 3اختر أحد الخيارات السبعة أو كلها.
 4أدخل كلمة مرور حظر المكالمات .يرجى
التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل
الشبكة.
تلميح! حدد أرقام االتصال الثابتة لتشغيل
وجتميع قائمة باألرقام التي ميكن االتصال بها
من هاتفك .ستحتاج إلى احلصول على رمز
ّ
املضمنة
املشغل .وحدها األرقام
 PIN2من
ّ
في قائمة االتصال احملدد هي األرقام التي
ميكن طلبها من هاتفك.

تغيير ضبط المكالمات العام

واختر اعدادات المكالمات في
 1المس
عالمة التبويب اعدادات.

رفض المكالمة
إرسال رقمي  -اختر ما إذا أردت أن يظهر
رقمك عند إجراء مكالمة صادرة.
معاودة االتصال التلقائي  -مرر المفتاح إلى
اليسار لـ بدء التشغيل أو إلى اليمين لـ
إيقاف التشغيل.
منبه الدقائق  -مرر المفتاح إلى اليسار لـ
بدء التشغيل لسماع نغمة كل دقيقة خالل
فترة المكالمة.
وضع الرد بلوتوث  -حدد اليدوي لتتمكن من
الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس
بلوتوث ،أو حدد هاتف للضغط على مفتاح
الهاتف للرد على مكالمة.
حفظ رقم جديد  -حدد تشغيل أو إيقاف
لحفظ رقم جديد.
نقاء الصوت  -حدد تشغيل أو إيقاف
للتخلص من الضجيج المحيط بك .تجعل
هذه الميزة صوتك أعلى وأنقى.

 2المس اعدادات عامة .يسمح لك ذلك
بتعديل االعدادات التالية:
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جهات االتصال
البحث عن جهة اتصال

ولكن يجب إدخال أحدهما على األقل.
 5تعيين أخرى.

هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

 6المس

من الشاشة الرئيسية
لفتح
 1على الشاشة الرئيسية المس
جهات االتصال .المس
وأدخل اسم
ِ
جهة االتصال مستخدما ً لوحة المفاتيح.
 2المس مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية
لوضع المكالمة.
في القائمة الرئيسية
 ،والمس جهة اتصال في عالمة
 1المس
التبويب اتصال.

إضافة جهة اتصال جديدة

 1على الشاشة الرئيسية المس
المس جهة اتصال جديدة.

ثم

 2اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة االتصال
في الهاتف أو في .USIM
 3إذا كنت تريد إضافة صورة لكل جهة اتصال،
المس إضافة صورة.
 4أدخل االسمين األول واألخير لجهة االتصال
الجديدة .ليس من الضروري إدخال االسمين،
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لحفظ جهة االتصال.

تلميح! ميكنك إنشاء مجموعات مخصصة
جلهات االتصال لديك .راجع إنشاء
مجموعة.

إنشاء مجموعة

ثم
 1على الشاشة الرئيسية ،المس
المس جهة اتصال في عالمة التبويب
اتصال.

 2المس جهات االتصال في أعلى الشاشة ،ثم
المس مجموعات وحدد مجموعة جديدة.
أدخل اسما ً للمجموعة الجديدة .وقم
ِ 3
بتعيين صورة المجموعة ،اسم المجموعة،
نغمة رنين المجموعة واهتزاز المجموعة.
 4المس

لحفظ المجموعة.

مالحظة :إذا قمت بحذف مجموعة ،فلن
تفقد جهات االتصال التي تم تعيينها إلى تلك
المجموعة .بل ستبقى موجود ًة في جهات
االتصال لديك.

تلميح! ميكنك تعديل مجموعة موجودة
وذلك بلمس اﺠﻤﻟموعة احملددة مرة واحدة .اختر
من ضمن عرض األعضاء ،أو تعديل مجموعة،
أو إرسال رسالة ،أو إرسال بطاقة عمل أو
حذف مجموعة.

تغيير اعدادات جهات االتصال
يمكنك تكييف اعدادات جهات االتصال بحيث
تتناسب مع تفضيالتك الخاصة.
 1المس جهة اتصال في عالمة التبويب
اتصال ،وحدد
ثم قم بالتمرير عبر
اعدادات جهة االتصال.
 2من هنا يمكنك ضبط االعدادات التالية:
اسم العرﺽ
نسخ  -قم بنسخ جهات االتصال من بطاقة
 USIMإلى الجهاز ،أو العكس .يمكنك
القيام بذلك لكل جهة اتصال على حدة ،أو
لكل الجهات دفع ًة واحدة.

مسح جهات االتصال  -حذف كل جهات
االتصال المتوفرة لديك.
معلومات الذاكرة.
مزامنة جهات االتصال  -االتصال بالخادم
لمزامنة جهات االتصال.
إرسال كل جهات االتصال عبر بلوتوث
 أرسل كل جهات االتصال إلى جهاز آخرباستخدام بلوتوث .ستتم مطالبتك ببدء
تشغيل بلوتوث إذا قمت بتحديد هذا الخيار.

عرض المعلومات
تلميح! إلضافة بطاقة العمل اخلاصة
وأدخل
بك ،حدد بطاقة العمل اﳋاصة بي ِ
التفاصيل كما تقوم عاد ًة بالنسبة ألي جهة
اتصال .املس
لالنتهاء.

نقل  -يعمل هذا األمر بالطريقة نفسها
التي يعمل بها النسخ ،غير أن جهة االتصال
ستبقى في الموقع الجديد فقط.
23

املراسلة
المراسلة
يجمع الهاتف  BL40ميزات إرسال رسائل
 SMSو MMSفي قائمة واحدة بديهية وسهلة
االستخدام.
هناك طريقتان لدخول مركز المراسلة:
 1على الشاشة الرئيسية ،المس
 ،أو
المس
ثم قم بالتمرير عبر المراسلة
من عالمة التبويب اتصال.

إرسال رسالة

 1المس
فارغة.

ثم كتابة رسالة لفتح رسالة

 2المس إلى إلدخال رقم المستلم ،أو فتح
جهات االتصال لديك أو المفضالت .يمكنك
إضافة جهات اتصال عديدة .حالما تنتهي،
المس صندوق الرسائل أدناه لبدء إنشاء
رسالة نصية.
 3بعد إدخال النص ،يمكنك إرسال رسالة
 SMSبلمس زر اإلرسال في أعلى الرسالة.
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تلميح! سيتم فرض رسم عليك مقابل
كل رسالة نصية تتألف من  160حرفا ً لكل
شخص ترسل الرسالة إليه.
إدخال إلضافة صورة ،فيديو،
 4المس
صوت ،نموذج  ،SMSنموذج  ،MMSرمز
تعبيري ،اسم ورقم ،شريحة جديدة ،موضوع
أو توقيع وأكثر (بطاقة عمل/جدول/مذكرة/
مهام).
حتذير قد يختلف حد عدد األحرف عن
 160من بلد إلى آخر وذلك استنادا ً إلى
كيفية ترميز رسائل .SMS
حتذير :إذا ﲤت إضافة صورة ،ملف فيديو
أو ملف صوتي إلى رسالة  ،SMSفسيتم
حتويلها تلقائيا ً إلى  ،MMSوسيفرض رسم
عليك وفقا ً لذلك.

إعداد البريد اإللكتروني

إدخال النص
المس لبدء تشغيل نص  T9التكهني.
اضغط للتبديل بين لوحات مفاتيح
األرقام ،والرموز والنص.
للتبديل بين مختلف لوحات
استخدم
المفاتيح في كل وضع من أوضاع إدخال النص
(مثالً ،األحرف الكبيرة أو األحرف الصغيرة).
إلدخال مسافة ،المس

.

 T9التكهني
في وضع  ،T9سترى
البرتقالي.

 ،دائرة باللون

ما عليك إال لمس مفتاح الرقم المقترن بالحرف
الذي تريد إدخاله ،وسيتوقع القاموس الكلمة
التي تود استخدامها.

دليل Abc
في وضع  Abcعليك لمس المفتاح بشكل
متكرر إلدخال حرف .فلكتابة كلمة ‘’hello
مثالً ،المس  4مرتين ،و 3مرتين ،و 5ثالث مرات،
و 5ثالث مرات مجدداً ،ثم  6ثالث مرات.

على الشاشة الرئيسية ،وقم
 1المس
بالتمرير إلى بريد إلكتروني في عالمة
التبويب اتصال.

 2المس كتابة بريد إلكتروني .في حال عدم
إعداد حساب بريد إلكتروني ،فابدأ معالج
إعداد البريد اإللكتروني.
تلميح! في حال تعيي حساب بريد إلكتروني
مسبقاً ،ال يتم تنشيط املعالج تلقائيا ً.
يمكنك أيضا ً تعديل اعدادات حساب مع ّين
بالتنقل إلى اتصال < بريد إلكتروني <
< حساب بريد الكتروني جديد .إنها
كالتالي:
أدخل اسما ً لهذا الحساب.
العنوان ِ -
اسم المستخدم ـ أدخل اسم مستخدم
الحساب.
كلمة المرور ـ أدخل كلمة مرور الحساب.
أدخل عنوان البريد
عنوان البريد اإللكتروني ِ -
اإللكتروني للحساب.
أدخل
عنوان الرد على البريد اإللكتروني ِ -
عنوان البريد اإللكتروني ‘الرد على’.
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املراسلة
أدخل عنوان خادم
خادم البريد الصادر ِ -
البريد اإللكتروني الصادر
أدخل عنوان خادم البريد
خادم البريد الوارد ِ -
اإللكتروني الوارد
الحجم األقصى لالستالم  -حدد الحد
األقصى لحجم رسائل البريد اإللكتروني،
الحجم األقصى هو  2ميغا بايت.
نوع صندوق البريد  -أدخل نوع صندوق البريد
 OP3 Pأو IMAP4.
حفظ في الخادم  -اختر ما إذا كنت تريد
حفظ رسائل البريد اإللكتروني في الخادم.
يتم دائما ً حفظ نسخ لحسابات IMAP4.
حفظ البريد المرسل في  -حدد المكان
الذي تريد حفظ فيه رسائل البريد اإللكتروني
المرسلة إلى صناديق بريد IMAP4 .عندما
يكون نوع صناديق البريد  OP3 Pيتم دائما ً
حفظ البريد المرسل في الهاتف.
خيار التنزيل  -اختر طريقة تنزيل رسائل
البريد اإللكتروني .اختر من الرأس فقط أو
الكل بما في ذلك النص األساسي لـ ،POP3
الرأس فقط ،الرأس  +النص األساسي ،أو
الكل لـ IMAP4.
نقطة الوصول  -اختر نقطة الوصول إلى
إنترنت.
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بريد إلكتروني لالسترداد  -اختر طريقة تنزيل
رسائل البريد اإللكتروني .اختر من الرأس
فقط أو الكل بما في ذلك النص األساسي
لـ  ،POP3الرأس فقط ،الرأس  +النص
األساسي ،أو الكل لـ .IMAP4
استرداد تلقائي  -اختر ما إذا كنت ترغب في
استرداد رسائل البريد اإللكتروني الجديدة
تلقائيا ً.
استرداد الجديدة فقط  -اختر ما إذا كنت
ترغب في تجاهل رسائل البريد اإللكتروني
التي تم تنزيلها مسبقا ً.
اعدادات متقدمة  -اختر ما إذا كنت ترغب
في استخدام االعدادات المتقدمة.
رقم منفذ  SMTPـ يكون هذا الرقم عادة
.25
- SMTP TLS/SSLاختر ما إذا كنت ترغب
في استخدام  TLS/SSLلخادم الصادر.
منفذ خادم الوارد ـ يكون هذا الرقم عادة
 110لحسابات  POP3و 143لحسابات
.IMAP4
 TLS/SSLوارد  -اختر ما إذا كنت ترغب في
استخدام  TLS/SSLلخادم الوارد.
مصادقة  - SMTPاختر اعدادات الحماية
لخادم البريد الصادر.

اسم مستخدم  SMTPـ أدخل اسم
مستخدم SMTP.
كلمة مرور  SMTPـ أدخل كلمة مرور
SMTP.
تسجيل دخول آمن لـ  APOPـ اختر
لتنشيط تسجيل دخول آمن لـ APOP
لحساب  .POP3تكون حسابات IMAP4
دوما ً مع ّينة إلى إيقاف.
حالما يتم إعداد الحساب ،سيظهر في قائمة
الحسابات في حافظة البريد اإللكتروني.

حساب بريد إلكتروني Microsoft
Exchange
عنوان البريد اإللكتروني – أدخل عنوان البريد
اإللكتروني للحساب.
عنوان الخادم – أدخل عنوان خادم البريد
اإللكتروني.

لقد تم إعداد حسابك اآلن ،وسيظهر في قائمة
الحسابات في حافظة البريد اإللكتروني.
مزامنة البريد اإللكتروني المستلم من – اختر
المدة لمزامنة رسائل البريد اإللكتروني.
عناصر المزامنة  -اختر ما إذا كنت ترغب في
استخدام عناصر المزامنة(جهات االتصال،
والجداول ،والمهام).
جهات االتصال  -حدد جهات االتصال
المتزامنة.
الجداول  -حدد الجداول المتزامنة.
المهام  -حدد المهام المتزامنة.
استخدام SSL – اختر ما إذا كنت ترغب في
استخدام SSL لـ Microsoft Exchange.
نمط إنترنت – اختر نمط إنترنت الخاص بك.

اسم المستخدم  -أدخل اسم المستخدم
للحساب.

حفظ في المرسلة – اختر ما إذا كنت ترغب
في حفظ رسائل البريد اإللكتروني المرسلة
إلى الخادم.

كلمة المرور  -أدخل كلمة مرور الحساب.

استرداد بريدك اإللكتروني

المجال – أدخل مجال الحساب(اختياري).
رسالة تلقائية – اختر ما إذا كنت ترغب في
استخدام رسالة تلقائية.

يمكنك أن تتحقق من وجود رسائل بريد
�إلكتروني جديدة في حسابك تلقائيا ً أو يدويا ً.
للتحقق يدويا ً:
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املراسلة
على الشاشة الرئيسية ،وقم
 1المس
بالتمرير عبر البريد اإللكتروني من عالمة
التبويب اتصال.
 2حدد بريد إلكتروني.
 3المس الحساب الذي تريد استخدامه ثم
.
 4قم باختيار استرداد/تزامن الرسائل وسيتم
توصيل  BL40بحساب البريد اإللكتروني
واسترداد الرسائل الجديدة.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك
الجديد
على الشاشة الرئيسية ،وقم
 1المس
بالتمرير إلى البريد اإللكتروني -اكتب بريداً
إلكترونياً في عالمة التبويب اتصال لفتح
رسالة فارغة جديدة.

أدخل عنوان المستلم ود ّون رسالتك.
ِ 2
ويمكنك أيضا ً إرفاق صور ،وملفات فيديو،
وملفات صوت وأنواع أخرى من الملفات.
 3المس إرسال بريد إلكتروني إلرسال بريدك
اإللكتروني.
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تلميح! أثناء اتصال  Wi-Fiنشط ،يتم
إرسال رسائل البريد اإللكتروني وتلقيها
عبر .Wi-Fi

تغيير اعدادات البريد اإللكتروني
يمكنك تغيير اعدادات البريد إللكتروني وفق
تفضيالتك الخاصة.
 1المس
على الشاشة الرئيسية ،وقم
بالتمرير عبر البريد اإللكتروني من عالمة
التبويب اتصال.
 2حدد
وقم بالتمرير إلى اعدادات البريد
اإللكتروني.
 3يمكنك تعديل االعدادات التالية:
حسابات البريد اإللكتروني  -قم بإدارة
حسابات بريدك اإللكتروني.
السماح بالرد على البريد اإللكتروني  -اختر
ما إذا كنت تريد السماح بإرسال رسائل
تأكيد القراءة.
طلب الرد على البريد اإللكتروني  -اختر ما
إذا كنت تريد طلب رسائل تأكيد القراءة.
الفاصل الزمني لالسترداد  -حدد مدى تكرار

قيام BL40 بالتحقق من وجود رسائل بريد
إلكتروني جديدة.
استرداد القيمة  -اختر عدد رسائل البريد
اإللكتروني التي تود استردادها في المرة
الواحدة.
تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد
 حدد ما إذا كان يجب تضمين الرسالةاألصلية في ر ّدك.
تضمين المرفق  -حدد ما إذا كان يجب
تضمين المرفق األصلي في أي رد.
استرداد تلقائي أثناء التجوال  -اختر ما إذا
كنت ترغب في استرداد الرسائل تلقائيا ً أثناء
تواجدك في الخارج (التجوال).
إعالم ببريد إلكتروني جديد  -اختر ما إذا
كنت ترغب في أن يتم تنبيهك عند وصول
بريد إلكتروني جديد من دون رسالة منبثقة.
التوقيع  -قم بإنشاء توقيع على البريد
اإللكتروني ّ
وشغل هذه الميزة.
األولوية  -اختر مستوى األولوية لرسائل
البريد اإللكتروني.
حجم البريد المرسل  -اختر حجم البريد
اإللكتروني الذي ترسله.

استخدام النماذج
قم بإنشاء نماذج لرسائل  SMSو MMSالتي
ترسلها بشكل متكرر .هناك بعض النماذج
الموجودة مسبقا ً على الهاتف ،والتي يمكنك
تعديلها.
1 1عند كتابة رسالة جديدة ،يمكنك إدخال
نماذج من إدراج في قائمة الخيارات.
2 2اختر نموذج SMS أو نموذج MMS.
يمكنك في ما بعد لمس
إلضافة
نموذج جديد ،حذف أو حذف كل النماذج.
لتعديل رسالة ما عليك سوى تحديدها،
إجراء التعديالت ثم لمس حفظ.

استخدام الرموز التعبيرية
يمكنك إضفاء الحيوية على رسائلك من خالل
استخدام الرموز التعبيرية .تجد على هاتفك
بعض الرموز التعبيرية الشائعة االستخدام.
يمكنك إضافة رمز تعبيري جديد عبر لمس رمز
تعبيري جديد.

تغيير اعدادات الرسائل النصية
يمكن تغيير هذه االعدادات بحسب تفضيالتك.
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املراسلة
قم بالتمرير عبر المراسلة في عالمة التبويب
اتصال .المس
ثم اختر اعدادات الرسائل
ورسالة نصية .يمكنك تغيير ما يلي:
أدخل تفاصيل مركز
مركز الرسائل النصية ِ -
الرسائل.
تقرير استالم -مرر المفتاح إلى اليسار الستالم
تأكيد بتسليم رسائلك.
مدة الصالحية  -اختر فترة تخزين رسائلك في
مركز الرسائل.
أنواع الرسائل  -قم بتحويل النص إلى صوت ،أو
فاكس ،أو  X.400أو بريد إلكتروني.
ترميز الحروف ـ اختر طريقة ترميز الحروف.
يؤثر هذا األمر في حجم الرسائل وبالتالي في
رسوم البيانات.
إرسال النص الطويل كـ  -اختر إرسال النص
الطويل كرسائل  SMSمتعددة أو كرسالة
MMS.

تغيير اعدادات رسائل الوسائط المتعددة
يمكن تغيير هذه االعدادات بحسب تفضيالتك.
قم بالتمرير عبر المراسلة في عالمة التبويب
اتصال .المس
ثم اختر اعدادات الرسائل
ورسالة وسائط متعددة.
يمكنك إدخال تغييرات على:
وضع االسترداد  -حدد شبكة محلية أو شبكة
التجوال .إذا حددت يدوي فيما بعد فستتلقى
إشعارات عن رسائل  MMSفقط .ويمكنك
حينئ ٍذ تقرير ما إذا كنت تريد تنزيلها بشكل
كامل.
تقرير االستالم  -اختر السماح بتقرير االستالم
و/أو طلبه.
إشعار بقراءة الرسالة  -اختر السماح بإشعار
بقراءة الرسالة و/أو إرساله.
األولوية ـ اختر مستوى أولوية رسائل .MMS
مدة الصالحية  -اختر فترة حفظ رسالتك في
مركز الرسائل.
مدة الشريحة  -اختر مدة ظهور الشرائح على
الشاشة.
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وضع اإلنشاء  -اختر الوضع بين مقيد/تحذير/
مجاني.
تقييد  -يتع ّذر إرفاق أنواع ملفات غير معتمدة
مع MMS.
حتذير :يمكنك أن تحدد تقييد أو إرفاق
أنواع ملفات غير معتمدة مع MMS عبر
تأكيد منبثق.
مجاني  -يمكن إرفاق نوع الملف غير المعتمد
مع MMS وفقا ً للحجم المتوفر.
وقت االستالم  -اختيار المدة قبل تسليم كل
رسالة.
أدخل
مركز رسالة الوسائط المتعددةِ -
تفاصيل مركز الرسائل.
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الكاميرا
التقاط صورة

1 1اضغط باستمرار على مفتاح الكاميرا في
الجانب األيمن من الهاتف.
2 2مع اإلمساك بالهاتف أفقياً ،ص ّوب العدسة
باتجاه موضوع الصورة.
3 3اضغط برفق على زر االلتقاط فيظهر صندوق
البؤرة في وسط شاشة محدد المنظر.
4 4ضع الهاتف بحيث يمكنك مشاهدة موضوع
الصورة في صندوق البؤرة.
5 5عندما يتح ّول لون صندوق البؤرة إلى أخضر،
فهذا يعني أن الكاميرا ّ
تركز على موضوع
الصورة.
6 6اضغط على زر االلتقاط بشكل كامل
اللتقاط اللقطة.

بمجرد التقاط الصورة
تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة .يظهر
اسم الصورة مع أربعة رموز على الجانب األيمن.
إرسال المس إلرسال الصورة كـ رسالة
،بريد إلكتروني أو بلوتوث.
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مالحظة :قد يتم فرض رسم إضافي عند تنزيل
رسائل MMS أثناء التجوال.
استخدام كـ المس الستخدام الصورة
كخلفية.
إعادة التسمية المس لتعديل اسم الصورة
المحددة.
تعديل المس لتعديل الصورة مستخدما ً
أدوات مختلفة.
المس للعودة إلى القائمة السابقة.
حذف

المس لحذف الصورة.

صورة جديدة المس اللتقاط صورة أخرى على
الفور.المس اللتقاط صورة أخرى على الفور.
المس لعرض معرض من الصور
المحفوظة.

التع ّرف على محدد المنظر
للتصغير .كطريقة
للتكبير أو
التكبير/التصغير  -المس
بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
حفظ في ذاكرة الهاتف/الذاكرة الخارجية

حجم الصورة

المس اللتقاط صورة

السطوع  -انظر ضبط السطوع.
المس للوصول إلى وضع المشهد.
حالة الفالش  -تعيين الفالش أو إيقاف
تشغيله.
الماكرو  -قم بتشغيله اللتقاط لقطات
قريبة.
الجودة (عادي/دقيق/دقيق جدا ً)
االعدادات  -المس هذا الرمز لفتح قائمة
االعدادات .راجع استخدام االعدادات
المتقدمة.

رجوع  -المس هنا للعودة إلى الشاشة
الرئيسية.
�وضع الكاميرا
.1تم تحديد وضع الكاميرا.
.2المس اللتقاط صورة
.3قم بالسحب ألسفل للتبديل إلى
كاميرا الفيديو
�فيديو
االستوديو
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الكاميرا
استخدام الفالش

الضبط االفتراضي للفالش هو تلقائي ،ولكن
هناك خيارات أخرى.
1 1حدد
في الزاوية اليسرى لمحدد المنظر
للدخول إلى قائمة الفالش الفرعية.
2 2هناك أربعة خيارات للفالش:
تلقائي  -ستقوم الكاميرا بتقييم اإلضاءة
المتوفرة اللتقاط صورة جيدة وستستخدم
الفالش كما تقتضي الحاجة.
التخفيف من العين الحمراء  -ستستخدم
الكاميرا الفالش مرتين من أجل التخفيف
من العين الحمراء.
إيقاف دائم  -لن يضيء فالش الكاميرا أبدا ً.
ويُعتبر هذا األمر مفيدا ً إذا ما رغبت في توفير
طاقة البطارية.
تشغيل دائم  -يضيء فالش الكاميرا دائما ً.
3 3حين تقوم بلمس خيار تريده ،تنغلق قائمة
الفالش تلقائيا ً بحيث تسمح لك بالتقاط
الصورة فورا ً.
4 4يتغ ّير رمز حالة الفالش الموجود على محدد
المنظر وفقا ً للوضع الجديد الذي ع ّينته
للفالش.
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اختيار نوع اللقطة

وحدد وضع اللقطة لفتح أنواع
1 1المس
اللقطات المتوفرة
2 2اختر من بين ثمانية خيارات:
لقطة عادية  -هذا هو نوع اللقطة
االفتراضي ،حيث يتم التقاط الصورة
بالطريقة العادية ،كما تم توضيحه في
التقاط صورة سريعة.
لقطات متالحقة ّ -
يمكنك هذا الخيار من
أخذ ست لقطات تلقائيا ً بطريقة متواصلة
سريعة.
صورة بانورامية ّ -
يمكنك هذا الخيار من
لصق الصور إلى جانب بعضها البعض
بعد لقطات متالحقة .يمكن دمج ما بين
ست إلى ثماني صور في صورة بانورامية،
فتستمتع بالتالي بالحجم الكامل لشاشة
جهاز BL40.

لقطة ابتسامة  -يسمح هذا الخيار
بتشغيل الغالق تلقائيا ً عندما تكشف
الكاميرا عن ابتسامة.
بانوراما ـ يعتبر نوع اللقطة هذا جيدا ً
اللتقاط صورة لمجموعة كبيرة من
األشخاص أو اللتقاط مشهد بانورامي.
لقطة تجميلية ّ -
تمكنك من التقاط صورة
واضحة وساطعة لوجه شخص .مفيدة
بشكل خاص حين تكون اللقطة قريب ًة.
لقطة فنية  -اختر تأثيرات صورة مختلفة.
(عادي ،أسود وأبيض ،دافئ ،بارد).
لقطة بإطار  -اختيار إطار من ضمن إطارات
المرح لتحويل صديق أو تزيين محيطه.
لقطة بتركيز خارجي  -يعني هذا النوع من
اللقطات تركيزا ً انتقائيا ً.
يمكنك التركيز على وسط الصورة.

التقاط لقطة بانورامية

التقط صورا ً من الحياة تماما ً كما تظهر
باستخدام لقطة بانورامية .يتيح لك االستمتاع
بالحجم الكامل لشاشة BL40 مع بانوراما
°360.
�تلميح!
بانوراما° : 360يتيح لك هذا اخليار لصق
الصور ضمن  12قطعة .بعد الضغط
على قم بتحريك عدسة الكاميرا في
االجتاه(ميني/يسار/أعلى/أسفل) الذي تريد
التقاط الصورة فيه .ثم سيتم التقاط
الصورة تلقائيا ً .عندما تصبح اخلانة احلمراء
في اخلانة البيضاء في وسط الشاشة ،تكون
الكاميرا جاهزة اللتقاط الصورة.
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الكاميرا
استخدام االعدادات المتقدمة
في محدد المنظر ،المس
خيارات االعدادات المتقدمة.

لفتح جميع

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا عبر تمرير العجلة.
بعد تحديد الخيار ،المس زر
.
تلميح! ميكنك عرض قائمة التعليمات حول
وظائف الكاميرا بلمس
تبديل الكاميرا  -للصور الشخصية الذاتية ،قم
بتبديل كاميرا هاتف LG BL40 الداخلية.
الحجم  -تغيير حجم الصورة التي تريد
حفظها على مساحة الذاكرة أو اللتقاط صورة
لجهة اتصال بحجم مناسب .راجع تغيير
حجم الصورة.
وضع المشهد  -تعيين الكاميرا بحيث تتناسب
مع بيئة االستخدام .تغيير من تلقائي ،عمودي،
أفقي ،رياضة وليلي.
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تأثير األلوان  -اختر درجة اللون الستخدامها
على صورتك الجديدة .راجع اختيار تأثير األلوان.
توازن اللون األبيض  -اختر من ضمن تلقائي،
متوهج ،مشمس ،فلورسنت وغائم.
المؤقت الذاتي ـ يسمح لك المؤقت الذاتي
بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر الغالق .اختر
ثوان
ثوان ،أو ٍ 5
من ضمن إيقاف التشغيل ،أو ٍ 3
ثوان .هذا خيار مثالي إن أردت تضمين
أو ٍ 10
نفسك في الصورة.
وضع اللقطة  -اختر وضع اللقطة.
 - ISOيحدد تصنيف  ISOحساسية جهاز
استشعار الضوء في الكاميرا .بقدر ما تكون
قيمة  ISOعالي ًة ،بقدر ما تكون الكاميرا
حساس ًة .يعتبر هذا األمر مفيدا ً في الحاالت
الداكنة عندما ال يكون استخدام الفالش
ممكنا ً .اختر قيمة  ISOمن بين تلقائي ،أو
 ،400 ،200 ،100أو .800

الجودة  -اختر من ضمن دقيق جداً ،ودقيق
وعادي .كلما كانت الجودة أكثر دقة ،كانت
الصورة أكثر وضوحا ً .ولكن حجم الملف
سيكون أكبر نتيج ًة لذلك ،ما يعني أنه سيكون
باستطاعتك تخزين عدد أقل من الصور في
الذاكرة.
الذاكرة  -اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في
ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية.
تثبيت الصورة ّ -
يمكنك من التقاط صورة من
دون اهتزاز الكاميرا أو عدم ثباتها.
وضع التركيز  -حدد طريقة تركيز الكاميرا .اختر
من ضمن نقطة ،تركيز تلقائي وتتبع الوجه.
صوت الغالق  -حدد خيارا ً من ضمن خيارات
صوت الغالق الـ .3
شاشة الشبكة  -اختر من ضمن إيقاف
تشغيل ،أو تقاطع بسيط ،أو ثالثية األقسام.

تحديد المعالم  -اختر تشغيل معلومات EXIF
للصورة لكتابة معلومات .GPS
إعادة تعيين االعدادات  -استعادة كل اعدادات
الكاميرا.
تلميح! عندما تنهي تشغيل الكاميرا،
تعود كل االعدادات إلى وضعها االفتراضي
باستثناء حجم الصورة وجودتها .يجب إعادة
تعيني االعدادات غير االفتراضية ،شأن درجة
اللون و .ISOحتقق من ذلك قبل التقاط
الصورة التالية.
تلميح! تقع قائمة االعدادات فوق محدد
املنظر ،وستتمكن بالتالي من مشاهدة
معاينة لتغييرات الصورة خلف قائمة
االعدادات عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان
الصورة أو جودتها.
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الكاميرا
تغيير حجم الصورة

بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً ،بقدر
ما يكون حجم الملف أكبر ،ما يعني أن الملفات
ستحتل مساح ًة أكبر في الذاكرة .إذا أردت
تخزين المزيد من الصور على الهاتف ،فيمكنك
تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملفات
أصغر حجما ً.
1 1في محدد المنظر ،المس
اليسرى.

في الزاوية

2 2حدد حجم في قائمة المعاينة.
3 3حدد قيمة بكسل من الخيارات
(5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
 ,)QVGA(320x240جهات االتصال)
أو اختر حجم الخلفية التي تم تعريفها
مسبقا ً.
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اختيار تأثير اللون

1 1في محدد المنظر ،المس
اليسرى.

في الزاوية

2 2حدد تأثير األلوان في قائمة المعاينة.
3 3هناك خيارات لدرجة اللون.
4 4حالما تقوم بالتحديد يصبح باإلمكان إغالق
قائمة درجة اللون عبر تحديد  ،فتصبح
جاهزة اللتقاط الصورة.
تلميح! ميكنك تغيير صورة مت التقاطها
باأللوان إلى األسود واألبيض أو البني الداكن،
غير أنه ال ميكنك تغيير صورة مت التقاطها
باألسود واألبيض أو البني الداكن إلى صورة
ملونة.

استخدام الكاميرا الثانوية
تتوفر في  G BL40 Lكاميرا داخلية ،640x480
ليس فقط إلجراء مكالمات فيديو بل أيضا ً
اللتقاط الصور.
1 1للتبديل إلى الكاميرا الداخلية المس
ثم حدد استخدام الكاميرا الثانوية في
قائمة تبديل الكاميرا.
ثوان في
2 2ستشاهد نفسك بعد مرور بضع ٍ
محدد المنظر .اللتقاط الصورة ،اضغط على
الزر الجانبي كما تفعل عادةً.

3 3بعد التقاط الصورة ،ستتوفر لديك كل
الخيارات نفسها التي تتوفر بالنسبة إلى
صورة تلتقطها بواسطة الكاميرا الرئيسية.
4 4للعودة إلى الكاميرا الرئيسية المس
ثم حدد استخدام الكاميرا الرئيسية في
قائمة تبديل الكاميرا.

عرض الصور المحفوظة

1 1يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من
ضمن وضع الكاميرا .ما عليك سوى لمس
وسيظهر االستوديو على الشاشة.

تلميح! تتوفر اعدادات أقل في الكاميرا
الداخلية إذ ليس لديها فالش أو .ISO
وميكنك مع ذلك تغيير حجم الصورة ،وضع
املشهد ،تأثير األلوان ،جودة الصورة ،توازن
اللون األبيض كما ميكنك تعيني املؤقت
الذاتي عبر ملس
بالطريقة نفسها التي
تقوم فيها بذلك عند استخدام الكاميرا
الرئيسية.
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كاميرا فيديو
التقاط فيديو

1 1اضغط باستمرار على مفتاح الكاميرا
الموجود في الجانب األيمن من الهاتف.
2 2كطريقة بديلة ،اسحب لألسفل
في
الباحث عن العرض في وضع الكاميرا للتبديل
إلى وضع الفيديو.

3 3اضغط على زر االلتقاط مر ًة واحد ًة أو المس
في الباحث عن العرض لبدء التسجيل.
 4 4سيظهر تسجيل في أسفل محدد
المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
5 5إليقاف الفيديو مؤقتاً ،المس والستئناف
التسجيل حدد .
6 6المس

على الشاشة إليقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

إرسال المس إلرسال الصورة كـ رسالة
،بريد إلكتروني أو بلوتوث .راجع إرسال رسالة،
وإرسال واستالم ملفاتك باستخدام بلوتوث.
استخدام كـ

كنغمة رنين.

المس الستخدام الفيديو

إعادة التسمية المس لتعديل اسم الصورة
المحددة.
تعديل المس لتعديل الصورة مستخدما ً
أدوات مختلفة.
المس للعودة إلى القائمة السابقة.
حذف المس لحذف الفيديو الذي قمت
بالتقاطه لت ّوك ،وأكد بلمس نعم.
فيديو جديد المس إلنشاء فيديو آخر على
الفور .وسيتم حفظ الفيديو الحالي.

ستظهر على الشاشة صور ًة ثابت ًة تمثل الفيديو
المس لعرض معرض الصور وملفات
الملتقط .سيظهر اسم الفيديو في أسفل
الفيديو المحفوظة.
الشاشة ،مع أربعة رموز في الجانب األيمن.
تشغيل المس لتشغيل الفيديو.
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التع ّرف على محدد المنظر
للتصغير .كطريقة
للتكبير أو
التكبير/التصغير  -المس
بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
حفظ في ذاكرة الهاتف/الذاكرة الخارجية

حجم الفيديو

المس لتسجيل فيديو

السطوع  -انظر ضبط السطوع.
المس للوصول إلى وضع المشهد.
حالة الفالش  -تعيين الفالش أو إيقاف
تشغيله.
وضع التسجيل
الجودة (عادي/دقيق/دقيق جدا ً)
االعدادات  -المس هذا الرمز لفتح قائمة
االعدادات .راجع استخدام االعدادات
المتقدمة.

رجوع  -المس هنا للعودة إلى الشاشة
الرئيسية.
�الكاميرا
�وضع كاميرا الفيديو
.1تم تحديد وضع كاميرا فيديو.
.2المس لبدء التسجيل
.3اسحب ألعلى للتبديل إلى الكاميرا
االستوديو
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كاميرا فيديو
استخدام االعدادات المتقدمة

لفتح
باستخدام محدد المنظر ،المس
جميع خيارات االعدادات المتقدمة .راجع اعدادات
الكاميرا المتقدمة الموجودة في الصفحة .35
وضع التسجيل  -قم بتعيين حد لمدة الفيديو.
اختر بين عاديMMS ، أو DLNA لتحديد الحد
األقصى لحجم إرسال الفيديو كـ MMS.
تلميح! إذا اخترت مدة MMS ،فتمكنك جودة
أقل للصورة من تسجيل فيديو أطول.
الذاكرة  -اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات
الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة
الخارجية.
الصوت  -اختر من كتم الصوت لتسجيل فيديو
من دون صوت ،أو إلغاء الكتم لتضمين الصوت.

تغيير حجم صورة الفيديو

بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً ،بقدر
ما يكون حجم الملف أكبر ،ما يعني أن الملفات
ستحتل مساح ًة أكبر في الذاكرة .إذا أردت أن
يستوعب هاتفك المزيد من مقاطع الفيديو،
فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل
الملفات أصغر حجما ً.
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1 1في محدد المنظر ،المس
اليسرى.

في الزاوية

2 2ح ّدد حجم الفيديو.
حتذير :يتوافق برنامج التعديل املمتاز
املتوفر على  G BL40 Lمع كل أنواع ملفات
الفيديو باستثناء  .640x480ال تقم
بالتسجيل في هذا التنسيق إذا كنت تنوي
تعديل الفيديو.
تلميح! بالنسبة إلى برنامج حتويل تنسيق
الفيديو ،انظر القرص املضغوط الذي
يصحب BL40.

استخدام كاميرا الفيديو الثانوية
تتوفر في LG BL40 كاميرا داخلية 320x240،
ليس فقط إلجراء مكالمات فيديو بل أيضا ً
لتسجيل فيديو.
1 1للتبديل إلى الكاميرا الداخلية المس
ثم حدد استخدام الكاميرا الثانوية في
قائمة تبديل الكاميرا.

ثوان في
2 2ستشاهد نفسك بعد مرور بضع ٍ
محدد المنظر .لبدء تسجيل الصورة ،اضغط
على مفتاح االلتقاط كما تقوم بذلك عادةً،
ثم اضغط مرة أخرى إليقاف التسجيل.
3 3بعد التقاط الفيديو ستتوفر لديك كل
الخيارات نفسها التي تكون متوفر ًة للفيديو
الذي تلتقطه بواسطة الكاميرا الرئيسية.
4 4للعودة إلى الكاميرا الرئيسية المس
ثم استخدام الكاميرا الرئيسية.
تلميح! وميكنك مع ذلك تغيير حجم
الصورة ،وتأثير األلوان ،وتوازن اللون األبيض
واجلودة وذلك بلمس االعدادات بالطريقة
نفسها التي تقوم فيها بذلك عند استخدام
الكاميرا الرئيسية.

مشاهدة مقاطع الفيديو على التلفزيون

قم بتوصيل BL40 إلى التلفزيون باستخدام
كبل إخراج التلفزيون.
مالحظة :يمكن شراء كبل إخراج التلفزيون
بشكل منفصل.
أفضل درجات الدقة المناسبة متوفرة أدناه:
WVGA800x480 2ميغابايت في الثانية
30إطارا ً في الثانية
 52x288 C384 3كيلوبايت في الثانية
 IF
30إطارا ً في الثانية ()Window Media
VGA 640x480 384كيلوبايت في الثانية
30إطارا ً في الثانية
يمكن العثور على معلومات مفصلة في
معلومات الملف في قائمة الخيارات عندما يتم
إعادة تشغيل فيديو.
(يتع ّذر إظهار جودة الفيديو).

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
1 1في محدد المنظر ،المس

.

2 2يظهر االستوديو على الشاشة.
3 3المس الفيديو الذي تريد عرضه مر ًة واحد ًة
إلحضاره إلى مقدمة المعرض .المس
للتشغيل.
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الصور و مقاطع الفيديو
عرض الصور وملفات الفيديو

1 1المس
بالكاميرا.

على شاشة المعاينة الخاصة

2 2يظهر االستوديو على الشاشة.
3 3المس الفيديو أو الصورة لفتحهما كليا ً.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله،
المس شريط مستوى الصوت الموجود في
الجانب األيسر من الشاشة .كطريقة بديلة،
استخدم مفاتيح مستوى الصوت على جانب
الهاتف.

تلميح! انقر إلى اليمني أو إلى اليسار لعرض
صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

تعيين صورة كخلفية الشاشة

تلميح! حلذف فيديو أو صورة ،افتحه وحدد
 .املس نعم للتأكيد.

2 2المس الشاشة لفتح قائمة الخيارات.

استخدام التكبير/التصغير عند
مشاهدة فيديو أو صورة
عند عرض صور أو مقاطع فيديو ،يمكنك
التكبير والتصغير عبر جمع إصبعيك معا ً أو
إبعادهما عن بعضهما.
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1 1المس الصورة التي ترغب في تعيينها
كخلفية الشاشة لفتحها.
3 3المس استخدام كـ.
4 4تنتقل الشاشة إلى الوضع العمودي.
يمكنك تكبير وتصغير ونقل المقطع
ّ
مصغرة
المقتص لصورة مستخدما ً صورة
أسفل الشاشة.

تعديل الصور

1 1افتح الصورة التي ترغب في تعديلها ،والمس
رمز الخيارات لتحديد تعديل.
2 2المس الرموز لتعديل صورتك:
حدد منطقة
 أضف رسما ً يدويا ً إلى صورتك .حدد
سماكة الخط من ضمن الخيارات األربعة
واللون الذي تود استخدامه.
إضافة كتابة إلى صورة.
قم بتزيين صورتك بواسطة الطوابع.
احذف التعديل الذي أضفته إلى
الصورة .يمكنك اختيار حجم الممحاة التي
تستخدمها.
المس للعودة إلى االستوديو.

حفظ حدد لحفظ التغييرات كـتحديث
الوجود ،أو ملف جديد .إذا حددت ملف جديد
فأدخل اسم ملف.
تراجع احذف التعديل الذي أضفته إلى
الصورة.
الصورة المس لفتح المزيد من خيارات
التأثير بما فيها االستدارة.
تصفية المس لتطبيق خيارات التأثير
على صورة.
ضبط هذا يساعدك على ضبط صورة تم
التقاطها باستخدام لون تلقائي ،وسطوع
تلقائي ،إلخ.

إضافة نص إلى صورة

1 1في شاشة التعديل،المس

.

2 2حدد التوقيع النصي أو فقاعة النص.
3 3أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح
والمس حفظ.
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4 4قم بتعيين النص إلى الموقع الذي ترغب فيه إضافة تدرج لون إلى صورة
�على الصورة من خالل تحريكه.
عند لمس النص ،سيتم تمكين لوحة
المفاتيح إلعادة التعديل.

إضافة تأثير إلى صورة

1 1في شاشة التعديل ،المس تصفية .
2 2يمكنك تطبيق أي من الخيارات المختلفة
على الصورة.
3 3للتراجع عن أحد التأثيرات ما عليك إال لمس
تراجع .

اقتصاص صورة

1 1في شاشة التعديل المس

.

2 2اختر الشكل الذي تريد استخدامه
القتصاص الصورة.
3 3قم بسحب الصندوق إلى المنطقة التي تود
اقتصاصها.
ً
4 4حين تصبح راضيا عن التحديد ،فالمس
حفظ .
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1 1في شاشة التعديل ،المس الصورة .

2 2اختر تدرج األلوان.
3 3حدد جزءا ً من الصورة .يظهر خط مرسوم
حول كل شيء موجود في تلك المنطقة
يكون من اللون نفسه أو من لون مشابه،
مثالً ،شعر شخص ما أو ثيابه.
4 4قم بتعديل شدة تدرجات األلوان وذلك بلمس
الشدة والمس زر ‘’+ أو ‘-’.
5 5المس موافق.
6 6ستتم إزالة كل األلوان من الصورة ،باستثناء
القسم المع ّلم لتدرجات األلوان.
7 7تحديد حفظ لحفظ التغييرات.

مبادلة األلوان في صورة

1 1في شاشة التعديل ،المس الصورة .
2 2اختر مبادلة األلوان.
3 3حدد جزءا ً من الصورة .يظهر خط مرسوم
حول كل شيء موجود في تلك المنطقة
يكون من اللون نفسه أو من لون مشابه،
مثالً ،شعر شخص ما أو ثيابه.
4 4حدد لونا ً.
5 5اضغط على موافق.

قطرة مطر

1

2
3
4
5

1إلضافة قطرات مطر إلى الصورة ،حدد قائمة
الصورة.
2اختر قطرة مطر.
3تظهر الفقاعات فوق الصورة.
4يمكنك تعيين كثافة/مقياس القطرات
بضبط شريط قائمة كثافة/مقياس على
التوالي.
5يمكن أيضا ً ضبط اتجاه القطرات مع تدوير
الهاتف المحمول.

6 6يتغ ّير لون جزء من الصورة تم تحديده
لتدرجات األلوان إلى اللون المحدد.

غشاوة الحركة

7 7تحديد حفظ لحفظ التغييرات.

2 2حدد غشاوة الحركة.

رسم ضبابي

1
2
3
4

1للرسم الضبابي على الصورة ،المس الصورة.
2اختر رسم ضبابي.
3انفخ عبر الميكروفون لوضع الضباب على
الصورة وارسم بإصبعك فوقها.
4بعد تطبيق الضباب على الصورة ،يمكنك
تغيير اللون وتكثيف الضباب ومسح العرض.

1 1لتطبيق غشاوة الحركة ،المس الصورة .
3 3حدد الموقع الذي تريده لدخول غشاوة
الحركة برسم مخطط تفصيلي .المس
موافق ،ثم ّ
تحكم باالتجاه الذي تريده.
4 4يمكن تعيين كثافة الغشاوة باستخدام
شريط ضبط الكثافة.
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تأثير فني

تشذيب طول الفيديو

1 1في شاشة التعديل ،المس تصفية .

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.

3 3حدد التأثير الفني لتتمكن من مشاهدة
الرسم.
ً
4 4سيتم إنشاء الرسم وحفظه تلقائيا .المس
إلغاء للتوقف.

2 2تحديد تعديل واختر اقتطاع /اقتطاع
متعدد.

2 2اختر تأثير فني.

تعديل مقاطع الفيديو
تتوفر ميزات التعديل لكل أنواع الفيديو لـ
MPEG4 باستثناء دقة  40x480)VGA( 6.
ال تقم بالتسجيل في هذه التنسيقات إذا كنت
تخطط لتعديل الفيديو.

3 3المس وقم بتعيين نقطتَي البدء واإلنهاء
الجديدتين باستخدام تشذيب .
4 4المس
الجديدة.

معاينة

لكي تؤكد أنك فرح بالقصة

5 5المس حفظ أو كطريقة بديلة ،المس
للعودة إلى المعرض وتجاهل
التغييرات.

دمج ملفي فيديو معا ً

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.

2 2تحديد تعديل واختر دمج الفيديو.
3 3ستفتح حافظة مقاطع الفيديو خاصتي.
اختر الفيديو الذي تريد دمجه.
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4 4المس وادفع الصورة التي تريد نقلها إلى
نهاية الفيديو أو بدايته.

5 5المس معاينة للتحقق من طريقة دمج
الصورة والفيديو معا ً.

5 5المس معاينة الختيار طريقة دمج مقاطع
الفيديو معا ً.

6 6اضغط على حفظ ثم اختر استبدال الملف
الموجود أو حفظه كملف جديد.

6 6اضغط حفظ ثم نعم لحفظ ملف الفيديو
الجديد المدمج .استبدل الملف الموجود أو
احفظه كملف جديد.

7 7كرر هذه الخطوات لدمج المزيد من الصور.

7 7كرر هذه الخطوات لدمج المزيد من ملفات
الفيديو.

دمج صورة بفيديو

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.
2 2تحديد تعديل واختر دمج صورة.
3 3ستفتح حافظة الصور .اختر الصور التي
تريد دمجها بالفيديو والمس تحديد.
4 4المس وادفع الصورة التي تريد نقلها إلى
نهاية الفيديو أو بدايته.

إضافة نص إلى الفيديو

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.
2 2تحديد تعديل وحدد تراكب النص.
3 3المس وقم بإيقاف التشغيل مؤقتا ً
لتعيين نقطة البدء لمظهر النص.
أدخل النص
4 4المس بدء واختر أنماط النصِ .
باستخدام لوحة المفاتيح والمس موافق.
5 5المس ناحية الشاشة التي تريد ظهور النص
فيها ثم المس موافق.
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6 6المس حفظ .استبدل الملف الموجود أو
احفظه كملف جديد.
7 7كرر هذه الخطوات إلضافة المزيد من النص.

تراكب صورة

1

2
3
4
5
6

7
8

1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
.
مفتاح الخيار
2تحديد تعديل واختر تراكب الصورة.
3ستفتح حافظة الصور .اختر الصورة التي
تريدها أن تراكب الفيديو.
4المس وقم باإليقاف حين تريد ظهور
الصورة ،ثم حدد الالشفافية بعد لمس زر بدء.
5المس موافق واضغط على إنهاء عندما
يجب إيقاف تراكب الصورة.
6المس ناحية الشاشة التي تريد ظهور
النص فيها .إذا كانت الصورة كبير ًة جدا ً
فقد تراكب الشاشة بأكملها ،وليس فقط
المنطقة المحددة.
7المس حفظ .استبدل الملف الموجود أو
احفظه كملف جديد.
8كرر هذه الخطوات إلضافة المزيد من الصور.
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إضافة مسار صوتي إلى الفيديو

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.
2 2تحديد تعديل واختر دبلجة الصوت.
3 3ستفتح حافظة أصواتي .اختر المسار الذي
تريد إضافته إلى الفيديو.
4 4سيتم مسح المسار الصوتي األصلي من
الفيديو.
5 5إذا كان الصوت أقصر من الفيديو فاختر
ً
ما إذا كنت ترغب في تشغيله ً
واحدة
مرة
أو تكراره.
6 6استبدل الملف الموجود أو احفظه كملف
جديد.

إضافة مؤثرات صوتية حية إلى الفيديو

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.
2 2تحديد تعديل واختر مؤثرات صوتية
حية.

3 3تعيين قيمة الصوت إلى الصوت األصلي أو
المسجل.
الصوت
َّ

إضافة تأثير التعتيم

1 1افتح الفيديو الذي تريد تعديله ،ثم المس
مفتاح الخيار
.
2 2تحديد تعديل واختر تأثير التعتيم.
3 3يظهر الفيديو في البداية بشكل تدريجي
ويتالشى في النهاية.
4 4استبدل الملف األصلي أو احفظه كملف
جديد.
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يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في
ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك وصول سهل
إلى كل الصور ،واألصوات ،ومقاطع الفيديو
واأللعاب .كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة
الذاكرة .يسمح لك استخدام بطاقة الذاكرة
بتحرير مساحة في ذاكرة الهاتف.
للوصول إلى قائمة الترفيه ،المس
حدد
أشياء في عالمة التبويب ترفيه .يمكنك فتح
قائمة بالحافظات حيث يتم تخزين كل ملفات
الوسائط المتعددة الخاصة بك.
تلميح! حلذف أي ملف في األشياء ،املس
ثم حذف.

الصور

تحتوي الصور على قائمة بالصور ،بما فيها
الصور االفتراضية التي تم تحميلها مسبقا ً
إلى هاتفك ،وصورا ً قمت أنت بتنزيلها وصورا ً تم
التقاطها بكاميرا الهاتف.
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إرسال صورة

 1إلرسال صورة ،فقط حدد الصورة التي تريد.
 2المس إرسال .اختر بين رسالة ،البريد
اإللكتروني ،بلوتوث أو التحميل على ويب.
 3إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني ،فسيتم
إرفاق صورتك بالرسالة ويمكنك كتابة
الرسالة وإرسالها بشكل عادي .أما إذا
اخترت بلوتوث ،فسيبحث الهاتف عن جهاز
إلرسال الصورة إليه.

استخدام صورة
يمكنك اختيار الصور الستخدامها كخلفيات
للشاشة وكشاشات توقف ،أو حتى لتعريف
المتصل.

طباعة صورة

 1المس الصور.
 2حدد صورة والمس

.

 3المس طباعة عبر بلوتوث.

نقل صورة أو نسخها
يمكن نقل صورة أو نسخها بين ذاكرة الهاتف
وبطاقة الذاكرة .قد ترغب في القيام بذلك
لمسح المساحة في إحدى الذاكرات ،أو لمنع
فقدان الصور.

إنشاء عرض شرائح
إذا أردت عرض كل الصور الموجودة على الهاتف،
فيمكنك إنشاء عرض شرائح يوفر عليك عملية
فتح كل صورة وإغالقها بشكل فردي.

تحديد المعالم
قم بتشغيل الكاميرا وتمتع بقدرات خدمات
�هاتفك المستندة إلى الموقع.
التقط صورا ً حيثما كنت وضع عالمات عليها
�حول الموقع.
إذا قمت بتحميل صور تم وضع عالمات عليها
إلى مدونة تدعم تحديد المعالم ،فيمكنك
مشاهدة الصور معروضة على خريطة.

أصوات

تحتوي حافظة أصواتي على األصوات التي
تم تنزيلها ،وعلى األصوات االفتراضية
والتسجيالت الصوتية .ومن هنا يمكنك إدارة
األصوات ،أو إرسالها أو تعيينها كنغمات رنين.

ملفات الفيديو

تعرض حافظة مقاطع الفيديو خاصتي قائمة
بمقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها إلى هاتفك
أو بتسجيلها عليه.

مالحظة :قد ال تعمل بشكل صحيح بعض
المحتويات التي تم تنزيلها عبر إنترنت أو
ترميزها من قبل مستخدم.
تلميح! يدعم BL40 تشغيل تنسيقَي
الفيديو  DivXو Xvidلضمان توفر محتوى
أفضل .يسمح بـ DivX لتشغيل فيديو
®DivX بحجم .320x240
مالحظة :يمكن شراء كبل إخراج التلفزيون
بشكل منفصل.
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إرسال فيديو كليب
 1حدد فيديو والمس

استخدام قائمة الترفيه
.

 2المس إرسال واختر من ضمن رسالة ،بريد
إلكتروني وبلوتوث.

محملة
يحتوي الترفيه على ألعاب فالش
ّ
المضمن.
مسبقا ً تستخدم استشعار الحركة
ّ

محتويات الفالش

 3إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني ،فسيتم
إرفاق ملف الفيديو بالرسالة ويمكنك
كتابتها وإرسالها بشكل عادي .أما إذا اخترت
بلوتوث ،فسيبحث الهاتف عن جهاز إلرسال عرض ملف SWF/ SVG
الفيديو إليه.
ثم حدد أشياء في عالمة
 1المس
التبويب ترفيه.

تحتوي حافظة محتويات الفالش على كل
ملفات  SWFو SVGالتي تم تنزيلها.

األلعاب والتطبيقات

 2المس محتويات الفالش.

يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات جديدة إلى
الهاتف لتسليتك في أوقات الفراغ.

 3حدد الملف الذي تريد عرضه.

جاري تثبيت لعبة  Javaوتطبيقها

مستندات

ثم حدد أشياء في عالمة
 1المس
التبويب ترفيه.

 2المس عنصر كل الذاكرة الموجود في قائمة
الجانب العلوي.
 3حدد كل الذاكرة أو ذاكرة الهاتف .إذا قمت
بإدخال بطاقة ذاكرة جديدة ،فالمس قائمة
الذاكرة الخارجية.
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يمكنك عرض ملفات ،PowerPoint ،Excel
 ،Wordوالملفات النصية وملفات  pdfفي
هذه الحافظة.

نقل ملف إلى هاتفك
تُعتبر تقنية بلوتوث الطريقة األسهل على
األرجح لنقل ملف من الكمبيوتر إلى هاتفك.
كما يمكنك استخدام  LG PC Suiteعبر
كبل المزامنة.
لنقل الملفات (شأن الموسيقى) باستخدام
بلوتوث:
 1تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف
والكمبيوتر ومن كونهما متصلين ببعضهما
البعض.

أخرى

تُستخدم الحافظة أخرى لتخزين ملفات ليست
عبارة عن صور ،أو ملفات صوت ،أو مقاطع
فيديو ،أو ألعاب أو تطبيقات .وهي تُستخدم
بالطريقة نفسها التي يتم بها استخدام
حافظة المستندات.

إنشاء فيلم
ثم حدد صانع األفالم في عالمة
 1المس
التبويب ترفيه.
 2المس إدراج إلضافة صورة.

 2استخدم الكمبيوتر إلرسال الملف عبر
بلوتوث.

 3المس النمط الختيار نمط فيلم.

 3عندما يُرسل الملف إليك ،اقبله على
الهاتف بلمس نعم.

 4المس الصوت على الشاشة لتغيير الصوت،
مثالً لتسجيل صوت.

 4يجب أن يظهر الملف في حافظة صورﻙ
إذا كان ملف صور وحافظة الصوت إذا كان
ملف موسيقى.

 5المس زر معاينة لمشاهدة النتائج.
 6المس ترتيب التشغيل على الشاشة
لتغيير الترتيب.
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الوسائط املتعددة
 7المس استخدام لالختيار بين االحتفاﻅ و
.MMS
 8لحفظ الفيلم ،المس حفظ الفيلم.

الموسيقى

ّ
مضمنا ً في الهاتف
مشغل الموسيقى
يكون
ّ
 LG BL40بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات
الموسيقى المفضلة لديك .للوصول إلى
مشغل الموسيقى ،المس مفتاح القائمة
ثم حدد موسيقى في عالمة التبويب ترفيه.
تلميح! جهاز  BL40هو أحد الهواتف
احملمولة الفريدة التي تط ّبق Dolby
 ™Mobileللموسيقى ،مو ّفرا ً بالتالي جودة
صوت  ™Dolbyإلى الهاتف احملمول.

نقل الموسيقى إلى الهاتف

يمكن أيضا ً استخدام  .LG PC Suiteالطريقة
األسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر
بلوتوث أو كبل المزامنة.
لنقل الموسيقى باستخدام بلوتوث:
 1تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن
كونهما متصلَين ببعضهما.
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 2حدد ملف الموسيقى على الجهاز اآلخر
وحدد إرساله عبر بلوتوث.
 3عندما يُرسل الملف إليك ،اقبله على
الهاتف بلمس نعم.
 4يجب أن يظهر الملف في موسيقى < كل
المسارات.

تشغيل أغنية
1

2
3
4
5

6

ثم حدد موسيقى في عالمة
المس
التبويب ترفيه.
المس كل المسارات.
حدد األغنية التي تريد تشغيلها والمس
.
إليقاف األغنية مؤقتا ً.
المس
للتجاوز إلى األغنية التالية.
المس
(المس طويل لالنتقال إلى تقديم سريع
إلى األمام)
للعودة إلى األغنية السابقة.
المس
(المس طويل لالنتقال إلى إرجاع)

 7المس

للعودة إلى قائمة موسيقى.

تلميح! لتغيير مستوى الصوت أثناء
االستماع إلى املوسيقى ،املس
.

مالحظة :ميكن أن تكون حقوق النشر مللفات
املوسيقى محمية ﲟوجب املعاهدات الدولية
وقواني حقوق النشر الوطنية .ولهذا ،فقد
يكون من الضروري احلصول على إذن أو
ترخيص إلعادة إنتاج املوسيقى أو نسخها.
مينع القانون الوطني في بعض البلدان
النسخ اخلاص للمواد احملمية بحقوق النشر.
قبل حتميل أو نسخ امللف ،يُرجى التحقق
من القانون الوطني للبلد املعني واملتعلق
باستخدام مثل هذه املواد.

إنشاء قائمة تشغيل
يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك
وذلك بإنشاء مجموعة مختارة من األغاني من
حافظة كل المسارات.
لتشغيل قائمة تشغيل ،حددها والمس إحدى
المسارات التي تحتوي عليها.
مالحظة :إلضافة قائمة تشغيل ثانية ،المس
ثم قائمة تشغيل جديدة.

استخدام الراديو

مضمنا ً في الهاتف LG
يكون موالف راديو FM
ّ
 BL40بحيث يمكنك االستماع إلى المحطات
المفضلة لديك أثناء التنقل.
مالحظة :ستحتاج إلى إرفاق سماعة الرأس
المرفقة مع  LGلالستماع إلى الراديو .قم
بإدراجها في المقبس المخصص لها.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك
بالبحث عنها إما يدويا ً أو تلقائيا ً .وسيتم حينئ ٍذ
حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود
بحاجة إلى إعادة ضبطها .ويمكنك حفظ ما
يصل إلى  48قناة في هاتفك.
ضبط تلقائي:
واختر راديو  FMفي عالمة
 1المس
التبويب ترفيه.
 2المس

.

 3المس تفحص تلقائي .سيتم تلقائيا ً
تخصيص أرقام قناة للمحطات التي يتم
العثور عليها في هاتفك.
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الوسائط املتعددة

مالحظة :يمكنك أيضا ً ضبط إحدى
المحطات يدويا ً باستخدام العجلة التي
تظهر إلى جانب تردد الراديو.

االستماع إلى الراديو

واختر راديو  FMفي عالمة
 1المس
التبويب ترفيه.
 2المس رقم قناة المحطة التي تريد االستماع
إليها.
تلميح! لتحسي استقبال الراديو ،قم
بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل
كهوائي الراديو.
حتذير :بهدف ضمان أفضل استقبال
ﳑكن حتتاج إلى استخدام سماعة رأس LG
املرفقة مع اجلهاز.
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املنسق
ّ

إضافة حدث إلى التقويم

ثم قم
 1على الشاشة الرئيسية حدد
ّ
المنسق في عالمة التبويب
بالتمرير عبر
أدوات مساعدة.
 2حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
ثم جدول جديد.
 3المس
تلميح! ميكنك إدخال العطالت في التقوﱘ.
املس كل يوم من أيام العطل على حدة ،ثم
املس
وحدد تعيﲔ أيام العطل .توضع
عالمة باللون األحمر فوق كل يوم.

تغيير عرض التقويم االفتراضي

ثم قم
 1على الشاشة الرئيسية حدد
ّ
المنسق في عالمة التبويب
بالتمرير عبر
أدوات مساعدة .تحدد اعدادات في
.

 2المس عرﺽ افتراضي واختر شهر ،أسبوع،
جدول زمني ،قائمة أو كل المهام.

استخدام الباحث عن التاريخ

ثم قم
 1على الشاشة الرئيسية حدد
ّ
المنسق في عالمة التبويب
بالتمرير عبر
أدوات مساعدة.
 2حدد الباحث عن التاريخ من قائمة
الخيارات.
 3في التبويب من قم بتعيين التاريخ
المطلوب.
 4في عالمة التبويب بعد ،قم بتعيين عدد
األيام.
 5يظهر التاريخ الهدف أدناه.

ضبط المن ّبه

ثم قم
 1على الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر المنبهات في عالمة التبويب
أدوات مساعدة.
 2إذا أردت إضافة منبه جديد ،فالمس منبه
جديد .إذا أردت تعيين المنبه للرنين مجددا ً
بعد ساعة ،فالمس منبه سريع.
تلميح! املس رمز التشغيل أو قم بتعيي
لتشغيل املنبه.
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املنسق
ّ

مسجل الصوت
ّ

مسجل الصوت لتسجيل مذكرات
استخدم
ّ
صوتية أو ملفات صوت أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1

2
3
4

ثم قم
على الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر مسجّ ل الصوت في عالمة
التبويب أدوات مساعدة.
المس التسجيل لبدء التسجيل.
المس إيقاف إلنهاء التسجيل.
إذا قمت بلمس جديد  ،فستتم إعادة
تشغيل التسجيل الصوتي بعد حفظ
التسجيل الصوتي السابق.

إرسال التسجيل الصوتي

 1عندما تنتهي من التسجيل ،المس إرسال.
 2اختر من ضمن رسالة ،أو بريد إلكتروني
أو بلوتوث .إذا اخترت رسالة أو بريد
المسجل
إلكتروني ،فسيتم إرفاق المسار
ّ
مع الرسالة وإرساله كـ  .MMSإذا اخترت
بلوتوث ،فسيبحث الهاتف عن جهاز إلرسال
التسجيل الصوتي إليه.

استخدام مرسل  FMلتشغيل
الموسيقى
المضمن
يتيح لك  BL40بفضل مرسل FM
ّ
االستماع إلى الموسيقى عبر أي موالف FM
ضمن نطاق الهاتف ،مثالً في المنزل أو في
السيارة.
 1المس
ثم أدوات واختر مرسل  FMفي
عالمة التبويب أدوات مساعدة.
 2حدد ترددا ً ترغب في إرسال إشارة  FMإليه،
ثم المس إرسال.
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3 3ثم قم بتعيين الموالف إلى التردد ذاته.
مالحظة :يبلغ الحد األقصى لمسافة تشغيل
مرسل FM  2متر ( 6.5قدم).
قد تتعرض عملية اإلرسال لتشويش بسبب
إعاقات ،مثل الجدران ،أو أجهزة إلكترونية أخرى،
أو محطات راديو عامة.
لتجنب أي تشويش ،ابحث دائما ً عن تردد FM
مجاني على المستلم قبل استخدام مرسل
FM.
ال يمكن استخدام مرسل FM وراديو FM في
الجهاز في الوقت نفسه.
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ويب
المتصفح

المتصفح يصلك بعالم سريع وكامل من
األلعاب ،والموسيقى ،واألخبار ،والرياضة،
والترفيه وغيرها ،مباشر ًة من هاتفك المحمول.
حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها

ّ
تتمكن من الوصول إلى مواقعك المفضلة
لكي
على ويب بشكل سريع وسهل ،يمكنك إضافة
إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.
 1على الشاشة الرئيسية حدد
ثم قم
بالتمرير عبر المتصفح في عالمة التبويب
أدوات مساعدة.
 2حدد إشارات مرجعية .تظهر قائمة
باإلشارات المرجعية على الشاشة.
 3إلضافة إشارة مرجعية جديدة ،المس إشارة
أدخل اسما ً لإلشارة
مرجعية جديدةِ .
المرجعية يتبعه .URL
 4المس
 .تظهر إشارتك المرجعية اآلن
في قائمة اإلشارات المرجعية.
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استخدام قارئ RSS
إ ّن )Really Simple Syndication( RSS
عبارة عن تنسيقات موجز ويب يتم استخدامها
لنشر المحتوى الذي يتكرر تحديثه ،شأن
إدخاالت المدونات ،أو عناوين األخبار أو البث
الصوتي على ويب .ويحتوي مستند  ،RSSوالذي
يسمى تغذية ،أو تغذية ويب ،أو قناة ،على
ملخص محتوى من موقع ويب مرتبط أو على
ّ
سيتمكن
النص الكامل .وبفضل تغذية RSS
األشخاص من االحتفاﻅ بمواقعهم المفضلة
على ويب بطريقة مؤتمتة تعتبر أسهل من
التدقيق في تلك المواقع يدويا ً.
وباستطاعة المستخدم االشتراك في موجز عبر
إدخال ارتباط الموجز في القارئ أو عبر النقر فوق
رمز  RSSفي متصفح يبدأ عملية االشتراك.
ويتحقق القارئ من موجزات ويب التي اشترك
فيها المستخدم بشكل دوري بحثا ً عن محتوى
جديد ،ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها.

استخدام الهاتف كمودم
بإمكان وظيفة الهاتف  L40 Bأن تكون
مضاعف ًة إذ باستطاعته أن يعمل كمودم
للكمبيوتر ،ما يوفر لك الوصول إلى البريد
اإللكتروني وإنترنت حتى عندما ال يكون
باستطاعتك االتصال باستخدام األسالك.
يمكنك القيام بذلك مستخدما ً كبل USB
أو بلوتوث.
استخدام كبل :USB
1 1تأكد من تثبيت  LG PC Suiteعلى
الكمبيوتر.
2 2قم بتوصيل الجهاز BL40 والكمبيوتر
باستخدام كبل  USBوابدأ بتشغيل
البرنامج .LG PC Suite
3 3انقر فوق اتصال على الكمبيوتر .ثم انقر
فوق اعدادات وحدد مودم.

استخدام بلوتوث:
1 1تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل
ومن كونه مرئياً بالنسبة إلى الكمبيوتر
والهاتف BL40.
2 2قم بإقران الكمبيوتر والهاتف BL40 بحيث
يكون رمز المرور مطلوبا ً لالتصال.
3 3استخدم معالج االتصال على LG PC
 Suiteإلنشاء اتصال بلوتوث نشط.
4 4انقر فوق اتصال على الكمبيوتر .ثم انقر
فوق ضبط.
5 5انقر فوق مودم.
6 6اختر مودم قياسي على ارتباط بلوتوث وانقر
فوق موافق .يظهر اآلن على الشاشة.
7 7انقر فوق اتصال فيتصل الكمبيوتر من
خالل BL40.

4 4اختر مودم  USBلمحمول LG وحدد
موافق .يظهر اآلن على الشاشة.
5 5انقر فوق اتصال فيتصل الكمبيوتر من خالل
BL40.
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ويب
الوصول إلى خدمة Google
يمكنك بدء تشغيل خدمات  Googleفي هذا
التطبيق .المس Google في عالمة التبويب
أدوات مساعدة.
الخرائط :يمكنك الوصول إلى الخرائط من
أجهزتك المحمولة.
بحث :تسمح لك خدمة Google Mobile
 Web Searchبالبحث عن مواقع ويب
المصممة خصيصا ً للهواتف واألجهزة
ّ
المحمولة.
 :Mailيُع ّد  Gmailلتطبيقات الهواتف
المحمولة من تطبيقات  Javaالقابلة للتنزيل،
ويوفر لألجهزة المحمولة المعتمدة أفضل
تجربة ممكنة في استخدام Gmail .لتنزيله،
قم بزيارة  http://gmail.com/appمن
متصفح هاتفك المحمول.
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 :YouTubeيمكنك مشاهدة أفالم فيديو
على  YouTube Mobileمن جهازك
المحمول .قد ترغب باالتصال بشركة الهاتف
المحمول للحصول على مزيد من المعلومات
حول توفر البيانات المتدفقة على جهازك
المحمول.
كاتب المدوّنة :يمكنك إدارة حسابك ومشاركة
المد ّونة .يمكنك تحميل صورة أو فيديو.

PC Suite
يمكنك مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف .هذا األمر
يضمن تطابق التفاصيل والتواريخ المهمة،
ويستخدم كنسخ احتياطي لالطمئنان.
تلميح! ستحتاج إلى تثبيت التطبيق
 PC Suiteاملتوفر على القرص املضغوط
أو الذي ميكن تنزيله من املوقع http://
( .com .update.lgmobileفي www.
 lgmobile.comاملنتجات < الدليل
والبرنامج < انتقل إلى قسم تنزيل الدليل
والبرنامج)

تثبيت برنامج  LG PC Suiteعلى
الكمبيوتر
 1على الشاشة الرئيسية ،المس
فوق التوصيل.

ثم انقر

 2حدد اتصال  USBوانقر فوق .PC Suite
 3قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر مستخدما ً
كبل  USBثم انتظر قليالً.

تنبيه! في حال عدم ظهور رسالة دليل
التثبيت على جهاز الكمبيوتر ،يرجى
التحقق من ضبط القرص املضغوط على
.Windows
 5قم بإدراج القرص المضغوط المرفق مع
الهاتف أو انقر فوق زر التنزيل لتنزيل برنامج
 LG PC Suiteمباشرة من إنترنت.
 6انقر فوق مث ّبت  LG PC Suiteالذي يظهر
على الشاشة.

توصيل الهاتف والكمبيوتر

 1حدد وضع  PC Suiteفي قائمة التوصيل ثم
قم بتوصيل كبل  USBبهاتفك والكمبيوتر.
 2سيتم تنشيط برنامج LG PC Suite
تلقائيا ً على جهاز الكمبيوتر.
 3أصبح اآلن هاتفك والكمبيوتر متصلين
ببعضهما.

 4ستعرض رسالة دليل التثبيت على شاشة
الكمبيوتر.
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PC Suite
إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف
واستعادتها
1 1قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم
توضيحه أعاله.

2 2انقر فوق الرمز نسخ احتياطي وحدد نسخ
احتياطي أو استعادة.
3 3اختر النسخ االحتياطي لـ بيانات جهات
االتصال و/أو بيانات دليل الهاتف/الجدول/
المهمة/المذكرة .حدد الموقع الذي تريد
إجراء نسخ احتياطي للمعلومات فيه ،أو
استعادة المعلومات منه .انقر فوق موافق.
4 4سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات.

عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

تلميح! يساعدك عرض محتويات الهاتف
على الكمبيوتر على إدارة امللفات التي لم
تعد بحاجة إليها.

مزامنة جهات االتصال

1 1توصيل الهاتف بالكمبيوتر.
2 2انقر فوق رمز جهات االتصال.
3 3انقر فوق زر مزامنة جهات االتصال فيقوم
الكمبيوتر اآلن باسترداد وعرض كل جهات
االتصال المحفوظة في الهاتف.
4 4انقر فوق القائمة وحدد تصدير .يمكنك
اآلن تحديد الموقع حيث تريد حفظ جهات
االتصال.

1 1قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم
توضيحه أعاله.

مزامنة الرسائل

2 2انقر فوق رمز إدارة الصور ،ملفات الفيديو أو
موسيقى.

2 2انقر فوق رمز الرسائل.

3 3تظهر على الشاشة في حافظة هاتف LG
كل الصور ،وملفات الصوت ،والفيديو التي
حفظتها في الهاتف.
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1 1توصيل الهاتف بالكمبيوتر.
3 3تظهر كل رسائل الهاتف في الحافظات
على الشاشة.
4 4استخدم شريط األدوات في أعلى الشاشة
لتعديل الرسائل وإعادة ترتيبها.

تزامن الموسيقى
تتيح لك هذه القائمة إضافة الموسيقى إلى
الهاتف  .BL40قبل أن تبدأ بنقل الموسيقى
من الكمبيوتر إلى الهاتف ،تأكد من توفر اإلعداد
التالي والملحق:
• Microsoft Windows XPأو Vista
• Windows Media Player 10أو
إصدار الحق
•كبل بيانات USB
•بطاقة ( microSDإذا رغبت في
استخدام الذاكرة الخارجية كجهاز تخزين
للموسيقى).

تحذير
ال تقم بقطع اتصال الهاتف أثناء عملية
النقل.

نقل الموسيقى باستخدام Windows
Media Player
 ،ثم قم
 1في الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر التوصيل في عالمة التبويب
االعدادات.
 2حدد وضع اتصال  USBواختر تزامن
الموسيقى.
 3قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر مستخدما ً
كبل  USBمتوافق.
 4عندما تحاول توصيل الهاتف بالكمبيوتر،
سيقرأ الهاتف“ :تزامن الموسيقى” يتبعه
تم التوصيل.
 5سيطالبك الكمبيوتر ببدء تشغيل برنامج
إدارة الموسيقى المفضل لديك.
 6حدد .Window Media Player
 7انتقل إلى عالمة التبويب تزامن ،ثم قم
بسحب وإفالت الموسيقى التي ترغب
في إرسالها إلى الهاتف إلى لوحة الرسم
مزامنة القائمة.
 8انقر فوق زر بدء التزامن .سيؤدي ذلك إلى بدء
عملية النقل.
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PC Suite
عندما تنتهي العملية يظهر إطار منبثق
.إلعالمك باكتمال عملية التحويل
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.

Pat. 7,295,673

 تحذير
ال تقم بقطع اتصال الهاتف أثناء عملية
.النقل

DivX Converter
 الذي يتمDivX converter قم بتثبيت
تزويدك به على القرص المضغوط نفسه حيث
 بتحويلDivX  سيقوم.PC Suite برنامج
ملفات الوسائط الموجودة على جهاز الكمبيوتر
إلى تنسيق يسمح لك بتحميلها وعرضها
.على هاتفك
Program  منDivX  حدد،عند التثبيت
DivX converter  ثم، على الكمبيوترFiles
.Converter يتبعه
استخدم األسهم في التطبيق لتغيير تنسيق
 إذا نقرت فوق خانة.Mobile التحويل إلى
،التطبيق بزر الماوس األيمن وحددت تفضيالت
فيمكنك تغيير الموقع الذي تم حفظ الملفات
.المح ّولة فيه

قم بسحب الملفات وإفالتها في التطبيق إلجراء
. ثم حدد تحويل كي تبدأ العملية.تحليل أولي
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االعدادات
تخصيص األوضاع
يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير نمطك على
الشاشة الرئيسية .ما عليك سوى لمس رمز
ملخص الحالة في األعلى ولمس عالمة التبويب
النمط.

تغيير اعدادات الهاتف
استمتع بحرية تكييف هاتف  BL40وفق
تفضيالتك الخاصة.
 1على الشاشة الرئيسية حدد
ثم قم
بالتمرير عبر اعدادات الهاتف في عالمة
التبويب االعدادات.
 2حدد قائمة من الخيارات أدناه:
التاريخ والوقت
توفير الطاقة
اللغات
القفل الذاتي  -إقفال لوحة المفاتيح تلقائيا ً
في الشاشة الرئيسية.
الحماية  -اضبط اعدادات الحماية ،وهذا
يشمل رموز  PINوقفل الهاتف( .تم تعيين
رمز الحماية االفتراضي إلى “)”0000
معلومات الذاكرة.

إعادة تعيين االعدادات  -يسمح هذا الخيار
باستعادة كل االعدادات إلى االفتراضية.
المعلومات  -استعرض معلومات BL40
الفنية.

تغيير اعدادات اللمس
ثم قم
على الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر اعدادات اللمس في عالمة التبويب
االعدادات.

تغيير اعدادات التوصيل
لتغيير هذه االعدادات ،استخدم هذه القائمة:
ثم قم
على الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر التوصيل في عالمة التبويب
االعدادات.
تحديد الشبكة  -يتصل الهاتف  BL40تلقائيا ً
بالشبكة المفضلة.
نمط إنترنت  -قم بتعيين األوضاع لالتصال
بإنترنت.
ّ
مشغل الشبكة بحفظ هذه
نقاط وصول ـ قام
المعلومات مسبقا ً .يمكنك إضافة نقاط وصول
جديدة باستخدام هذه القائمة.
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االعدادات
مزامنة البيانات  -يمكن إجراء نسخ احتياطي
لجهات االتصال أو استعادتها على الكمبيوتر
عبر خدمة المزامنة.
DLNA  -يمكنك مشاركة المحتويات في
الهاتف عبر الشبكة المحلية .يمكن الوصول
إلى قائمة األشياء  -موسيقى ،ملف فيديو،
صورة والذاكرة الخارجية أيضا ً.
قم بالتشغيل لبدء عمل الشبكة المحلية وقم
بتأكيد اسم الهاتف والتحقق من العناصر التي
تريد مشاركتها.
يمكن أن يعتمد الملفات التالية .موسيقى:
mp3 ،فيديوH.264(AVC)/ AAC/ MP4 :،
صورةjpeg :.
إذا قمت بتشغيل وظيفة الشبكة المحلية
 Wمتوقفا ً عن التشغيل ،فسيتم
وكان  i-Fi
التوصيل تلقائيا ً بعد أن يتم تشغيل Wi-Fi.
نوع  - GPSاختر إما  GPSمدعم أو مستقل.

GPS
––تستخدم تقنية  GPSمعلومات من أقمار
اصطناعية في مدار األرض للبحث عن
مواقع.
––يق ّدر جهاز االستقبال املسافة إلى أقمار
 GPSاالصطناعية باالستناد إلى الوقت
الذي حتتاجه اإلشارات لتصل إليها ،ثم
يستخدم هذه املعلومات لتحديد موقعه.
ثوان إلى عدة
––قد يتطلب األمر من بضع ٍ
دقائق.
––يتم استخدام  GPSاملدعم املوجود على
هذا الهاتف احملمول ( ) A-GPSالسترداد
بيانات املساعدة للكشف عن املواقع عبر
اتصال حزم بيانات مع الشبكات املوجودة
على األرض.
––يتم استرداد بيانات املساعدة من خادم
اخلدمة فقط حني يقدم موفر الشبكة
ذلك وعند احلاجة.
مالحظة :لدى خدمة  GPSخطأ في التسامح
ويتعذر عليه العمل في المباني أو تحت األرض.
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اتصال  - USBقم بمزامنة هاتف BL40
باستخدام البرنامج  LG PC Suiteلنسخ
الملفات من الهاتف.
إخراج التلفزيون  -اختر  PALأو NTSC
لتوصيل  BL40بالتلفزيون.
تسجيل  - DivX VODتستخدم هذه
القائمة إلنشاء رمز تسجيل .DivX VOD
يرجى زيارة http://vod.divx.com
للتسجيل والحصول على الدعم التقني.
اتصال بيانات الرزمة - .قم بتعيين اتصال
بيانات الحزمة.
اعدادات المتصفح  -قم بتعيين القيم ذات
صلة بالمتصفح.
ّ
مشغل الشبكة
اعدادات التشغيل  -لقد قام
بحفظ هذه المعلومات مسبقا ً .يمكنك
تعديلها إذا أردت إضافة تغييرات.
اعدادات  - Javaيسمح لك هذا الخيار بتعيين
األوضاع لالتصاالت التي تتم عبر برامج ،Java
كما يسمح أيضا ً بعرض الشهادات.

استخدام وضع الرحالت الجوية
قم بتشغيل وضع الرحالت الجوية بتحديد
ثم االعدادات < األوضاع وحدد وضع الرحالت
الجوية.
يمنعك وضع الرحالت الجوية من إجراء
مكالمات ،أو االتصال بإنترنت ،أو إرسال رسائل أو
استخدام بلوتوث.

إرسال الملفات واستالمها باستخدام
بلوتوث
يعتبر بلوتوث طريقة جيدة إلرسال الملفات
وتلقيها إذ ال حاجة إلى أسالك ويكون االتصال
سريعا ً وسهالً .كما يمكنك االتصال بسماعات
رأس بلوتوث إلجراء مكالمات وتلقيها.
إلرسال ملف:
 1افتح الملف الذي تريد إرساله ،وهو عاد ًة
عبارة عن صورة ،أو فيديو أو ملف موسيقى.
 2المس
واختر إرسال.
حدد بلوتوث.
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االعدادات

 3إذا قمت مسبقا ً بإقران جهاز بلوتوث ،فلن
يقوم  BL40بالبحث تلقائيا ً عن أجهزة
بلوتوث أخرى .وإال ،فسيبحث الهاتف BL40
تلقائيا ً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها
ضمن النطاق.

 3ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف
فيه ويمكنك أن تختار عرﺽ الملف أو
استخدامه كخلفية (ملف صورة فقط).
يتم عاد ًة حفظ الملفات في الحافظة
المناسبة في ملفاتي.

 4اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه
والمس تحديد.

تغيير اعدادات بلوتوث

 5سيتم إرسال ملفك.
تلميح! حتقق من شريط التقدم لتتأكد
من إرسال امللف.

ثم قم
 1على الشاشة الرئيسية حدد
بالتمرير عبر بلوتوث في عالمة التبويب
االعدادات.

 2المس

.

إحداث تغييرات في:
الستالم ملف:
 1الستالم ملفات ،يجب أن يكون بلوتوث قيد
التشغيل .راجع تغيير اعدادات الـ بلوتوث
أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
 2تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من
المرسل .المس نعم الستالم الملف.
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معلومات جهازي  -أدخل اسما ً للهاتف
.BL40
إمكانية رﺅية جهازي  -اختر أن يكون الجهاز
مرئياً ،أو مخفياً أو مرئياً لدقيقة واحدة.
تشغيل وضع  USIMعن بعد  -تنشيط
وضع  USIMعن بعد.
الخدمات المعتمدة  -اختر الطريقة التي
تريدها الستخدام بلوتوث مع مختلف
الخدمات.

حذف  -اختر لحذف قوائم الجهاز المقترن.
حذف الكل  -اختر لحذف كل قوائم الجهاز
المقترن.

االقتران بجهاز بلوتوث آخر
عند إجراء اقتران لهاتف  BL40بجهاز آخر،
يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور .وهذا
يؤدي إلى جعل عملية االقتران أكثر أمان.
 1تأكد من كون بلوتوث قيد التشغيل.
يمكنك تغيير إمكانية الرؤية في قائمة
اعدادات.
 2المس جهاز جديد للبحث.
 3سيقوم الهاتف  BL40بالبحث عن أجهزة
بلوتوث .عند اكتمال عملية البحث يظهر
رمز تحديث على الشاشة.
وأدخل رمز
 4اختر الجهاز الذي تريد إقرانه ِ
المرور ،ثم المس موافق.
 5يتصل هاتفك حينئ ٍذ بالجهاز اآلخر ،حيث
عليك إدخال رمز المرور نفسه.
 6لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز
مرور آمنا ً اآلن.

استخدام سماعة رأس بلوتوث

 1تأكد من كون بلوتوث قيد التشغيل.
 2اتبع اإلرشادات التي تصحب سماعة الرأس
لوضعها في وضع االقتران وإجراء اقتران
لألجهزة.
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Wi-Fi

حتديث برنامج الهاتف

يتيح لك مدير التشغيل الالسلكي إدارة
اتصاالت إنترنت عبر ( Wi-Fiشبكة LAN
الالسلكية) على جهازك .يتيح للهاتف االتصال
بالشبكات الالسلكية المحلية ،أو الوصول إلى
إنترنت السلكيا ً Wi- Fi .أسرع وذات نطاق أوسع
من تقنية بلوتوث الالسلكية ،وبالتالي يمكن
استخدامه إلرسال رسائل بريد إلكتروني سريعا ً
والستعراض إنترنت.

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من
إنترنت

مالحظةBL40 :يدعم WEP ،تشفير WPA-
PSK/2 ،وليس EAP ،تشفير WPS .إذا قام
موفر خدمة  Wi-Fiأو مسؤول الشبكة بتعيين
التشفير لحماية الشبكة ،فعليك ملء المفتاح
في اإلطار المنبثق .إذا لم يتم تعيين التشفير،
فلن يظهر اإلطار المنبثق هذا .يمكنك الحصول
على المفتاح من موفر خدمة  Wi-Fiلديك أو
من مسؤول الشبكة.
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للحصول على مزيد من المعلومات حول
استخدام هذه الوظيفة ،يرجى زيارة موقع ويب
لـ LG
المسارhttp://www.lgmobile.com :
- select country – Products menu
- Manual & software menu
تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار
لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من
دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.
بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت
يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية
التحديث ،يرجى التحقق من كل التعليمات
والمالحظات التي تظهر في كل خطوة قبل
المتابعة .تجدر المالحظة إلى أن إزالة كبل
بيانات  USBأو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب
بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

امللحقات
تتوفر مجموعة متنوعة من الملحقات التي تناسب هاتفك المحمول ،ويمكن بيعها بشكل
منفصل .يمكنك تحديد هذه العناصر االختيارية طبقا ً لمتطلبات اتصاالتك الشخصية .استشر
البائع المحلي للتحقق من إمكانية التوفر( .إن العناصر المدرجة أدناه مضمّ نة في العلبة)
الشاحن

البطارية

سماعة رأس
استيريو

كبل البيانات
والقرص المضغوط
لتوصيل ومزامنة الهاتف
BL40 والكمبيوتر .يحتوي
القرص المضغوط أيضا ً على
دليل المستخدم هذا ضمن
تنسيق إلكتروني.
دليل المستخدم

دليل مستخدم BL40

مالحظة:
• استخدم ملحقات  LGاألصلية دائما ً.
• يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
• قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.
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بيانات تقنية
عام

Declaration of Conformity

BL40 :اسم المنتج

Suppliers Details
Name

GSM/ W-CDMA :النظام

LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

درجات الحرارة المحيطة

Product Details
Product Name

،) درجة مئوية (تفريغ+55 :الحد األقصى
) درجة مئوية (شحن+45

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
BL40

Trade Name
LG

Applicable Standards Details

 درجة مئوية-10° :الدنيا

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

DivX VOD تسجيل
.DivX VOD إنشاء رمز تسجيل

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Jul. 2009

</http://vod.divx.com> قم بزيارة
.للتسجيل وللحصول على الدعم الفني

Signature of representative
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استكشاف األخطاء وإصالحها
يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف .بعض المشاكل
تتطلب منك االتصال بموفر الخدمة ،ولكن معظمها يكون سهالً ويمكنك تصحيحه بنفسك.
الرسالة

األسباب المحتملة

الحلول المحتملة

خطأ USIM

 Uفي الهاتف
ال يوجد بطاقة  SIM
أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير
صحيح.

تأكد من إدراج بطاقة USIM بطريقة صحيحة.

ال يوجد اتصال
بالشبكة

اإلشارة ضعيفة
خارج شبكة GSM

توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح .تحقق من
ّ
خريطة تغطية مشغل الشبكة.

الرموز غير متطابقة

لتغيير رمز حماية ،عليك تأكيد الرمز
الجديد بإدخاله مرة أخرى .إن الرمزين
الذين أدخلتهما ال يتطابقان.

اتصل بمركز الخدمة.

يتعذّر ضبط
الوظيفة

غير معتمد من ِقبل موفر الخدمة ،أو
التسجيل مطلوب.

اتصل بموفر الخدمة.

المكالمات غير
متوفرة

خطأ في الطلب
 Uجديدة
تم إدراج بطاقة  SIM
تم بلوغ الحد الخاص برسوم
المكالمات

شبكة جديدة غير مص ّرح لها .تحقق من القيود
الجديدة .اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد
بواسطة .PIN 2
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استكشاف األخطاء وإصالحها
الرسالة

األسباب المحتملة

الحلول المحتملة

يتعذّر تشغيل
الهاتف

لم يتم الضغط على مفتاح
التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة
كافية
البطارية فارغة
مالمسات البطارية متسخة

اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين
على األقل.
اترك الشاحن متصالً لفترة أطول.
قم بتنظيف مالمسات البطارية.

البطارية فارغة بالكامل
�درجة الحرارة خارج النطاق
�مشكلة في االتصال
خطأ في الشحن
ال جهد رئيسي
الشاحن به خلل
الشاحن غير مناسب
خلل في البطارية
الرقم غير
مسموح به

وظيفة رقم االتصال المحدد قيد
التشغيل.
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اشحن البطارية.
تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة جيدة ،وانتظر
قليالً ،ثم حاول الشحن مرة أخرى.
تحقق من وحدة التزويد بالطاقة واالتصال
بالهاتف .تحقق من مالمسات البطارية ،وقم
بتنظيفها إذا اقتضى األمر.
قم بالتوصيل بمقبس آخر أو تحقق من الجهد.
إذا لم يسخن الشاحن ،فقم باستبداله.
استخدم ملحقات  LGاألصلية فقط.
استبدل البطارية.
تحقق من االعدادات.

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact BL40 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
Some of the contents in this manual may differ
from your phone depending on the software of
the phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model BL40
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used

frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.757 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 0.842 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
kg averaged over 1g of tissue.


Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance

WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
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• S witch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with
wet hands while it is being
charged. It may cause an electric
shock and can seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in
a well ventilated area.

• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid, moisture or humidity.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments; it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.

Efficient phone operation
Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please
consult your doctor to determine
if operation of your phone may
interfere with the operation of
your medical device.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use
Pacemakers

Road safety

Pacemaker manufacturers
recommend that a minimum
separation of 15cm be maintained
between a mobile phone and
a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To
achieve this use the phone on the
opposite ear to your pacemaker and
do not carry it in a breast pocket.

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

Hospitals
Switch off your wireless device
when requested to do so in
hospitals, clinics or health care
facilities. These requests are
designed to prevent possible
interference with sensitive medical
equipment.
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• If you are listening to music
while out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass
is replaced by an authorised service
centre.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.



Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the
crew.

• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.

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

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



LG BL40 | User Guide

• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.

• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.



Getting to know your phone
Handsfree or Stereo earphone connector
Power key (Lock/ Unlock key)
Turns the phone on/off.
Earpiece
Inner camera
Proximity Sensor (Refer to page 15 for notice.)
WARNING: Putting a heavy object on the
phone or sitting on it can damage its LCD and
touch screen functionality. Do not cover the
proximity sensor with a protective film or cover.
It can cause the sensor to malfunction.
Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the USB
cable, wait until the
phone has powered
up and has registered
on the network.

Music key
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Volume keys
• When the screen is idle: Key
tone or ring tone volume , Press
long the down key to Silent
on/off.
• During a call: earpiece volume.
• When playing a track: controls
the volume continuously.
Camera key
• Go to camera menu directly by
pressing and holding the key.

Open view
Charging your phone
Open the cover of the charger
connector on the side of your BL40.
Insert the charger and plug it into a
mains electricity socket. Your BL40
must be charged until the “Battery
full” message appears on the screen.

Battery cover
USIM card
socket

Flash light

Battery

Camera lens
Memory card socket
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover and
the battery
Slide down the battery cover and
pull out the battery.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
2 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the USIM
card, gently pull it outwards.
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3 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the bottom
of the battery down until it clips
into place.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card (microSD).
The BL40 will support up to an 32GB
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.

The slot has to be opened by pulling
the metal cover upwards.

WARNING: Slide the
memory card into the slot,
otherwise the card may be
damaged.

13

Memory card
Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files will be deleted when
formatting.
1 From the home screen select
and select Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory info
then scroll and touch External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communications
tab, scroll through Contacts
and choose
then Change
location.
2 Touch Copy to Handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
Handset.

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.
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Your home screen
Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off, press
the power key to return to the
home screen.
• Whenever your BL40 is not in use,
it will return to the lock screen.

Proximity sensor
When receiving and making calls,
this sensor automatically turns the
backlighting off and locks the touch
keypad by sensing objects when the
phone is near the ear.

This makes the battery life last
longer and prevents the touch
keypad from malfunctioning
through automatic key locking
during calls.
Users, therefore, do not have
the inconvenience of unlocking
the phone when searching the
phonebook during calls.

Customising the home screen
Shortcut home
screen
Browser home
screen
Contact home
screen
Widget home
screen (active)

• Get in touch with your BL40 The User Interface is based on four
types of Homescreens. To swap
15

Your home screen
between the home screens just
wipe quickly over the display from
left to right or from right to left.
• Home screen customisation For each type of home screen
you are able to add and remove
objects by pressing & holding your
finger on the screen, or if already
added touching and holding one
of the objects.

Touch screen
The controls on the BL40 touch
screen change dynamically,
depending on the task you are
carrying out.
Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.
Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.
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Using the Multi-tasking
function
Touch the multitasking key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

Lock screen gesture
Lock screen gesture - set a gesture
to the 9 extended shortcut
applications.
Gesture in Lock screen allows users
to unlock the phone and execute
the applications directly as they
draw a gesture on the screen.
To set up this feature,
1 Select Menu - Screen settings
- Lock screen gesture
2 Drag & drop the prefered gesture
form the bottom of the screen
to the applications you want to
assign them to.

Viewing the status bar
Icon Description

Icon Description
Downloading

No Service

Downloading complete.

G

Downloading cancelled.

3G

In-call option

EDGE

Internet

HSDPA

Searching

Wi-fi is on

Call divert

Bluetooth Message
Bluetooth Mono hands free
headset
Connect Bluetooth Mono +
Stereo
Bluetooth Stereo headset

Call reject

Bluetooth Mono headset
Bluetooth on
Printer by Bluetooth
Bluetooth Transfer
Bluetooth Visibility
Bluetooth Music

Security
Headset
HomeZone
Roaming
Alarm
Schedule (Calendar)
Multi-tasking
Music paused
Music playing
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Your home screen
Icon Description

Icon Description

FM radio playing
FM broadcasting
Email sending
Email receiving
MMS sending has failed
MMS transmit
MMS receiving
MMS New message
SMS sending
SMS receiving
New voicemail
New message
SMS sending has failed
New email
Push message
Flight mode
Normal
Outdoor
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-

Silent
Customised profile 1-10 or
Customised 1-10
External memory
Battery status
Microsoft Exchange

Calls
TIP! Press the power key
briefly to lock the touchscreen
and prevent calls being made by
mistake.

Making a call or a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Type in the number on the
keypad. To delete a digit, press
the clear key.
3 Touch the Voice call to place
the call.
4 To end the call, touch the End
call.

In-call options
Hold - Touch
hold.

to put a call on

Mute - Touch
to turn the
microphone off so the person you
are talking to cannot hear you.
Speaker - Touch
to turn the
speaker phone on.
Options - Choose from a
list of further in-call options,
including Bluetooth talk, Go to
messages,Go to contacts, Create
new memo,Recent history, Go to
calendar, DTMF off/on, End call.

TIP! To enter + for making
international calls, touch
twice or press and hold down
.

- Touch to open a numerical
keypad for typing in numbers, e.g.
when dialling call centres or other
automated telephone services.

TIP! You can Save number,
Send message, Search
contacts by tapping
.

- Search your contacts during
a call.

- Add a memo during a call.
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Calls
Speed dialling

Making a second call

1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts.
3 Touch Voice call to connect the
call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 Touch the swap icon
to
toggle between calls.
6 Touch the + symbol to open the
in-call menu and select “Join calls”
to make a conference call.
7 To end one or both calls press
End call .

Turning off DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to on.
To turn it off during a call touch
and select DTMF off
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NOTE: You will be charged for each
call you make.

Using call barring
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call barring and choose
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose any or all of the five
options.
4 Activate and enter the call
barring password. Please check
with your network operator
about this service.
TIP! Select Fixed dial
numbers to turn on and compile
a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll
need your PIN code, available
from your operator. Only
numbers within the fixed dial list
can be called from your phone.

Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.

2 Touch Common settings. This
lets you amend the following
settings:
Call reject - You can reject the
dialling call.
Send my number - Choose
whether to display your number
on an outgoing call.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a handset
key to answer a call.
Save new number - Select ON or
OFF to save a new number.
Voice clarity - Select ON or
OFF to clear noises around. This
feature makes your voice louder
and clearer.
1

Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1 From the home screen touch
to open your Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call to
place the call.
From the main menu
1 Touch
, touch Contacts on
the Communications tab.

Adding a new contact
1 From the home screen touch
then touch New contact.
2 Set the group picture, group
name, group ringtone and group
vibration.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
 LG BL40 | User Guide

have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Set others.
6 Touch
to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts. See Creating a group.

Creating a group
1 From the home screen, touch
and then touch Contacts in the
Communications tab.
2 Touch Contacts on the top of the
screen, then touch Groups and
select New group.
3 Choose whether to save the
contact to Handset or USIM and
set the group picture, group
name, group ringtone and group
vibration.
4 Touch
to save the group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your

contacts.
TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Touch and select
Add members(s), Edit
group, Remove from group,
Send message, Send business
card via, Delete group, Send
group contacts via bluetooth.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
to suit your own preferences.
1 Touch Contacts from the
Communications tab, select
and scroll through Contact
settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - You can set
display name.
Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset, or
vice versa. You can do this one

contact at a time, or all at once.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only remain in the new location.
Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can find
Memory information.
Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise your
contacts.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
You will be prompted to turn on
Bluetooth if you select this option.

Viewing information
TIP! To add your own business
card, select My business card
and enter your details as you
would for any contact. Touch
to save.
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Messaging
Messaging
Your BL40 combines SMS and MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways of entering the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
, or touch
then scroll
through Messaging from the
Communications tab.

Sending a message
1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch the message box below
to start composing the message
text.
3 After entering the text, you can
send the SMS by touching the
send SMS/MMS button on top of
the message.
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TIP! You will be charged
for a 160 character text message
for every person you send the
message to.
4 Touch
Insert to add an
Image, Video, Sound, SMS
Template, MMS Template,
Emoticon,Name & number, New
slide, signature,subject and More
(Business card/Schedule/ Memo/
Tasks/My business card).
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS, it will automatically be
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

Entering text

Setting up your email

Touch to turn on T9
predictive texting.

1 Touch
from the home
screen, and scroll to Email on the
Communications tab.
2 Touch Write email. If the email
account is not set up, start the
email set up wizard.

Tap to change between the
number, symbol and text keypads.
Use
to toggle between the
different keyboards in each text
entry mode (e.g., capital or lower
case letters).
To enter a space, touch
.

T9 predictive
In T9 mode, you will see
,
coloured circle in orange.
Simply touch the number key
associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.

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

TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.
You can also edit specific
account settings by navigating
to Communications > Email >
>
New email account. They are the
following:
Title - Enter a name for this
account.
User name - Enter the account
username.
Password - Enter the account
password.
Email address - Enter the
account email address.
5

Messaging
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address
Maximum receive size - Select
the size limit for your emails, up to
the maximum of 2 MB.
Mailbox type - Enter mailbox
type POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether
to save your emails on the server.
Copies are always saved for IMAP4
accounts.
Save sent mail into - Select
where to save sent emails for
IMAP4 mailboxes. For POP3
mailboxes sent mails are always
saved to the handset.
Download option - Choose
the way to download emails.
Choose between Header only or
All including body for POP3, and
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header only, header + body, or all
for IMAP4.
Access point - Choose your
Internet access point.
Email to retrieve - Choose the
way to download emails. Choose
from Header only or All including
body for POP3, header only,
header + body, or all for IMAP4.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded previously.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing server.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and

143 for IMAP4 accounts.
Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use TLS/SSL for
incoming server.
SMTP authentication - Choose
the security settings for the
outgoing mail server
SMTP Username - Enter the
SMTP username.
SMTP Password - Enter the SMTP
password.
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts
are always set to off.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Microsoft Exchange email
account
Email address – Enter the account
email address.
Server address – Enter the email
server address.

Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.
Domain – Enter the account
domain(Optional).
Auto push – Choose whether to use
Push Email.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.
Mail days to sync – Choose period
to sync emails.
Sync items - Choose whether to
use Sync items(Contacts,Schedule
s,Tasks).
Contacts - Select sync Contacts.
Schedules - Select sync Schedules.
Tasks - Select sync Tasks.
Use SSL – Choose whether to use
SSL for Microsoft Exchange.
Internet Profile – Choose your
internet Profile.
27

Messaging
Save in sent – Choose whether to
save your sent emails to the server.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new emails.
To check manually:
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select Email.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve/Message
synchronisation and your BL40
will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account
1 Touch
from the home screen,
and scroll to Email- Write email
on the Communications tab to
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open a new blank message.
2 Enter the recipient’s address and
write your message. You can also
attach images, videos, audio files
and other file types.
3 Touch Send email to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent and
received via Wi-Fi.

Changing your email settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select
and scroll to settings.
3 You can alter the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.

Allow reply email - Choose
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Request reply email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Select how
often your BL40 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at one time.
Include message in fwd & reply
- Select whether to include the
original message in your reply.
Include attachment - Select
whether to include the original
attachment in any reply.
Auto retrieval in roaming Choose whether to retrieve
messages automatically when
abroad (roaming).
New email notification - Choose
whether to be alerted about a

new email without a pop-up
message.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Choose the
size of email you send.

Using templates
Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
often. There are already some
templates on the phone, which you
can edit.
1 When writing a new message,
you can enter Templates from
Insert in option menu.
2 Choose SMS Template or MMS
Template. You can then touch
to New template, Delete
or Delete all templates. To edit
a message just select edit make
your changes and touch Save.
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Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
You can add a new emoticon by
touching New emoticon.

Changing your text message
settings
These settings can be changed
based on your preferences.
Scroll through Messaging from the
Communications tab. Touch
then choose Message settings and
Text message. You can change the
following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation
that your messages have been
delivered.
Validity period - Choose how long
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your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose
how your characters are encoded.
This impacts on the size of your
messages and therefore on your
data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.

Changing your multimedia
message settings
These settings can be changed
based on your preferences.
Scroll through Messaging from the
Communications tab.
Touch
then choose Message
settings and Multimedia
message.

You can make changes to the
following:
Retrieval mode - Select Home
network or Roaming network. If
you are selecting Manual you will
only receive notifications about
MMS messages. You can then
decide whether to download them
in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or request a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Creation mode - Choose the mode
between restricted/Warning/Free.

Restrict - It is unable to attach
unsupported type files to MMS.
WARNING: You can select to restrict
or attach unsupported type files to
MMS via confirmation popup.
Free - It can attach the unsupported
type file to MMS up to the available
size.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Enter
the details of your message centre.
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Camera
Taking a photo
1 Press and hold down the Camera
key on the right side of the
phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button fully to
capture the shot.

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.
32 LG BL40 | User Guide

Send Touch to send the image
as a Message, Email, Bluetooth or
Blog this.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
Use as Touch to use the image as
Homescreen,Lockscreen,Contact
image,start up,shut down,Incoming
call,Outgoing call.
Rename Touch to edit the name of
the selected image.
Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the previous
menu.
Delete

Touch to delete the image.

New picture Touch to take another
photo immediately. Your current
photo will be saved.

Touch to view a gallery of your
saved photos.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom out.
Alternatively you can use the side volume keys.
Image size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to take a picture

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Macro - Switch on take close
up shot.
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera mode
1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture
3. Drag down to swith to video
camera
Video
Gallery
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Using the flash
The default flash setting is auto, but
there are other options.
1 Select
from the left side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are four flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
Red -eye reduction - The camera
will flash twice in order to remove
red eye.
Off - The camera will never flash.
This is useful if you want to save
battery power.
On - The camera will always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
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4 The flash status icon in the
viewfinder will change based on
the new flash mode.

Choosing a shot type
1 Touch
and select Shot mode
to open the available shot types
2 Choose from eight options:
Normal shot -This is the default
shot type, the photo will be taken
in the normal way, as outlined in
taking a quick photo.
Continuous shot - This enables
you to take six shots automatically
in very quick succession.
Stitch shot - This enables you to
stitch photos side by side after
continuous shot. Six to eight
pictures can be merged together
in a panoramic image, allowing
you to enjoy the full size of your
BL40’s screen.

Smile shot - Automatically
triggers the shutter when camera
detects a smile.
Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing a
panoramic view.
Beauty shot - This enables you
to take a photo of person’s face
clearly and brightly. Especially
useful when you are close up.
Art shot - Choose different
picture effects. (Original,
Black&White, Warm, Cold.)
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.
Out focusing shot - This shot
type means selective focusing.
You can focus on the center of
image.

Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using a
panoramic shot. Allows you to enjoy
the full size of your BL40’s screen
with 360° Panorama.
TIP!
360° Panorama : This enables
you to stitch photos up to 12
pieces. After pressing and
turn the camera lens in the
direction(right/left/up/down) of
you want to take a picture. Then
it will capture automatically.
When the red box come in the
white box of the middle screen,
it is able to capture.

35

Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the
button.
TIP! You can view the help
menu about the functions of
the camera by touching
Swap cam - For self portraits, switch
to the LG BL40‘s inner camera.
Size - Change the size of the photo
to save on memory space or to take
an appropriately sized picture for a
contact. See Changing the image
size.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo. See
Choosing a colour effect.
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White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the shutter
is pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Shot mode - Choose the shot
mode.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can’t use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400,
or 800.

Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Image stabilization - Enables you
to take a picture without the camera
wobbling or shaking.
Focus Mode - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual focus and Face
tracking.
Shutter sound - Select one of the 3
shutter sounds.
Grid screen - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.
Geo-Tagging - Choose to switch on
the EXIF information for the photo
to write GPS information.

TIP! When you exit the camera,
all settings will return to their
defaults except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will see a preview of
the image change behind the
settings menu.

Reset settings - Restore all camera
settings.
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Changing the image size

Choosing a colour effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of pixels to
make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are colour tone options.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the , ready
for you to take your picture.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Size from the Preview
menu.
3 Select a pixel value from the
options (5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Contacts) or
choose the predefined wallpaper
size.
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TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia, but you
cannot change a picture taken
in black and white or sepia to
colour.

Using the secondary camera
Your LG BL40 has an inner 640x480
camera for both video calls and
taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Use
secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The secondary camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
the self-timer by touching
in
the same way as when using the
main camera.

3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then select Use
main camera from the Swap
cam menu.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos
from within camera mode. Just
touch
and your gallery will
appear onscreen.
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Video camera
Shooting a video
1 Press and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Alternatively, draw down
in
the view finder in camera mode
to switch to video mode.
3 Press the capture button once or
touch
in the view finder to
start recording.
4 REC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
5 To pause the video, touch and
resume recording by selecting
.
6 Touch on the screen to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with four icons on the
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right side.
Play Touch to play the video.
Send Touch to send the video as
a Message, Email or Bluetooth. See
Sending a message, and Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Use as Touch to use the video as a
ringtone.
Rename Touch to edit the name of
the selected Video.
Edit Touch to edit the Video
using various tools.
Touch to return to the previous
menu.
Delete Touch to delete the video
you have just made, and confirm by
touching Yes.
New video Touch to shoot another
video immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch and Scroll up/down
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side volume keys
Video Size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to recording a video

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Recording mode
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera
Video camera mode
1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording
3. Drag up to swith to camera
Gallery
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Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options. Refer to the advanced
settings of Camera page 35.
Recording mode - Set a duration
limit for your video. Choose
between Normal, MMS or DLNA to
limit the maximum size to send the
video as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration,
the lower image quality will enable
you to record a longer video.

size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Video size.
WARNING: The great
editing software on your LG
BL40 is compatible with all video
types except 640x480. Don’t
record in this format if you plan
to edit the video.

Memory - Choose whether to save
TIP! For video format conversion
your videos to Handset memory or
software, see the CD that came
External memory.
with your BL40.
Audio - Choose from Mute to record
a video without sound, or unmute
to include the sound.
Using the secondary video

Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
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camera

Your LG BL40 has an inner 320x240
camera for both video calls and
recording videos.

1 To switch to the inner camera,
touch
then select Use
secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.
3 After you’ve shot the video,
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Use main
camera.
TIP! You can still alter the
image size, colour effect, white
balance and quality by touching
Settings in the same way as
when using the main camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch
.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery. Touch
for it to play.

Watching your videos on TV
Connect your BL40 to TV using the
TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
The best suited resolutions are
given below:
QVGA 320x240 2mbps 30fps
QCIF 176x144 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
You can find detailed information in
File info from option menu when a
video is being played back.
(It can not be shown the video
quality.)
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Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

1 Touch
on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the left side of the screen.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.

.

Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos, you
can zoom in and out by pinching
your fingers together or spreading
them apart.
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Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you want to set
as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch Use as.
4 You can choose images to use
as Homescreen,Lock screen,
Contacts image, Start up image,
Shout down image, Outgoing call
image, Incoming call image.

Editing your photos
1 “Open the photo you want to
edit, and touch the options to
select Edit.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Select Area
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
Decorate your photo with
stamps.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.

Save Select to save the changes
as an Update existing, or a New
file. If you select New file enter a
file name.
Undo Erase the editing you have
done to the photo.
Image Touch to open further
effect options including Rotate.

Filter Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustment This helps to adjust
a picture taken using automatic
colour, brightness etc.

Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature Text or Bubble
Text.
3 Type the text using the keypad
and touch Save.
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4 Set the text to the desired
location on the picture by sliding
it.
Touch the text, keypad will be
enabled for reedit.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 You can apply any of the various
options to the photo
3 To undo an effect simply touch
Undo .

Cropping a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
want to crop.
4 When you are happy with your
selection, touch Save .
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Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced
line will appear around everything
in that area which is the same or
a similar colour, for example, a
person’s hair or jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching Intensity
and touch ‘+’ or ‘-’ button.
5 Touch OK.
6 All colour will be removed
from the photo, apart from in
the section marked for colour
accenting.
7 Select Save to save the changes.

Swapping colours in a photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is
the same or a similar colour,
for example, a person’s hair or
jumper.
4 Select a colour.
5 Press OK.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select Save to save the changes.

Fog Drawing
1 Tasks Fog drawing on your
picture, touch Image.
2 Choose Fog Drawing.
3 Puff into the mic to put fog on
the picture and draw with your
finger over it.

4 After the fog is applied on the
picture, you can change color
and intensity of the fog and erase
width.

Rain Drop
1 For adding rain drops on your
picture, select Image menu.
2 Choose Rain Drop.
3 The bubbles appears over the
image.
4 You can set the intensity/scale
of droplets by adjusting the
intensity/scale menu bar
respectively.
5 Also the direction of droplets can
be adjusted with the cell phone
rotation.

MotionBlur
1 For applying Motion Blur, touch
Image .
2 Select MotionBlur.
3 Select the location you want to
enter MotionBlur by drawing an
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outline. Touch Ok, and then Rub
in the direction you want.
4 Intensity of the blur can be set
using the intensity adjust bar.

Artistic Effect
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 choose Artistic Effect .
3 Select the Artistic Effect effect
and you can watch the painting.
4 The painting will be created and
automatically saved. Touch cancel
to stop in between.

Editing your videos
The video editing features are
available for MPEG4 types except
640x480 (VGA) resolution.
Don’t record in these formats if you
plan to edit your video.
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Trimming the length of the
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Trim/
Multi-trim.
3 Touch and set the new start
and end points using Trim .
4 Touch Preview to confirm you are
happy with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.

Merging two videos
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you want to
merge.

4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Preview to choose how to
merge the videos together.
6 Press Save then Yes to save the
new merged video. Replace the
existing file or save as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging a photo with a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
merge.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
merge into your video and touch
Select.
4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.

5 Touch Preview to check how the
photo and video merge together.
6 Press Save then choose to replace
the existing file or save as a new
file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Adding text to a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and select Text
overlay.
3 Touch and pause playback
for setting the start point for text
appearance.
4 Touch Start and choose the text
styles. Enter your text using the
keypad and select OK.
5 Touch the area of the screen
you want the text to appear and
touch OK.
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6 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
7 Repeat these steps to add more
text.

7 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
8 Repeat these steps to add more
photos.

Overlaying a photo

Adding a soundtrack to your
video

1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
overlay.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
overlay on your video.
4 Touch and pause when you
want the picture to appear, then
select Opacity after touching the
Start button.
5 Touch OK and then press End
when the photo overlay shall be
stopped.
6 Touch the area of the screen
where you want the text to
appear. If the photo is too big it
will overlay the whole screen, not
just the selected area.
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1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Audio
dubbing.
3 The My sounds folder will open.
Choose the track you want to add
to your video.
4 The original audio track on your
video will be erased.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play it
Once or to Repeat it.
6 Replace the existing file or save
as a new file.

Adding live sound to your
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Live
dubbing.
3 Set the sound value to original
sound or recording sound.

Adding a dimming effect
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose
Dimming Effect.
3 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
4 Replace the original file or save as
a new file.
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Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your phone’s
memory.
To access the Entertainment menu,
touch
select My Stuff from the
Entertainment Tab. You can open a
list of the folders that store all your
multimedia files.
TIP! To delete any files in
My Stuff, touch
then Delete.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images you have
downloaded and those taken on
your phone’s camera.
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Sending a photo
1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Message, Email, Bluetooth,
Blogger.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to already paired
device.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.

Printing an image
1 Touch Images.
2 Select an image and touch
3 Touch Print via Bluetooth.

.

Moving or copying an image

Sounds

An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against being lost.

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

Creating a slide show

The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
NOTE: Some contents downloaded
via the internet or encoded by a
user may not play properly.

If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.

Geo-tagging
Turn on the camera and enjoy the
capabilities of your phone’s locationbased services.
Take pictures wherever you are and
tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a
blog that supports Geo-tagging,
you can see the pictures displayed
on a map.

Videos

TIP! BL40 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. DivX Certified to
play DivX® video up to 320x240.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email and Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to already paired
device.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused in your spare time.

Installing a Java game and
application
1 Touch
then select My Stuff
from Entertainment tab.
2 Touch the All Memory item that
is upper side menu.
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3 Select All memory or Phone
Memory. If you insert new
memory card, touch External
Memory menu.

Use the Fun stuff menu
Fun stuff contains preloaded
flash games which are using the
integrated motion sensor.

Flash contents
The Flash contents folder contains
all downloaded SWF and SVG files.

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then select My Stuff
from the Entertainment tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
You can view stored Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files
in this folder.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use the LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer files (e.g. music) using
Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are connected
to each other.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Image folder if it is image file and
Sound folder if it is a music file.

Others
The Others folder is used to store
files that are not pictures, audio
files, videos, games or applications.
It is used in the same way as the
Documents folder.

Creating a movie
1 Touch
then select Movie
maker from the Entertainment
tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the style to choose a
movie style.
4 Touch the Sound on the screen
to change the sound, e.g. for a
voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.
6 Touch the Play Order on the
screen to change the order.
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7 Touch the Usage to choose
between Keeping and MMS.
8 To save your movie, touch Save
movie.

Music
Your LG BL40 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the
music player, touch menu key
then select Music from the
Entertainment Tab.
TIP! BL40 is one of few mobile
phones to apply Dolby Mobile™
for music, providing Dolby™
sound quality to your mobile
phone.

Transferring music onto your
phone
You can also use the LG PC Suite.
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
the sync cable.
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To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
connected to each other.
2 Select the music file on the other
device and select to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.

Playing a song
1 Touch
then select Music
from the Entertainment tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
then touch .
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song. (Touch long to go FF)
6 Touch
to go back to the
previous song. (Touch long to
go REW)

7 Touch
to return to the
Music menu.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
Note: The copyright of
music files can be protected
in international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countires
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downlading or
copying hte file, please check
the national legistration of the
applicable country concerning
the use of such material.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
To play a playlist, select it and touch
one of the tracks it contains.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then New playlist.

Using the radio
Your LG BL40 has a built-in FM radio
tuner so you can listen to your
favourite stations on the move.
NOTE: You will need to attach your
LG supplied headset to listen to the
radio. Insert them into the headset
socket.
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Multimedia
Searching for stations

Listening to the radio

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 48
channels on your phone.
Automatic tuning:
1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch
.
3 Touch Autoscan. The stations
found will be allocated to
channel numbers in your phone.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch the channel number of the
station you would like to listen to.
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TIP! To improve radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio aerial.
WARNING: In order to
guarantee the best reception
possible you need to use the
LG headset supplied with your
phone.

Utilities
Adding an event to your
calendar
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch
then New schedule.
TIP! You can enter holidays
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
marked in red text.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll through Organiser
in Utilities tab. Select Settings
in
.
2 Touch Default view and choose
Month, Week, Timetable, List or
All tasks.

Using the date finder
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select Date finder from the
option menu.
3 In the From tab set the required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown.

Setting your alarm
1 From the home screen select
then scroll through Alarms in
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
TIP! Touch On icon or set
start the alarm.

to
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Utilities
Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1 From the home screen select
then scroll to Voice
recorder in the Utilities tab.
2 Touch Record to begin
recording.
3 Touch Stop to end recording.
4 If you touch New , it will
automatically restart the voice
recording after saving the
previous one.

Sending the voice recording
1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 Choose Message, Email or
Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recorded
track will be attached to the
message and sent as MMS. If you
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choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the voice recording to already
paired device.

Using the FM transmitter to
play music
The BL40 allows you with its builtin FM transmitter to listen to your
music via any FM tuner in range of
the phone, e.g. at home or in your
car.
1 Touch
then Tools and
choose FM Transmitter from the
Utilities tab.
2 Select a frequency that you want
to tranmit an FM signal on, and
then touch Transmit.
3 Then set your tuner to the same
frequency.
NOTE: The operating distance of the
FM transmitter is up to a maximum
of  metres (6.5 feet).

The transmission maybe subject to
interference due to obstructions,
such as walls, other electronic
devices, or from public radio
stations.
To avoid interference, always
search for a free FM frequency on
the receiver before using the FM
transmitter.
The FM transmitter cannot be used
at the same time as the FM radio of
your device.
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
then scroll through Browser in
the Utilities tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch
New Bookmark. Enter a name
for the bookmark followed by
its URL.
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4 Touch
. Your Bookmark will
now appear in the bookmark list.

Using the RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of
content from an associated web site
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up with their
favourite web sites in an automated
way that is easier than checking
manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

Using your phone as a
modem
Your BL40 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you don’t
have any wired connection. You
can do this via the USB cable or by
Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your BL40 and PC using
the USB cable and launch the LG
PC Suite software.
3 Click Communications on your
PC. Then click Settings and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
BL40.
2 Pair your PC and BL40 so that a
passcode is required to connect
them.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 Click Communications on your
PC. Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on the screen.
7 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.
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The web
Access to Google Service
You can launch google services in
this application. Touch Google in
the Utilities tab.
Maps: You can access maps from
your mobile devices.
Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites
that are specifi cally designed for
mobile phones and devices.
Mail: The Gmail for mobile
application is a downloadable
Java application, offering the
best possible Gmail experience
for supported mobile devices. To
download, visit http://gmail.com/
app from your mobile browser.
YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile
device. You may want to contact
your carrier for more information
about the availability of data
streaming on your mobile device.
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Blogger: You can manage your
account and share your blog. It is
available to upload a picture and
video.

PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all your
important details and dates match,
and also act as a back up to help put
your mind at ease.
TIP! You will need to install the
application PC Suite provided
on the CD-ROM.

Installing the LG PC Suite on
your computer
1 From the home screen, touch
and then click Connectivity.
2 Select USB connection and click
PC Suite.
3 Connect handset and PC via USB
cable and wait for a while.
4 Installation guide message will
be displayed on the computer
screen.

Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.
5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the download button
to directly download the LG PC
Suite program from the internet.
6 Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.

Connecting your phone and
PC
1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.
3 Your phone and PC are now
connected.
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PC Suite
Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back
up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data. Select the location
you want to back up the
information to, or restore it from.
Click OK.
4 Your information will be backed
up.

Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
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will be displayed on the screen in
the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
manage files you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your
PC will now import and display
all the contacts saved on your
phone.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select where you
want to save your contacts to.

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.

4 Use the toolbar at the top of
the screen to edit and rearrange
messages.

Music Sync
This menu lets you add music
to your BL40. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following set-up
and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to use
external memory as the music
storage.)

WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
,
then scroll through Connectivity
in the Settings tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and PC
using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset to your PC, your handset
will read: “Music Sync“ followed
by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish to
transfer to your handset into the
Sync List panel.
8 Click on the Start Sync button.
This starts the transfer process.
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PC Suite
WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

DivX Converter
Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD-ROM
as the PC Suite software. DivX will
convert media files on your PC to a
format that lets you upload them
and view them on your phone.
Once installed, select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change the
location where the converted files
are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
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select Convert for the process
to begin. When the process is
complete a Conversion complete
pop up will be displayed.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Just touch the
status summary icon on the top,
then touch the profile tab.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the
BL40 to your own preferences.
1 From the home screen select
then scroll to Phone
settings in the Settings tab.
2 Select a menu from the list
below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings: Off and On.

Languages - Change the
language on your BL40’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. (The Security Code
default is set to “0000”)
Memory info.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Information - View the technical
information for your BL40.

Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Touch settings in the
Settings tab.
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Settings
Changing your connectivity
settings
To change any settings, use this
menu:
From the home screen select
then scroll to Connectivity in the
Settings tab.
Network selection - Your BL40
will connect automatically to your
preferred network.
Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Server synchronisation - You can
backup or restore contacts to the PC
through Synch service.

70 LG BL40 | User Guide

DLNA - You can share contents in
your handset by Home network.
It can access the My stuff menu
- Music, Video, Image and external
memory too.
Switch on to start home networking
and confirm my device name and
check items for sharing.
It can support the following files.
Music: mp3, Video: H.64(AVC)/
AAC/ MP4, Image: jpeg.
If you turn on the Home network
function in the state of Wi-Fi off, it
will be connected automatically
after Wi-Fi has been turned on.
GPS type - Choose either Assisted
GPS or Stand alone.

GPS
– The GPS technology uses
information from earth-orbiting
satellites to find locations.
– A receiver estimates the distance
to GPS satellites based on the
time it takes for signals to reach
them, then uses that information
to identify its location.
– This may take from a couple of
seconds to several minutes.
– Assisted GPS(A-GPS ) on this
mobile is used to retrieve
location assistance data over a
packet data connection with the
terrestrial networks.

– The assistance data is only
retrieved from the Service
server when offered by your
network provider and needed.
Note: GPS service has an error
tolerance and will not work in
buildings or underground.

USB connection - Synchronise your
BL40 using the LG PC Suite software
to copy files from your phone.
TV out - Choose PAL or NTSC when
connecting your BL40 to a TV.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Browser settings - Set the values
related to the browser.
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made
by Java programs and to view
certificates.
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Settings
Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
then Settings > Profiles and
select Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages or using
Bluetooth.

Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no wires
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Select Bluetooth.
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3 If you have already paired the
Bluetooth device, your BL40
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your BL40 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device to which
you want to send the file to and
touch Select.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file has been
sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be set to On. See Changing
your Bluetooth settings below
for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.

3 You will see where the file has
been saved and choose to View
the file or Use as wallpaper
(image file only). Files will usually
be saved to the appropriate
folder in My Files.

Changing your Bluetooth
settings
1 From the home screen select
then scroll through Bluetooth in
the Settings tab.
2 Touch
.
Make changes to:
My device information - Enter a
name for your BL40.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
Remote USIM mode on Activate the remote USIM mode.
Supported services - Select how
to use Bluetooth in association
with different services.

Delete - Choose to delete the
paired device lists.
Delete all - Choose to delete all
the paired device lists.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your BL40 with another
device, you can set up a passcode
protected connection. This makes
your pairing more secure.
1 Check that your Bluetooth is On.
You can change your visibility
using the Settings menu.
2 Touch New device to search.
3 Your BL40 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh icon
will appear on the screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
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5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the same
passcode.
6 Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
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Wi-Fi

Phone Software update

Wireless Manager allows you to
manage Internet connections per
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly. Wi-Fi is
faster and has a greater range than
Bluetooth wireless technology and
can be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The BL40 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

LG Mobile Phone Software update
from internet
For more information on using this
function, please visit the LG Mobile
website
path: http://www.lgmobile.com
- select country – Products menu
- Manual & software menu
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version and conveniently from
the internet without the need to
visit a service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.
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Accessories
There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may
be sold separately. You can select these optional items according to your
personal communication requirements. Please consult your local dealer for
availability. (The items described below are supplied in the box)
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable and
CD-ROM
To connect and
synchronise your BL40
and PC. The CD-ROM
also contains this User
Guide in electronic
format.
User Guide

BL40 User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
General
Product name: BL40
System: GSM/ W-CDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name

LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
BL40

Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Jul. 2009

Signature of representative
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Trouble shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

There is no USIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the Network Operator
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again. The two codes you
have entered do not match.

Contact your Service centre.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
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Message

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched on

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Charge battery.
Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or check
the voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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