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حسن انتخاب شما و خرید گوشی پیشرفته و کم حجم
 KC910را به شما تبریک می گوییم .این گوشی از جدیدترین
محصوالت شرکت  LGاست که مطابق با آخرین فن آوری
ارتباطات سیار دیجیتال طراحی شده است.
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آشنایی با گوشی
لنز دوربين داخلی
حسگر نزدیکی

�کلید تماس
شماره گیری کرده و به تماس های
ورودی پاسخ دهید.

�کلید وظایف چندگانه
�کلید پایان/روشن و خاموش کردن
�به یک تماس پایان داده یا آن را رد کنید.
تلفن را روشن/خاموش کنید .یکبار فشار دهید
تا به صفحه اصلی تلفن برگردد.
نصب و راه اندازی

8

هشدار :قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشسنت روی آن در
حالی که در جیب شما است ممکن است باعث آسیب به صفحه  LCDگوشی
و عملکرد صفحه ملسی آن شود.
 | LG KC910راهنمای کاربر

01
شارژر ،سیم ،محل اتصال
هندزفری
نکته :برای اتصال کابل
 ،USBصبر کنید تا تلفن
روشن شده و در شبکه
ثبت نام شود.

سوکت کارت حافظه Micro
SD

کلیدهای جانبی
•هنگام غیرفعال بودن صفحه
نمایش :کنترل میزان صدای
آهنگ کلید.
•در طول تماس :کنترل میزان
صدای گوشی.
•هنگام پخش یک آهنگ پس
زمينه :کنترل میزان صدای پخش.

02
03
04
05
06
07
08

کلید قفل/باز کردن (کلید تثبیت
تصویر در دوربین)
دکمه گرفتن عکس

نصب و راه اندازی

9

منای باز

روکش
باتری
باتری
سيم کارت

حسگر نور
نصب و راه اندازی

10

فالش
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لنز دوربین

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

هشدار :از ناخن خود برای خارج کردن
باتری استفاده نکنید.
هشدار :وقتی گوشی روشن است باتری
را خارج نکنید ،این کار باعث آسیب به تلفن
می شود.

01
02
03
04
05
06
07
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 2باتری را خارج کنید
لبه فوقانی باتری را نگه دارید و آن را از روی
محفظه ی باتری بردارید.

نصب و راه اندازی
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نصب سیم کارت و باتری
 3سیم کارت كارت را جا بزنيد.
سیم کارت کارت را در داخل محفظه
مخصوص سیم کارت کارت قرار دهید و آن را
بلغزانید تا جا بیافتد .دقت کنید ناحیه تماس
طالیی رنگ کارت رو به پایین باشد .برای بیرون
آوردن سیم کارت کارت ،با مالیمت آن را در
جهت عکس بیرون بکشید.

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

 5تلفن را شارژ کنید
روکش سوکت شارژر که در کنار گوشی
 KC910تعبیه شده است را باز کنید .شارژر
را در این قسمت وارد کرده و دو شاخه آن را
به پریز برق بزنید .گوشی  KC910شروع به
شارژ شدن می کند .شارژ را متوقف نکنید
تا وقتی که پیام “باتری پر است” روی صفحه
�نمایش ظاهر شود.

01
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نصب و راه اندازی
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کارت حافظه
نصب کارت حافظه
حافظه موجود در تلفن را با استفاده از کارت
حافظه افزایش دهید.
توجه :کارت حافظه یک وسیله جانبی اختیاری
است.
 1درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.
 2کارت حافظه را در شکاف باالی گوشی وارد
کنید تا با صدای کلیک جا بیافتد .دقت
کنید که سطح تماس طالیی رنگ رو به
پایین قرار گرفته باشد.

 3درپوش کارت حافظه را ببندید.
نصب و راه اندازی
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فرمت کردن کارت حافظه

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

توجه :چنانچه کارت حافظه دارای محتویاتی
باشد ،این محتویات به طور خودکار در پوشه
مربوطه ذخیره می شود ،به عنوان مثال ،فیلم
ها در پوشه فیلم های من ذخیره خواهد شد.

انتقال دفترچه تلفن

برای انتقال دفترچه تلفن از سیم کارت به
گوشی:
 1از زبانه ی ارتباط ،دفترچه تلفن و سپس
تنظیمات مخاطب را انتخاب کنید.
 2کپی کردن را فشار دهید.
 3گوشی به سیم کارت را انتخاب کرده و
انجام شد را فشار دهید.
 4انتخاب همه را انتخاب کنید یا نام ها را یکی
یکی انتخاب کرده و قبول را فشار دهید.

01
02
03
04
05
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07
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نصب و راه اندازی
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نقشه منو
را از صفحه اصلی فشار دهید تا منوی اصلی باز شود .از اینجا می توانید به منوهای بیشتری شامل:
ارتباط ،سرگرمی ،برنامه ها و تنظیمات دسترسی داشته باشید.

ارتباط

شماره گیری
شماره گیری سریع
دفترچه تلفن

سوابق متاس

پیام جدید
ایمیل جدید
پیام رسانی

سرگرمی
گالری
ابزارهای شخصی

دوربين
دوربین فیلمبرداری
استودیو فیلم

موسيقی
راديو FM

سرگرمی

نصب و راه اندازی
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برنامه ها

تنظیمات

مروگر
گوگل
برنامه ریز
هشدارها
یادداشت
ضبط صدا
ابزارها

مشخصه ها
صفحه نمایش
تنظیمات تلفن
تنظیمات تماس
تنظیمات لمسی
اتصال
بلوتوث
Wi-Fi
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صفحه اصلی تلفن
هر زمان که  KC910استفاده نمی شود ،به
صفحه ی اصلی بر می گردد .از اینجا به کلیه
�گزینه های منو دسترسی پیدا می کنید،
می توانید تماس فوری برقرار کنید و وضعیت
گوشی خود را مشاهده کنید  -و نیز بسیاری
موارد دیگر.

نکاتی درباره صفحه لمسی

کلیدهای سریع

02
03
04
05
06
07
08

صفحه اصلی تلفن

صفحه نمایش اصلی نیز جای بسیاری خوبی
برای آشنایی با صفحه لمسی است.
برای انتخاب یک مورد ،نماد مربوطه را به دقت
با انگشت خود فشار دهید .گوشی KC910
تشخیص می دهد که شما گزینه ای را روی
صفحه فشار داده اید و کمی می لرزد.
برای حرکت در لیست ها ،آخرین گزینه قابل
رویت در صفحه نمایش را فشار داده و انگشت
خود را به باالی صفحه نمایش بکشید .لیست
به باال حرکت کرده و گزینه های بیشتری قابل
مشاهده خواهند بود.
•الزم نیست زیاد فشار دهید ،صفحه لمسی به
اندازه کافی حساس است و بایک فشار مالیم
فعال می شود.
•برای انتخاب گزینه های مورد نظر ،از نوک
�انگشت خود استفاده کنید .دقت کنید
گزینه های اطراف را فشار ندهید.

•هنگامی که چراغ صفحه خاموش است،
کلید قفل/باز کردن که در سمت راست قرار
گرفته است را فشار دهید تا به صفحه اصلی
باز گردید.
•از پوشاندن گوشی با روکش یا قاب خودداری
کنید ،زیرا زمانی که روی صفحه لمسی
پوشانده می شود ،این صفحه عمل نخواهد
کرد.
 ،برنامه ی موبایل باز
•با فشار دادن
می شود .می توانید فورا ً آن چه را می خواهید
روی صفحه بکشید و کلیک کنید.

01
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صفحه اصلی تلفن
کلیدهای سریع

کلیدهای سریع روی صفحه اصلی ،دسترسی آسان و با یک فشار را به عملکردهایی که بیش از همه
استفاده می شوند ،فراهم می کنند.

صفحه اصلی تلفن

18

فشار دهید تا صفحه ی شماره گیری
فعال شود و بتوانید تماس برقرار
کنید .شماره را به طور عادی از صفحه
کلید وارد کرده و تماس را فشار دهید
روی صفحه کلید را
یا کلید
فشار دهید.
برای شروع یک تماس تصویری با آن
را
شماره ،بعد از وارد کردن شماره،
فشار داده و برقراری تماس تصویری را
انتخاب کنید.
برای اطالعات بیشتر به صفحه 21
مراجعه کنید.

فشار دهید تا دفترچه تلفن باز شود.
برای جستجوی شماره ی مورد نظر
جهت برقراری تماس .نام مخاطب را با
استفاده از صفحه لمسی وارد کنید.
همچنین می توانید دفترچه تلفن
جدیدی ایجاد و یا دفترچه تلفن موجود
را ویرایش کنید .برای اطالعات بیشتر به
صفحه  29مراجعه کنید.

برای دسترسی به منوی گزینه های
پیام رسانی ،فشار دهید .از اینجا
می توانید یک پیام متنی ایجاد کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به صفحه
 34مراجعه کنید.

فشار دهید تا منوی اصلی به طور کامل
باز شود .این منو به چهار منوی فرعی
تقسیم شده است .زبانه های عمودی
را فشار دهید تا گزینه های بیشتری را
مشاهده کنید.
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نوار وضعیت

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

نماد شرح
یک زنگ هشدار تنظیم شده است
مشخصه عمومی در حال استفاده
است
مشخصه صدای بلند مورد استفاده
است
مشخصه بیصدا در حال استفاده
است
مشخصه هدست مورد استفاده است
تماس ها انتقال می یابد

قدرت سیگنال شبکه (تعداد نوارها
متفاوت خواهد بود)

 EDGEدر حال استفاده است

هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد

رومینگ

عمر باقی مانده باتری

حالت پرواز روشن است..

باتری خالی است

بلوتوث فعال است

پیام متنی جدید

 WiFiروشن

صندوق دریافت پیام پر است
ارسال پیام انجام نشد

پخش موسیقی پس زمینه
توقف موسیقی پس زمینه
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صفحه اصلی تلفن

پیام صوتی جدید

 GPSروشن (افزودن اطالعات
جغرافیایی به عکس ،پیاده روی تند)

01
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صفحه اصلی تلفن
تغییر وضعیت از طریق نوار وضعیت

نماد تصویری که نشان دهنده تنظیمات فعلی
شما است را از نوار وضعیت فشار دهید ،تا
شرح مختصری از وضعیت فعلی نشان داده
شود .در این صفحه اطالعاتی مانند زمان فعلی،
شبکه ،شناسه خدمات ،باتری ،حافظه گوشی،
حافظه خارجی ،مشخصه ،MP3 ،وضعیت
 Wifiو بلوتوث نمایش داده می شود .شما می
توانید نوع مشخصه را تنظیم کرده MP3 ،را
پخش کنید و  Wifiو بلوتوث را فعال یا غیرفعال
نمایید.
خالصه وضعیت
EDGE

باال
مجهز نیست
بيصدا

صفحه اصلی تلفن

20
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استفاده از قابلیت پرسش چندگانه

کلید وظایف چندگانه را از روی صفحه کلید
فشار دهید تا منوی وظایف چندگانه باز شود.
از اینجا می توانید کلیه برنامه های در حال
اجرا را مشاهده و با یک فشار انگشت به آنها
دسترسی پیدا کنید.
از هر برنامه ای ،کلید وظایف چندگانه را فشار
داده و صفحه اصلی را انتخاب کنید تا بدون
خروج از برنامه یا بستن آن ،به صفحه اصلی
برگردید.
هنگامی که برنامه ای در پس زمینه اجرا
در نوار
می شود (مثالً ،بازی یا رادیو )،
وضعیت ظاهر خواهد شد.
هنگامی که این کلید را از صفحه ی اصلی
فشار می دهید ،میتوانید یک منوی میانبر برای
دسترسی به عملکردهای مهمی مانند پیام
جدید و هشدارها مشاهده کنید.

متاس ها
برقراری تماس صوتی یا تصویری
1
2

3
4

نکته! برقراری ﲤاس تصویری ،ارسال پیام،
ذخیره شماره یا جستجوی دفترچه تلفن
اجنام دهید.
را با ضربه زدن روی

را در صفحه نمایش فشار دهید تا
صفحه کلید باز شود.
شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید
وارد کنید .برای حذف یک رقم ،کلید پاک
کردن را فشار دهید.
روی صفحه کلید را فشار دهید
کلید
تا تماس آغاز شود.
را روی
برای پایان دادن به تماس ،دکمه
صفحه کلید فشار دهید.

2

نکته! برای وارد کردن  +جهت برقراری متاس
بین املللی ،را دو بار فشار دهید.

3

نکته! دکمه ی قفل/باز کردن در سمت
راست گوشی را فشار دهید تا صفحه
ملسی قفل شده و از شماره گیری اتفاقی
جلوگیری شود.

4

نکته! برای باز کردن صفحه کلید در حین
را فشار دهید.
متاس ،کلید

01
02
03

برقراری تماس با استفاده از فهرست
دفترچه تلفن
1

را فشار دهید

از صفحه نمایش اصلی،
تا دفترچه تلفن باز شوند.
نام را فشار داده و حروف اولیه مخاطب مورد
نظر برای تماس را وارد کنید.
از لیست فیلتر شده ،مخاطب مورد نظر
را برای تماس انتخاب کرده و اگر بیشتر از
یک شماره برای وی ذخیره کرده اید ،یکی از
شماره ها را انتخاب کنید.
تماس را فشار دهید.

04
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را فشار داده و از بین گزینه های
نکته!
افزودن مخاطب ،ارسال پیام ،حذف،
شماره های سریﻊ ،کارت ویزیت من و
جستجو براساس گروه ،انتخاب کنید.
اصول اولیه

21

متاس ها
نکته! می توانید دفترچه تلفن را از صفحه
را فشار داده
متاس ها جستجو کنید.
و جستجوی دفترچه تلفن را انتخاب کنید.
بین دفترچه تلفن خود حرکت کنید یا ابتدا
چند حرف از نام مخاطب را وارد کنید تا
لیست فیلتر شود.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

را روی
وقتی تلفن زنگ می زند ،دکمه
صفحه کلید فشار داده و به تماس پاسخ دهید.
ضربه بزنید تا زنگ بی صدا شود .با
روی
این کار اگر هنگام جلسه فراموش کرده باشید
مشخصه خود را به بیصدا تغییر دهید ،زنگ از
قبل بی صدا شده است.
را روی صفحه کليد فشار دهید تا
کلید
یک تماس ورودی رد شود.

اصول اولیه
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گزینه های “حین تماس”
بلندگو -
روشن شود.

را فشار دهید تا بلندگوی تلفن

را فشار دهید تا میکروفن
بی صدا -
�خاموش شود و شخصی که با او صحبت
می کنید نتواند صدای شما را بشنود

01
02
03
04

گزینه ها  -از فهرست گزینه های منوی “حین 05
تماس” ،از جمله گزینه های ایجاد یادداشت
06
جدید و برو به پیام ها یکی را انتخاب کنید تا
07
بتوانید در حین تماس پیام های خود را بررسی
کرده و دفترچه تلفن جدید اضافه کنید.
08
همچنین می توانید از این صفحه ،با فشار
دادن گزینه پایان تماس ،تماس را پایان دهید.
 انتخاب کنید تا در حین تماس ،دفترچهتلفن شما جستجو شود.

 فشار دهید تا یک صفحه کلید عددیباز شود و بتوانید با استفاده از گزینه های
عددی ،در بین منوها حرکت کنید .به عنوان
مثال ،هنگام گرفتن شماره مرکز تماس یا سایر
خدمات تلفنی خودکار.

اصول اولیه

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها
یا لیست دفترچه تلفن ،آخرین گزینه
قابل رویت در صفحه منایش را فشار داده
و انگشت خود را به باالی صفحه منایش
بکشید .لیست به باال حرکت کرده
و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

 انتخاب کنید تا شخص دیگری بهتماس اضافه شود.

23

متاس ها
تنظیم میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا د ر طول تماس ،از
کلید باال و پایین در سمت راست گوشی
استفاده کنید.

شماره گیری سریع

اصول اولیه
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می توانید به مخاطبی که مکررا ً با او تماس
می گیرید یک شماره با شماره گیری سریع
تخصیص دهید.
را فشار دهید تا
 1از صفحه نمایش اصلی،
دفترچه تلفن باز شوند.
 2شماره های سریﻊ را فشار دهید.
 3پست صوتی شما از قبل روی شماره  1در
شماره گیری سریع تنظیم شده است.
نمی توانید آن را تغییر دهید .هر شماره
دیگری به غیر از  1را برای اختصاص دادن
به مخاطب برای شماره گیری سریع فشار
دهید.
 4دفترچه تلفن باز می شوند .مخاطبی که
می خواهید شماره را به او اختصاص دهید را
انتخاب کنید .برای این کار شماره تلفن او را
یک بار در صفحه نمایش فشار دهید.
برای تماس با استفاده از شماره گیری سریع،
را از صفحه اصلی فشار داده و سپس
 | LG KC910راهنمای کاربر

شماره ی سریع اختصاص داده شده را فشار داده
و نگه دارید تا مخاطب روی صفحه نمایش ظاهر
شود .تماس به طور خودکار شروع می شود ،نیازی
به فشار دادن متاس نیست.

برقراری تماس دوم
1

2

3
4

5

6

را فشار داده و
در طول تماس اولیه،
شماره مورد نظر جهت تماس را انتخاب کنید.
شماره را بگیرید یا دفترچه تلفن خود را
جستجو نمایید (برای اطالعات بیشتر به
برقراری تماس در صفحه  21مراجعه کنید).
را فشار دهید.
برای شروع تماس،
هر دو تماس روی صفحه تماس ظاهر خواهد
شد .تماس اول شما قفل شده و تماس
گیرنده در حالت انتظار قرار می گیرد.
را فشار داده و
برای تعویض تماس ها،
تعویض تماس را انتخاب کنید یا شماره ی
تماس نگه داشته شده را فشار دهید.
برای پایان دادن یکی از تماس ها یا هر دوی
را فشار دهید و پایان و
آنها ،کلید
سپس همه ،نگه داشتن یا فعال را انتخاب
کنید.

نکته! می توانید با انتخاب پیوسﱳ و
سپس پیوسﱳ ،متاس ها را ترکیب کنید.
بررسی کنید ببینید آیا ارائه دهنده شبکه
شما از متاس کنفرانسی پشتیبانی می کند.
توجه :هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر
خواهد داشت.

خاموش کردن DTMF

 DTMFاین امکان را برای شما فراهم می کند
تا از فرمان های عددی برای پیمایش منوها درون
تماس های خودکار استفاده کنید DTMF .به
صورت پیش فرض روی روشن تنظیم شده است.
برای خاموش کردن آن در حین تماس (مثالً ،برای
را فشار
یادداشت کردن یک شماره) ،کلید
داده و گزینه  DTMFخاموش را انتخاب کنید.

02
03
04
05
06
07
08

را در صفحه
نکته! از هر آمار متاسی،
منایش فشار داده و حذف همه را انتخاب
کنید تا همه موارد ذخیره شده حذف شود.
نکته! برای مشاهده زمان ،تاریخ و مدت
متاس ،می توانید هریک از ورودی های آمار
متاس را فشار دهید.

اصول اولیه

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

مشاهده آمارهای تماس

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

01
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متاس ها
استفاده از انتقال تماس

را فشار دهید ،تنظیمات و سپس
1
تنظیمات تماس را انتخاب کنید.
 2انتقال تماس را فشار داده و تماس های
تصویری و/یا تماس های صوتی را انتخاب
کنید.
 3انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول
است ،به تماس پاسخ داده نمی شود یا
وقتی که در دسترس نیستید ،همه تماس ها
منتقل شوند.
 4شماره ای که می خواهید تماس را به آن
انتقال دهید را وارد کنید.
 5درخواست را فشار دهید تا فعال شود.
توجه :انتقال تماس ها هزینه در بر دارد .لطفا ً
برای جزئیات بیشتر با ارائه دهنده شبکه خود
تماس بگیرید.
نکته! برای خاموش کردن انتقال همه
متاس ها ،گزینه غیر فعال کردن همه را از
منوی انتقال ﲤاس انتخاب کنید.

اصول اولیه
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استفاده از محدودیت تماس

را فشار دهید ،تنظیمات و سپس
1
تنظیمات تماس را انتخاب کنید.
 2محدودیت تماس را فشار داده و تماس های
تصویری و/یا تماس های صوتی را انتخاب
کنید.
 3هریک از شش گزینه زیر یا همه آنها را
انتخاب کنید:
همه تماس های خروجی
تماس های خروجی بین المللی
تماس های بین المللی به جز کشور خود
همه تماس های ورودی
تماس ورودی در خارج
 4رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید .جهت
اطالع از پوشش شبکه و قابلیت دسترسی
به خدمات ،با اپراتور خود تماس بگیرید.
نکته! برای فعال کردن و گردآوری فهرستی
از شماره هایی که می توان از تلفن شما با
آنها متاس گرفت ،گزینه شماره گیری ﺛابت
را انتخاب کنید .برای این کار به کد پین  2از
اپراتور نیاز دارید .از گوشی شما فقط
می توان با شماره های مندرج در فهرست
شماره گیری ثابت متاس گرفت.

تغییر تنظیمات عادی تماس

را فشار دهید ،تنظیمات و سپس
1
تنظیمات تماس را انتخاب کنید.
 2تنظیمات عادی را فشار دهید .در اینجا
می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:
رد تماس  -کلید را به سمت چپ فشار دهید
تا لیست تماس های رد شده برجسته شود.
می توانید کادر متن را فشار دهید و از همه
تماس ها ،دفترچه تلفن یا گروه های ویژه ،یا
شماره های ثبت نشده (شماره هایی که در
دفترچه تلفن شما نیست) انتخاب کنید.
ذخیره را برای تغییر تنظیمات فشار دهید.
ارسال شماره من  -انتخاب کنید که آیا
هنگام تماس با مخاطب مورد نظر شماره
شما نمایش داده شود یا خیر.
شماره گیری خودکار  -کلید را به چپ فشار
دهید تا این ویژگی روشن شود یا به راست
فشار دهید تا خاموش شود.
حالت پاسخگویی  -انتخاب کنید که
چگونه به تلفن پاسخ داده شود :فشار دادن
کلید ارسال یا فشار دادن هر کلید.

یادآور دقیقه  -کلید را به چپ فشار دهید تا
این ویژگی روشن شود و در حین تماس بعد از
هر دقیقه یک بوق یادآور دقیقه بشنوید.
حالت پاسخگویی با بلوتوث  -هندزفری
را انتخاب کنید و با استفاده از یک هدست
بلوتوث به تماس پاسخ دهید یا گوشی را
انتخاب کرده و یک کلید را روی گوشی فشار
دهید تا بتوانید به تماس پاسخ دهید.
ذخیره شماره جدید  -بله را برای ذخیره
شماره جدید انتخاب کنید.
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

01
02
03
04
05
06
07
08

اصول اولیه
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متاس ها
تغییر تنظیمات تماس تصویری

را فشار دهید ،تنظیمات و سپس
1
تنظیمات تماس تصویری را انتخاب کنید.
 2تنظیمات تماس تصویری را انتخاب کنید.
انتخاب کنید که هنگام برقراری تماس
تصویری ،از تصویر شخصی استفاده شود
و تصویر را انتخاب کنید و/یا آینه را روشن
کنید به طوری که خود را در صفحه نمایش
ببینید.

اصول اولیه
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دفترچه تلفن
جستجوی مخاطب

دو روش برای جستجوی مخاطب وجود دارد:
از صفحه نمایش اصلی
را برای باز کردن
 1از صفحه نمایش اصلی،
دفترچه تلفن فشار دهید .نام را فشار داده و
نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید
وارد کنید.
را فشار دهید
 2متاس یا کلید سخت
تا تماس آغاز شود.
و
نکته! می توانید با فشار دادن
انتخاب جستجو بر اساس گروه ،جستجو
را بر اساس گروه اجنام دهید .این کار
فهرستی از کلیه گروه های شما را نشان
خواهد داد.

از منوی اصلی
را فشار دهید ،ارتباط را انتخاب کنید.
1
 2دفترچه تلفن و جستجو را فشار دهید.
نکته! وقتی روی نام ضربه می زنید ،صفحه
کلید حروف الفبا ظاهر می شود.

نکته! برای حرکت در لیست دفترچه تلفن،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

01
02
03
04
05

افزودن مخاطب جدید

را فشار داده و سپس
 1از صفحه اصلی،
افزودن مخاطب را انتخاب کنید.
 2انتخاب کنید که مخاطب در گوشی یا
سیم کارت ذخیره شود.
 3نام و نام خانوادگی مخاطب جدید را وارد
کنید .مجبور نیستید هم نام و هم نام
خانوادگی را وارد کنید ،اما باید حداقل یکی
را وارد کنید.

06
07
08

f

نکته! وقتی نام را تایپ کردید ،را برای
ویرایش بقیه اطالعات مخاطب فشار دهید.

اصول اولیه

 4حداکثر پنج شماره را وارد کنید و نوع هریک
را مشخص نمایید .از بین تلفن همراه،
منزل ،دفتر کار ،پيجر ،نمابر VT ،و کلی
انتخاب کنید.

29

دفترچه تلفن
 5یک آدرس ایمیل وارد کنید.
 6مخاطب را به یک یا چند گروه اختصاص
دهید .از بین بدون گروه ،خانواده،
دوستان ،همکاران ،مدرسه یا اشخاص
مهم انتخاب کنید.
 7همچنین می توانید یک آهنگ زنگ ،روز
تولد ،سالگرد ،صفحه اصلی ،آدرس منزل،
نام شرکت ،عنوان کار ،آدرس شرکت و یک
یادداشت اضافه کنید.
 8برای ذخیره مخاطب ،ذخیره را فشار دهید.
نکته! می توانید گروه های سفارشی را برای
دفترچه تلفن ایجاد کنید ،به ایجاد یک گروه
در صفحه  31مراجعه کنید.

اصول اولیه
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گزینه های مخاطب

�هنگام مشاهده مخاطب ،کارهای زیادی
می توانید انجام دهید .در اینجا نحوه دستیابی
و استفاده از منوی گزینه ها شرح داده شده
است:
 1مخاطب مورد نظر را باز کنید .به
جستجوی مخاطب در صفحه  29مراجعه
کنید.
 2می توانید از اینجا مستقیما ً تماس بگیرید
یا پیام ارسال کنید.
را فشار دهید تا لیست گزینه ها باز
3
شود .در اینجا می توانید کارهای زیر را انجام
دهید:
برقراری تماس تصویری  -با مخاطب تماس
تصویری برقرار کنید.
ویرایش  -کلیه جزئیات مخاطب را تغییر
دهید.
حذف  -مخاطب را حذف کنید .اگر مطمئن
هستید ،بله را در صفحه نمایش فشار دهید.
ذخیره در سیم کارت/گوشی  -انتخاب
کنید که مخاطب را در کارت سیم کارت
کپی یا منتقل کنید یا در گوشی (بسته به
اینکه مخاطب را ابتدا کجا ذخیره کرده اید).

ارسال کارت ویزیت  -اطالعات مخاطب
را به صورت کارت ویزیت برای فرد دیگری
ارسال کنید .انتخاب کنید که این کارت
ویزیت به صورت پیام متنی ،پیام چندرسانه
ای ،با استفاده از ایمیل یا از طریق بلوتوث
ارسال شود.
نکته! پیام  -پیامی را برای مخاطب ارسال
کنید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره
نحوه ارسال پیام ،به صفحه  34مراجعه
کنید.

ایجاد یک گروه
1

2
3
4
5

را فشار داده و زبانه
از صفحه اصلی،
ی ارتباط را انتخاب کنید .دفترچه تلفن را
فشار داده و گروه ها را انتخاب کنید.
را فشار دهید.
افزودن گروه را انتخاب کنید.
یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید.
ذخیره را فشار دهید.

توجه :اگر گروهی را حذف کنید ،مخاطبینی
که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند.
آن ها در دفترچه تلفن شما باقی می مانند.
نکته! گروه فعلی را با برجسته کردن آن و
ویرایش کنید .از بین
فشار دادن
گزینه های افزودن دفترچه تلفن ،تغییر نام
گروه ،حذف گروه ،افزودن اعضا یا اختصاص
دادن آهنگ زنگ به گروه انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات مخاطب

تنظیمات مخاطب را طوری انجام دهید که
دفترچه تلفن طبق موارد برگزیده شما باشد.
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نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

اصول اولیه
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دفترچه تلفن
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 1از زبانه ی ارتباط ،دفترچه تلفن را فشار
داده و تنظیمات دفترچه تلفن را انتخاب
کنید.
 2از اینجا می توانید تنظیمات زیر را انجام
دهید:
تنظیمات لیست دفترچه تلفن -انتخاب
کنید که دفترچه تلفن ذخیره شده در گوشی
و سیم کارت ،فقط گوشی یا فقط سیم
کارت مشاهده شوند.
همچنین می توانید انتخاب کنید که ابتدا
نام یا نام خانوادگی مخاطب نمایش داده
شود .با استفاده از کلید فرمان سریع می
توانید تماس صوتی ،تماس تصویری برقرار
کرده یا پیام ارسال کنید .در لیست دفترچه
را فشار دهید تا مستقیما ً تماس
تلفن،
گرفته شود .می توانید این تنظیمات را تغییر
دهید (برقراری تماس صوتی/برقراری تماس
تصویری/ارسال پیام/نمایش داده نشود)
همگام سازی دفترچه تلفن  -برای همگام
سازی دفترچه تلفن ،به سرور خود وصل
شوید .به همگام سازی دفترچه تلفن در
صفحه  97مراجعه کنید.
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کپی  -دفترچه تلفن را از سیم کارت به
گوشی و از گوشی به سیم کارت کپی کنید.
انتخاب کنید که این کار را یکی یکی انجام
دهید یا همه باهم .اگر یکی یکی را انتخاب
کنید ،باید مخاطبینی که می خواهید کپی
کنید را تک تک انتخاب نمایید.
انتقال  -این گزینه نیز مانند کپی کردن
عمل می کند ،اما مخاطب فقط در محلی
که آن را انتقال داده اید ذخیره می شود.
بنابراین اگر یک مخاطب را از سیم کارت به
گوشی انتقال دهید ،از حافظه سیم کارت
پاک می شود.
ارسال همه دفترچه تلفن بوسیله بلوتوث
 همه دفترچه تلفن را بوسیله بلوتوث بهدستگاه دیگر انتقال دهید .اگر این گزینه
را انتخاب کنید ،از شما خواسته می شود
بلوتوث را روشن کنید.
تهیه پشتیبان از دفترچه تلفن  -به تهیه
پشتیبان و بازیابی اطالعات تلفن در صفحه
 97مراجعه کنید.

بازیابی دفترچه تلفن -به تهیه پشتیبان و
بازیابی اطالعات تلفن در صفحه  97مراجعه
کنید.
پاک کردن دفترچه تلفن  -همه دفترچه تلفن
�را حذف می کند .اگر مطمئن هستید که
می خواهید دفترچه تلفن را کامالً پاک کنید،
بله را در صفحه نمایش فشار دهید.

مشاهده اطالعات

 1از زبانه ی ارتباط ،دفترچه تلفن و اطالعات
را فشار دهید.
 2از اینجا می توانید شماره های خدمات،
شماره شخصی خود ،اطالعات حافظه
تلفن (چه مقدار حافظه باقی مانده است) و
کارت ویزیت من را مشاهده کنید.
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نکته! اگر می خواهید یک کارت ویزیت
برای خود اضافه کنید ،کارت ویزیت من را
انتخاب کرده و همه جزئیات خود را همانطور
که برای دفترچه تلفن دیگر وارد می کنید،
وارد منایید .برای پایان ،ذخیره را در صفحه
فشار دهید.
اصول اولیه
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پیام رسانی
پیام رسانی

گوشی مدل  KC910ترکیبی از پیام متنی ،پیام
چند رسانه ای ،و ایمیل را در یک منوی ساده و
قابل فهم گنجانده است.
دو روش برای ورود به مرکز پیام رسانی وجود دارد:
را فشار داده و
یا
 1از صفحه اصلی،
سپس ارتباط و پیام جدید را انتخاب کنید.

ارسال پیام

را فشار داده و سپس ایجاد جدید را
1
برای باز کردن یک پیام خالی فشار دهید.
 2از اینجا می توانید پیام متنی یا پیام چند
رسانه ای ارسال کنید .برای ارسال ایمیل،
ایمیل جدید را از زبانه ی ارتباط انتخاب
کنید .برای اطالعات بیشتر به صفحه 41
مراجعه کنید.
 3برای افزودن تصویر ،فیلم ،صدا ،اسالید جدید،
سوژه یا موارد دیگر ( کارت ویزیت ،تقویم،
یادداشت ،وظیفه یا کارت ویزیت من) ،افزودن
را فشار دهید.
اصول اولیه
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 4به 1را در باالی صفحه نمایش فشار داده و
شماره ی گیرنده را وارد کنید یا نماد تصویری
جستجو را فشار دهید تا دفترچه تلفن باز
شوند .می توانید چند مخاطب اضافه کنید.
پس از اتمام ،ارسال را فشار دهید.
هشدار :به ازای هر منت  160نویسه ای
که برای هر شخص ارسال می کنید،
هزینه ای از شما دریافت خواهد شد.
هشدار :اگر تصویر ،فیلم یا صدایی
به پیام متنی افزوده شود ،پیام متنی به
طور خودکار تبدیل به پیام چند رسانه ای
شده و هزینه ارسال پیام چند رسانه ای به
صورﲢساب شما اضافه خواهد شد.
نکته! پاسخ فوری  -با استفاده از یک الگو
می توانید فورا ً به پیام پاسخ دهید.

وارد کردن متن

پنج روش برای وارد کردن متن وجود دارد:
صفحه کلید کوچک ،صفحه کلید ،صفحه
دست خط ،کادر دست خط ،کادر دوتایی دست
خط.
یکبار روی صفحه ضربه بزنید ،صفحه کلید
ظاهر می شود.
شود.

فشار دهید تا متن پیشگوی  T9روشن
می توانید زبان نوشتن را تغییر دهید.

ضربه بزنید تا بین صفحه کلید شماره ها،
عالمت ها و متن ها تغییر وضعیت دهید.
برای حرکت در بین انواع صفحه کلید
از
در هر حالت ورودی متن (مانند حروف بزرگ و
کوچک) استفاده کنید.
را فشار دهید.
برای درج فاصله،

حالت پیشگوی T9

نکته! برای نوشنت پیام خود ،کافی است هر
�حرف را روی صفحه فشار داده و سپس
کلید های زیر را فشار دهید:
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تغییر به حرف بزرگ
افزودن فاصله

حالت دستی ورود الفبا

را مشاهده می کنید.
�در حالت الفبا،
در حالت الفبا ،باید کلید را مکررا ً فشار دهید تا
حرفی وارد شود :مثالً برای نوشتن لغت “،”hello
باید  4را دو بار 3 ،را دو بار 5 ،را سه بار 5 ،را مجددا ً
سه بار و سپس  6را سه بار فشار دهید.

اصول اولیه

را مشاهده می کنید.
در حالت ،T9
حالت پیشگوی  T9از یک فرهنگ لغت داخلی
برای تشخیص لغاتی که می نویسید و بسته
�به توالی کلیدهایی که در صفحه فشار
می دهید استفاده می کند .کلید عددی مربوط

به حرفی که می خواهید وارد کنید را فشار
دهید و همانطور که کلمه را تایپ می کنید،
فرهنگ لغت آن را پیشگویی می کند.
مثالً  3 ،6 ،6 ،4 ،7 ،3 ،5 ،3 ،8را برای نوشتن
“ ”telephoneفشار دهید.
اگر کلمه مورد نظر شما ظاهر نشد ،هجی
را فشار دهید .با فشار دادن هجی ،می توانید
کلمه را با استفاده از حالت دستی ورود الفبا
درج کنید و کلمه یا اسم مورد نظر به فرهنگ
لغت اضافه می شود.
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صفحه کلید

در حالت صفحه کلید ،صفحه به حالت افقی
باز شده و یک صفحه کلید کامل روی صفحه
نمایش ظاهر می شود.
برای نوشتن پیام خود ،کافی است هر حرف را
روی صفحه فشار داده و سپس کلید های زیر را
فشار دهید:
برای تغییر حروف بزرگ
برای افزودن فاصله
نکته! اگر در حالت پیام رسانی ،تلفن را
به حالت افقی نگه دارید ،به طور خودکار
صفحه کلید ظاهر می شود.

اصول اولیه
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نکته! حالت صفحه کلید آنچه می
خواهید تایپ کنید را پیش بینی کرده و
نشان می دهد .این کلمات بر اساس جمالتی
�که تا به حال تایپ کرده اید پیش بینی
می شود .چنانچه مایل به استفاده از
کلمات پیشنهادی نیستید ،به تایپ کلمات
جدید ادامه دهید .چنانچه مایل به استفاده
از کلمات پیشنهادی هستید ،با فشار دادن
نوار فاصله ،آنها را تأیید کنید.
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تشخیص دست خط

در حالت دست خط ،شما به سادگی روی
صفحه نمایش می نویسید و گوشی KC910
دست خط شما را به پیام تبدیل می کند .بسته
به نمای مورد نظر خود گزینه صفحه یا کادر را
انتخاب کنید( .صفحه دست خط ،کادر دست
خط ،کادر دوتایی دست خط).
صفحه دست خط به شما امکان می دهد
حروف را پشت سر هم در صفحه نمایش کامل
وارد کنید.
کادر دست خط به شما امکان می دهد هر بار
یک حرف را وارد کنید .قسمت های مختلفی
برای وارد کردن عالمت ها ،اعداد و حروف وجود
دارد.
کادر دوتایی دست خط ،دارای دو کادر است که
می توانید حروف را متناوبا ً وارد کنید ،بنابراین
می توانید حروف را پشت سر هم وارد نمایید.
هشدار :ممکن است استفاده از قلم در
این حالت برایتان راحت تر باشد .به خاطر
داشته باشید که قلم را به مالیمت فشار
دهید تا به صفحه منایش آسیبی وارد نشود.

تشخیص دست خط ،حرکات قلم را به حروف،
اعداد ،یا دیگر نویسه ها تفسیر کرده و آن ها را
به صورت یک متن نمایش می دهد .تشخیص
دست خط فقط در قسمت هایی که می توان
متن را وارد کرد ،فعال است.
توجه :بسیاری از حروف را می توان با استفاده
از روش های مختلف نوشت .به جدول های زیر
مراجعه کنید .فلش انتخاب می کند که حرف
وارد شده کوچک یا بزرگ است ،نه روش نوشتن.

الفبا

اگر حالت حروف بزرگ ( )ABCرا انتخاب کنید،
حروفی را که تایپ می کنید به صورت حروف
بزرگ وارد می شوند ،حتی اگر با حروف کوچک
بنویسید و برعکس.
حرف
A
B
C
D
E

H

J

02

K

03

L
M

04

N

05

O

06

P
Q

07

R

08

S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß
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حرکت

حرف
I

حرکت
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حروف اکسان دار
اکسان

5
6
7
8
9

حرکت

فاصله
كليد برگشت
وارد کردن

حروف اکسان دار

تغییر حالت متنی

نویسه را همانطور که در باال گرفته شد بنویسید
و سپس اکسان را در باالی حرف وارد شده درج کنید.
دیگر نویسه ها مانند ö ،و  üنیز به همین صورت وارد
می شوند.

عالئم نشان گذاری
عالمت

حرکت

نقطه
�عالمت ات
@
توجه :هر نشانه را با یک نقطه شروع کنید.

گراو
اگو

اعداد

خمان

برای تغییر ورودی متن به ورودی عددی،
فشار دهید.

اصول اولیه
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حرکت

را

مد
حلقه
دو نقطه
سدیل

تنظیم ایمیل

شما می توانید هنگام سفر ،از قابلیت های
ارسال ایمیل در  KC910استفاده کنید .تنظیم
اشتراک ایمیل  POP3یا  IMAP4بسیار آسان
و سریع است.
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.
1
2
3
4

را فشار داده و سپس

02
03
04
05
06
07
08

اصول اولیه

از صفحه اصلی،
را فشار دهید.
تنظیمات ایمیل و سپس اشتراک های
ایمیل را انتخاب کنید.
افزودن جدید را فشار دهید.
می توانید نحوه عملکرد اشتراک خود را
انتخاب کنید:
عنوان  -یک نام برای این اشتراک وارد کنید.
نام من  -نام خود را وارد کنید.

نام کاربر  -نام کاربر اشتراک را وارد کنید.
رمز ورود  -رمز ورود اشتراک را وارد کنید.
آدرس ایمیل  -آدرس ایمیل اشتراک را وارد
کنید.
آدرس پاسﺦ به ایمیل  -آدرس ایمیل “پاسخ
به” را وارد کنید.
سرور ایمیل خروجی  -آدرس سرور ایمیل
خروجی را وارد کنید
سرور ایمیل ورودی  -آدرس سرور ایمیل ورودی
را وارد کنید
حداکثر اندازه دریافت  -اندازه ایمیل های
خود را انتخاب کنید .حداکثر اندازه 1
مگابایت است.
نوع صندوﻕ پستی  -نوع صندوق پستی
شامل  POP3یا  IMAP4را وارد کنید.
ذخیره در سرور  -انتخاب کنید که ایمیل های
شما در سرور ذخیره شود یا خیر .برای
اشتراک های  ،IMAP4کپی ها همواره ذخیره
می شود.
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ذخیره ایمیل ارسال در  -انتخاب کنید که
ایمیل های ارسالی شما (وقتی که نوع
صندوق پستی روی  IMAP4تنظیم شده
است) ذخیره شوند یا خیر .وقتی که نوع
صندوق پستی  POP3است ،همیشه
�
ایمیل های ارسالی در گوشی ذخیره می
شوند.
بازیابی فقط موارد جدید  -انتخاب کنید
که آیا ایمیل هایی که قبالً بارگیری شده اند،
کنار گذاشته شوند یا خیر.
نقطه دستیابی  -نقطه دستیابی به
اینترنت خود را انتخاب کنید.
�ایمیل برای بازیابی  -روش بارگیری
ایمیل ها را انتخاب کنید .از بین گزینه های
فقط سرصفحه یا کل پیام برای ،POP3
فقط سرصفحه ،سرصفحه  +متن ،یا کل
پیام برای  IMAP4انتخاب کنید.
�بازیابی خودکار  -انتخاب کنید که آیا
ایمیل های جدید شما به طور خودکار بازیابی
شود یا خیر.
اصول اولیه
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تنظیمات پیشرفته  -انتخاب کنید که آیا از
تنظیمات پیشرفته استفاده شود یا خیر.
شماره درگاه  - SMTPاین شماره معموال ً
 25است.
 - SMTP TLS/SSLانتخاب کنید که
از  TLS/SSLبرای سرور خروجی استفاده
شود یا خیر.
درگاه سرور ورودی -معموال ً این شماره برای
�اشتراک های  ،POP3، 110و برای
اشتراک های  IMAP4، 143خواهد بود.
 TLS/SSLورودی  -انتخاب کنید که از
 TLS/SSLبرای سرور ورودی استفاده شود
یا خیر.
تأیید  - SMTPتنظیمات امنیتی برای سرور
ایمیل خروجی را انتخاب کنید.
نام کاربر  - SMTPنام کاربر  SMTPرا
وارد کنید.
رمز ورود  - SMTPرمز ورود  SMTPرا وارد
کنید.

ورود ایمن  - APOPاین گزینه را جهت فعال ارسال ایمیل با استفاده از اشتراک جدید

کردن ورود ایمن  APOPبرای اشتراک POP3
انتخاب کنید .اشتراک های  IMAP4همواره
روی خاموش تنظیم می شود.
بعد از آنکه اشتراک شما ایجاد شد ،در فهرست
اشتراک های موجود در پوشه ایمیل شما ظاهر
خواهد شد.

بازیابی ایمیل

نکته! می توانید فایل های Word، Excel،
 PowerPointو  PDFرا به گوشی
 KC910خود ارسال کرده و آنها را در حین
سفر مرور منایید.
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می توانید به طور خودکار یا دستی ایمیل های
جدید خود را بررسی کنید .برای بررسی خودکار،
به تغییر تنظیمات ایمیل در صفحه 42
مراجعه کنید.
برای بررسی دستی:
را فشار دهید.
و سپس
1
 2صندوﻕ پست را انتخاب کنید.
 3اشتراکی که می خواهید مورد استفاده قرار
را فشار دهید.
دهید و سپس
 4گزینه بازیابی را انتخاب کنید و گوشی
 KC910به طور خودکار به اشتراک ایمیل
شما متصل شده و پیام های جدید شما را
بازیابی می کند.

را در منوی ارتباط فشار داده و ایجاد
1
جدید را انتخاب نمایید.
 2آدرس گیرنده را وارد کرده و پیام خود را
بنویسید .می توانید تصاویر ،فیلم ها ،صداها
یا انواع دیگر فایل را نیز ضمیمه کنید.
 3برای ارسال ایمیل ،ارسال را فشار دهید.
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پیام رسانی
تغییر تنظیمات ایمیل

می توانید تنظیمات ایمیل را طبق اولویت های
خود انجام دهید.
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.
 1از صفحه اصلی،
را فشار دهید.
 2تنظیمات ایمیل را انتخاب کنید.
 3می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:
اشتراک های ایمیل  -اشتراک های ایمیل
خود را مدیریت کنید.
ارسال گزارش خواندن  -این گزینه را انتخاب
کنید تا پیام های تأیید خوانده شدن ارسال
شود.
درخواست گزارش خواندن -این گزینه را
انتخاب کنید تا پیام های تأیید خوانده شدن
درخواست گردد.
را فشار داده و سپس

اصول اولیه
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فاصله زمانی بازیابی  -انتخاب کنید که
گوشی  KC910شما هر چند وقت یک بار
ایمیل های جدید را بررسی کند.
مقدار بازیابی  -تعداد ایمیل هایی که هر بار
بازیابی شوند را انتخاب کنید.
شامل پیام اصلی  -انتخاب کنید تا پیام
اصلی نیز در پاسخ شما گنجانده شود.
شامل پیوست  -انتخاب کنید تا پیوست
اصلی در هر پاسخی گنجانده شود.
بازیابی خودکار هنگام رومینگ  -انتخاب
کنید وقتی خارج از کشور هستید (رومینگ)،
ایمیل های شما به طور خودکار بازیابی شود.
اعالم ایمیل جدید  -انتخاب کنید که آیا
دریافت ایمیل های جدید اعالم شود یا خیر.
امضا  -یک امضای ایمیل ایجاد کرده و این
ویژگی را فعال کنید.
اولویت  -اولویت پیام های ایمیل خود را
انتخاب کنید.
اندازه ارسال ایمیل  -اندازه ی ایمیل ارسالی
خود را انتخاب کنید.

پوشه های پیام

الگوها  -فهرستی از الگوهای پیام
چندرسانه ای و متنی معمول را استفاده کنید.
نمادهای احساسی  -نمادهای احساسی به
پیام های خود اضافه کنید.
تنظیمات پیام  -تنظیمات پیام های متنی و
چندرسانه ای را تغییر دهید.
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اصول اولیه

به سادگی می توانید ساختار پوشه ای مورد
استفاده در گوشی  KC910خود را تشخیص
دهید .نسبتا ً واضح و قابل فهم است.
ایجاد پیام جدید  -پیام خالی جدیدی را باز
کنید.
صندوﻕ دریافت  -همه ی پیام های دریافتی شما
مدیریت پیام ها
در صندوق دریافت قرار می گیرند .از اینجا
می توانید برای مدیریت پیام های خود ،از صندوق
می توانید این پیام ها را مشاهده ،حذف و
دریافت استفاده کنید.
بسیاری کارهای دیگر انجام دهید ،برای جزئیات
کنید.
بیشتر به مدیریت پیام ها در زیر مراجعه
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
 - 3MAILهمه ی ایمیل های دریافتی در
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
 KC910در صندوق پستی قرار می گیرند.
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
پوشه های من  -پوشه هایی برای ذخیره
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
پیام های خود ایجاد کنید.
خواهند بود.
پیش نویس ها  -اگر وقت کافی برای تکمیل
یک پیام نداشته باشید ،آنچه نوشته اید را
و سپس صندوﻕ دریافت را انتخاب
1
می توانید در این پوشه ذخیره کنید.
کنید.
ارسال
حال
در
صندوﻕ ارسال  -زمانی که پیام ها
و سپس موارد زیر را انتخاب کنید:
2
هستند ،این صندوق به عنوان یک پوشه ذخیره
حذف  -پیام های عالمت زده شده را حذف
موقت عمل می کند.
کنید.
موارد ارسال شده  -کلیه پیام هایی که ارسال
ایجاد پیام جدید  -پیام خالی جدیدی را
می کنید در این پوشه قرار می گیرند.
باز کنید.
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پیام رسانی
انتقال به پوشه های من  -پیام های عالمت
زده شده را به پوشه های من انتقال دهید.
جستجو  -پیام ها را با استفاده از تاریخ و/یا
شماره تلفن جستجو کنید.
فیلتر  -پیام خود را بر اساس نوع پیام
مشاهده کنید .این تنظیم ،پیام متنی ها
را جدا از پیام چند رسانه ای ها طبقه بندی
می کند.
حذف همه  -همه ی پیام ها را حذف کنید.
چنانچه پیام فضای کافی برای پیام های سیم
کارت وجود ندارد را مشاهده کردید ،باید تعدادی
از پیام ها را از صندوق دریافت حذف کنید.
چنانﭽه پیام فضای کافی برای پیام ها وجود
ندارد را مشاهده کردید ،می توانید تعدادی از
پیام ها یا فایل های ذخیره شده را حذف کنید تا
فضا آزاد شود.

استفاده از الگوها

اصول اولیه
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الگوهایی برای پیام متنی و پیام چند رسانه ای
هایی که غالبا ً ارسال می کنید ایجاد نمایید.
یک سری الگو از قبل روی گوشی شما وجود
دارد ،می توانید در صورت تمایل آنها را ویرایش
کنید.
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را فشار داده و سپس الگوها را انتخاب

1
کنید.
 2گزینه الگوهای متن یا الگوهای
چندرسانه ای را انتخاب کنید .می توانید
را برای افزودن جدید ،ویرایش،
سپس
حذف یا حذف همه الگوها انجام دهید.
برای ویرایش یک پیام ،آن را انتخاب کنید،
تغییرات را ایجاد کرده و ذخیره را فشار دهید.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی ،به پیام های
خود شور و احساس ببخشید .برخی از نمادهای
احساسی متداول از قبل در گوشی شما وجود
دارد.
را فشار داده و نمادهای احساسی را
1
انتخاب کنید.
را برای حذف یا حذف
 2افزودن جدید یا
همه نمادهای احساسی فشار دهید.

تغییر تنظیمات پیام متنی

تنظیمات پیام گوشی  KC910شما از قبل
تعریف شده است به نحوی که بتوانید
بالفاصله پیام ها را ارسال کنید .این تنظیمات را
می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.

نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.

تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای

تنظیمات پیام گوشی  KC910شما از قبل
تعریف شده است به نحوی که بتوانید
بالفاصله پیام ها را ارسال کنید .این تنظیمات را
می توانید طبق اولویت های خود تغییر دهید.
را فشار داده و سپس تنظیمات پیام و
پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید .می توانید
تغییراتی در گزینه های زیر انجام دهید:
حالت بازیابی  -شبکه خانگی یا رومینگ
را انتخاب کنید .بنابراین اگر گزینه دستی را
انتخاب کنید ،فقط اعالن های مربوط به پیام
چند رسانه ای را دریافت خواهید کرد و سپس
می توانید تصمیم بگیرید که آیا آنها را به طور
کامل بارگیری کنید یا خیر.
گزارش ارسال  -برای پذیرش/درخواست گزارش
ارسال ،این گزینه را انتخاب کنید.
پاسﺦ خواندن  -برای درخواست/ارسال پاسخ
خواندن ،این گزینه را انتخاب کنید.
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را فشار داده و سپس تنظیمات پیام و
پیام متنی را انتخاب کنید .می توانید تغییراتی
در گزینه های زیر انجام دهید:
مرکز پیام متنی  -جزئیات مرکز پیام را وارد
کنید.
گزارش تحویل  -کلید را به سمت چپ فشار
دهید تا پیام تأیید تحویل پیام ها را دریافت
کنید.
مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام های شما
تا چه مدت در مرکز پیام ذخیره بمانند.
انواع پیام  -متن خود را به پیام صوتی ،نمابر،
 X.400یا ایمیل تبدیل کنید.
رمزگذاری نویسه ها  -نحوه رمزگذاری
نویسه ها را انتخاب کنید .با این کار اندازه پیام
فشرده شده و در نتیجه هزینه انتقال داده ها نیز
کاهش می یابد.

ارسال پیام بلند به عنوان  -برای ارسال پیام
بلند به صورت پیام متنی چندگانه یا به صورت
پیام چند رسانه ای این گزینه را انتخاب کنید.
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پیام رسانی
اولویت  -اولویت پیام های پیام چند رسانه ای
خود را انتخاب کنید.
مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام شما چه
مدت در مرکز پیام باقی بماند.
مدت زمان اسالید  -انتخاب کنید که
اسالیدهای شما چه مدت روی صفحه بماند.
زمان تحویل  -انتخاب کنید چه مدت قبل هر
پیام ارسال شده است
مرکز پیام چندرسانه ای -جزئیات مرکز پیام
خود را وارد کنید.

اصول اولیه
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تغییر سایر تنظیمات

را فشار داده ،تنظیمات پیام را انتخاب
کنید و سپس:
پست صوتی  -برای افزودن خدمات پست صوتی
را انتخاب کنید .برای
جدید ،افزودن جدید یا
کسب اطالعات بیشتر راجع به خدماتی که ارائه
می شود با اپراتور تماس بگیرید.
خدمات اطالعاتی  -وضعیت دریافت ،زبان و
سایر تنظیمات خود را انتخاب کنید.
پیام خدمات  -برای دریافت یا مسدود کردن
پیام های خدماتی این گزینه را انتخاب کنید.
همچنین می توانید امنیت پیام خود را با ایجاد
فهرست ارسال کننده های قابل اطمینان و
غیرقابل اطمینان ،تنظیم کنید.

دوربني
گرفتن عکس فوری
نکته! لنز دوربین خود دارای درپوش است.
این درپوش را بپیچانید تا باز شود و بتوانید
از دوربین استفاده کرده و فورا ً منایاب را باز
کنید.

�نکته! ردیابی چهره
به طور خودکار چهره ی شخص را شناسایی
کرده و روی آن فوکوس می کند تا عکس های
واضح تر و با کیفیت بهتری بگیرید.
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خالقيت

 1کلید
دهید.
 2از شما خواسته می شود روکش لنز را باز
کنید .نمایاب دوربین روی صفحه نمایش
ظاهر می شود.
 3در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه
داشته اید ،لنز دوربین را به سمت سوژه مورد
نظر بگیرید.
 4دکمه مخصوص گرفتن تصویر را اندکی
فشار دهید ،یک کادر فوکوس در وسط
صفحه نمایاب ظاهر می شود.
 5گوشی را به گونه ای نگه دارید که بتوانید
سوژه مورد نظر را در کادر فوکوس ببینید.
 6هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود،
نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر
فوکوس کرده است..
 7دکمه گرفتن تصویر را کامالً فشار دهید.
در سمت راست گوشی را فشار

�نکته! عکسبرداری ملسی
می توانید با فشار ملسی صفحه منایش
نیز عکس بگیرید .بعد از انتخاب یک مورد
با فشار ملسی ،می توانید سوژه را در کادر
فوکوس ببینید .وقتی کادر فوکوس به رنگ
سبز در آمد می توانید به راحتی با برداشنت
انگشت خود از روی صفحه منایش ،عکس
بگیرید.
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دوربني
بعد از گرفتن عکس

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

برای آن که بالفاصله عکس دیگری بگیرید،
این کلید را فشار دهید .عکس فعلی شما ذخیره
خواهد شد.
فشار دهید تا گالری عکس های ذخیره
شده نمایش داده شود.

خالقيت
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فشار دهید و عکس را به صورت یک
پیام ،ایمیل ،بلوتوث یا کارت پستال ارسال
کنید .برای اطالعات بیشتر راجع به ارسال پیام
به صفحه  34و راجع به ارسال و دریافت فایل
ها از طریﻖ بلوتوث به صفحه  109مراجعه
کنید.
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بروید.

را فشار دهید تا به وبالگ اشتراک خود

فشار دهید تا عکس گرفته شده به عنوان
تصویر زمینه تنظیم شود.
فشار دهید تا عکس گرفته شده حذف
شود و برای تأیید آن بله را فشار دهید .نمایاب
مجددا ً ظاهر خواهد شد.

آشنایی با نمایاب

01

تنظیمات  -برای باز کردن منوی تنظیمات ،این نماد را
فشار دهید .برای اطالعات بیشتر به استفاده از تنظیمات
پیشرفته در صفحه  52مراجعه کنید.

03

حالت دوربین  -حالت دوربین انتخاب می شود.

04

02

اندازه

05

وضعیت فالش

06
07

برگشت  -برای بازگشت به صفحه اصلی ،این نماد را
فشار دهید.

08

گالري
فالش  -به استفاده از فالش در صفحه  50مراجعه کنید.
حالت عکاسی  -به قسمت انتخاب نوع عکس در صفحه
 50مراجعه کنید.
نوردهی  -به تنظیم نوردهی در صفحه  51مراجعه کنید.
 ،و برای کوچکنمایی
بزرگنمایی  -برای بزرگنمایی
را فشار دهید .یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان
صدا استفاده کنید.

فیلم  -فشار دهید تا
به دوربین فیلمبرداری
تبدیل شود

خالقيت

نکته! می توانید کلیه گزینه های میانبر را برای
داشنت صفحه منایاب واضح تر ببندید .کافی است
مرکز منایاب را یک بار فشار دهید .برای بازگرداندن
گزینه ها ،یک بار دیگر صفحه منایش را با انگشت
فشار دهید.

49

دوربني
استفاده از فالش

فالش به صورت پیش فرض روی حالت خودکار
تنظیم شده است ،اما گزینه های دیگری هم
وجود دارد.
را انتخاب کنید
 1از سمت راست نمایاب،
تا بتوانید وارد منوی فرعی فالش شوید.
 2سه گزینه برای فالش وجود دارد:
خودکار  -دوربین شما نور الزم برای گرفتن
یک عکس خوب را ارزیابی و در صورت لزوم از
فالش استفاده می کند.
کاهش قرمز چشم  -به منظور کاهش
قرمزی چشم ،دوربنی دو بار فالش می زند.
همیشه خاموش  -دوربین اصالً فالش
نمی زند .این برای زمانی مناسب است که
بخواهید در برق باتری صرفه جویی کنید.
 3پس از فشار گزینه ی مورد نظر ،منوی فالش
به طور خودکار بسته شده و برای گرفتن
عکس آماده می شود.
 4نماد وضعیت فالش در نمایاب طبق حالت
فالش جدید انتخابی شما تغییر می کند.
خالقيت

50

 | LG KC910راهنمای کاربر

انتخاب حالت عکاسی

را فشار دهید تا انواع روش های
1
عکاسی موجود باز شود.
 2از هفت گزینه ی زیر انتخاب کنید:
عکاسی معمولی -این روش عکاسی پیش
فرض است ،عکس به طور طبیعی ،آن گونه
که در بخش گرفتن عکس فوری شرح داده
شد ،گرفته خواهد شد.
عکس از خنده  -این روش برای گرفتن عکس
از اشخاص بسیار مناسب است .روی سوژه
را فشار دهید ،و دوربین
فوکوس کرده و
هنگام لبخند به طور خودکار از شخص
عکس می گیرد.
�عکس زیبا  -این روش به شما امکان
می دهد از چهره ی شخص ،عکسی واضح
و روشن بگیرید .برای عکس های از نزدیک
بسیار مناسب است.
عکس فوری  -جلوه های مختلف عکس را
انتخاب کنید( .عادی ،سیاه و سفید ،گرم،
سرد).

�عکسبرداری متوالی  -با این گزینه
می توانید به طور خودکار و با سرعت هفت
عکس متوالی بگیرید .برای اطالعات بیشتر
به عکسبرداری متوالی در صفحه 51
مراجعه کنید.
پانوراما  -این نوع عکاسی برای عکس گرفتن
از یک گروه بزرگ از افراد و یا گرفتن نمای
گسترده بسیار مناسب است .برای اطالعات
بیشتر به گرفتن عکس پانوراما در صفحه
 52مراجعه کنید.
عکس با قاب  -از بین قاب های مختلف یکی
را انتخاب کنید و از آن برای تهیه عکس های
سرگرمی یا تزئین حاشیه عکس ها استفاده
کنید.

تنظیم نوردهی

نوردهی تفاوت روشنایی و تاریکی در یک تصویر را
نشان می دهد .تصویری که وضوح آن کم باشد،
ممکن است مه آلود و مبهم به نظر برسد،
حال آنکه تصویری که دارای وضوح باال است به
مراتب واضح تر به نظر خواهد رسید.
را فشار دهید.
1

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

عکسبرداری متوالی

01
02
03
04
05

 1برای باز کردن روش های مختلف عکاسی،
را فشار داده و عکسبرداری متوالی را 06
انتخاب کنید.
07
 2سوژه را در نمایاب قرار داده و سپس مانند
08
عکاسی معمولی ،دکمه مخصوص گرفتن
عکس را فشار دهید.
 3دوربین به سرعت و به طور متوالی ،هفت
عکس می گیرد و اولی را به همراه هفت
تصویر کوچک در سمت چپ صفحه ،نمایش
می دهد.
 4عکسی که مایلید نگه داشته و ذخیره کنید
را فشار دهید.
�را برجسته کرده و
می توانید بیش از یکی از تصاویر را ذخیره
کنید.
خالقيت
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دوربني
گرفتن عکس پانوراما

با استفاده از حالت عکس پانوراما ،از زندگی آن
گونه که هست عکس بگیرید .دوربین به شما
امکان می دهد سه عکس در امتداد یکدیگر
گرفته و آن ها را با هم ترکیب و تبدیل به یک
عکس با زاویه باز کنید.
 1برای باز کردن روش های مختلف عکاسی،
را فشار داده و عکس پانوراما را
انتخاب کنید.
 2اولین عکس را به صورت عادی بگیرید .یک
ناحیه مات در سمت راست تصویر در نمایاب
ظاهر خواهد شد.
 3وقتی عکس دوم و سوم را می گیرید ،قسمت
مات عکس قبلی را با تصویر بعدی در نمایاب
تراز کنید.
 4در گالری عکس ،عکس ها به صورت سه
تصویر جداگانه و یک تصویر پانوراما ذخیره
خواهد شد.

توجه :به علت اندازه تصویر ،عکس پانوراما
در نمای گالری کمی مبهم به نظر می رسد.
برای مشاهد آن به نحو مطلوب ،آن را دوبار
فشار دهید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

را فشار دهید تا همه گزینه های
از نمایاب،
تنظیمات پیشرفته باز شود.

تنظیمات پیش نمایش

اندازه -برای صرفه جویی در فضای حافظه و یا
گرفتن عکسی که متناسب با اندازه از پیش
تنظیم شده الزم برای مخاطب باشد ،اندازه
عکس را تغییر دهید .به تغییر اندازه تصویر در
صفحه  55مراجعه کنید.
حالت صحنه  -دوربین را برای تنظیم شدن در
صحنه تنظیم کنید .از بین گزینه های خودکار،
عمودی ،افقی ،شب ،ساحل و ورزشی انتخاب
کنید.
جلوه رنگ  -یک طرح رنگ انتخاب کنید تا برای
عکسی که می گیرید اعمال شود .به انتخاب
جلوه رنگ در صفحه  55مراجعه کنید.

خالقيت
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تشخیص بسته بودن چشم  -این تنظیم به
دوربین امکان می دهد هنگام شناسایی بسته
بودن چشم ،عکس نگیرد.
تعادل سفیدی  -از بین گزینه های
خودکار ،التهابی ،آفتابی ،فلوئورسنت یا ابری یکی
را انتخاب کنید.
ماکرو  -این گزینه را برای گرفتن عکس های
نزدیک روشن کنید.
تایمر خودکار  -تایمر خودکار به شما امکان
می دهد که عکس را با چند لحظه تأخیر بعد
از فشار دادن دکمه گرفتن عکس بگیرید .از
بین گزینه های ،خاموش 3 ،ثانیه 5 ،ثانیه یا
 10ثانیه یکی را انتخاب کنید .این قابلیت برای
عکس های گروهی که خود شما هم مایل به
حضور در آنها می باشید بسیار مناسب است.

تصحیح نور زمینه  -وقتی عکسی با زمینه
روشن می گیرید ،ممکن است سوژه تاریک
شود .این عملکرد را روشن کنید تا این اشکال
جبران شود .عکس روشن تر خواهد شد.
دوربین داخلی/بیرونی  -برای گرفتن عکس
از خود ،به دوربین داخلی  LG KC910تغییر
وضعیت دهید .برای اطالعات بیشتر به استفاده
از دوربین داخلی در صفحه  56مراجعه کنید.

02
03
04
05
06
07
08

خالقيت

 ISO - ISOحساسیت حسگر نور دوربین
را تعیین می کند .هرچه  ISOبیشتر باشد،
حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود .این برای
وضعیت های تاریکی که نمی توان در آنها از
فالش استفاده کرد بسیار مناسب است .یکی
از مقادیر  ISOرا از بین گزینه های خودکار،
 ISO 200، ISO 100، ISO 800، ISO 400یا
 ISO1600انتخاب کنید.

کیفیت  -از بین گزینه های خیلی خوب ،خوب و
عادی یکی را انتخاب کنید .هر چه کیفیت بهتر
باشد ،عکس واضح تر خواهد بود ،اما به نسبت،
اندازه فایل نیز افزایش پیدا خواهد کرد ،درنتیجه
عکس های کمتری را می توانید در حافظه
ذخیره کنید.

01
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دوربني
سایر تنظیمات

حافظه  -انتخاب کنید که عکس های شما در
حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.

افزودن اطالعات جغرافیایی به عکس  -انتخاب
کنید که اطالعات  EXIFعکس به اطالعات
 GPSتغییر کند.
بزرگنمایی  -بزرگنمایی را از بین گزینه های 4X،
 8Xیا  16Xانتخاب کنید.
تثبیت تصویر  -به شما امکان می دهد بدون
لرزش یا تکان خوردن دوربین عکس بگیرید.
فوکوس  -نحوه فوکوس دوربین را انتخاب کنید.
از بین گزینه های خودکار ،دستی یا ردیابی چهره
یکی را انتخاب کنید.
صدای شاتر  -یکی از سه صدای شاتر را
انتخاب کنید.
صفحه شبکه ای  -از بین خاموش ،ساده ،یا
سه بخشی انتخاب کنید.
بازنشانی تنظیمات  -همه تنظیمات دوربین را
بازنشانی کنید.
خالقيت
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نکته! هنگامی که از حالت دوربین خارج
می شوید ،کلیه تنظیمات به جز اندازه و
کیفیت تصویر به تنظیمات پیش فرض بر
خواهد گشت .کلیه تنظیمات غیر پیش
فرض مورد نیاز شما مانند جلوه رنگ و ISO
باید مجددا ً اجنام گیرد .قبل از گرفنت عکس
بعدی خود ،آنها را بررسی کنید.
�نکته! منوی تنظیمات روی منایاب قرار
می گیرد ،بنابراین وقتی شما عناصری مانند
رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید ،قادر
خواهید بود پیش منای عکس تغییر یافته را
پشت منوی تنظیمات مشاهده کنید.

تغییر اندازه تصویر

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

02
03
04
05
06
07
08

نکته! می توانید عکسی که به صورت
رنگی گرفته شده است را به سیاه وسفید
یا قرمز قهوه ای تبدیل کنید اما منی توانید
عکسی که به صورت سیاه و سفید یا
قرمز قهوه ای گرفته شده است را به رنگی
تبدیل کنید.

خالقيت

را در گوشه باالی سمت چپ
 1از نمایاب،
صفحه فشار دهید.
 2اندازه را از منوی پیش نمایش انتخاب کنید.
 3مقدار پیکسل را از شش گزینه عددی
زیر (8M: 3264 X 2448, 5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
 640x480, 320x240) orانتخاب کرده
یا موارد پیش تنظیم زیر را انتخاب کنید:
دفترچه تلفن  -این قابلیت دوربین را به
�گونه ای
تنظیم می کند که عکس هایی بگیرد
که اندازه آنها برای افزودن به دفترچه تلفن
تلفنی مناسب باشد.

انتخاب یک جلوه رنگ

را در گوشه باالی سمت چپ
 1از نمایاب،
صفحه فشار دهید.
 2از منوی پیش نمایش ،جلوه رنگ را انتخاب
کنید.
 3پنج گزینه طرح رنگ وجود دارد:
خاموش،سیاه و سفید ،نگاتیو ،قرمز قهوه
ای یا بی رنگ.
 4پس از انتخاب ،منوی طرح رنگ را با انتخاب
نماد آن بسته ،و برای گرفتن عکس آماده
شوید.

01

55

دوربني
استفاده از دوربین داخلی

گوشی  LG KC910شما دارای یک دوربین
داخلی  640x480است که نه تنها برای تماس
تصویری بلکه برای عکاسی نیز مناسب است.
را
 1برای تغییر وضعیت به دوربین داخلی،
فشار داده و سپس دوربین داخلی را از منوی
پیش نمایش انتخاب نمایید.
 2بعد از چند ثانیه خودتان را در نمایاب
مشاهده خواهید کرد .برای گرفتن عکس،
دکمه مخصوص گرفتن عکس را مانند قبل
فشار دهید.
نکته! دوربین داخلی تنظیمات کمتری دارد،
زیرا این دوربین فاقد فالش و  ISOاست .با این
وجود باز هم می توانید اندازه تصویر ،حالت
صحنه ،جلوه رنگ ،کیفیت تصویر ،تعادل
سفیدی ،و تایمر خودکار را درست به همان
�روشی که از دوربین اصلی استفاده
تغییر دهید.
می کنید ،با فشار دادن

خالقيت
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 3بعد از آنکه عکس گرفتید ،کلیه گزینه
هایی که برای عکس گرفته شده با دوربین
اصلی موجود است ،برای این دوربین نیز
وجود دارد.
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را فشار
 4برای بازگشت به دوربین اصلی،
داده و سپس دوربین بیرونی را از منوی پیش
نمایش انتخاب کنید.

مشاهده عکس های ذخیره شده

 1می توانید در حالت دوربین ،به عکس های
ذخیره شده دسترسی پیدا کنید .کافی
را فشار دهید تا گالری در صفحه
است
نمایش ظاهر شود.

دوربین فیلمبرداری
فیلمبرداری فوری

 1کلید دوربین در سمت راست تلفن را فشار
داده و نگه دارید.
را از حالت
 2یا برای تغییر به حالت فیلم،
دوربین و در نمایاب فشار دهید.
نکته! با فشار دادن کلید دوربین ،دوربین
فیلمبرداری را سریع باز کنید.

 3نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر
خواهد شد.
 4در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه
داشته اید ،عدسی دوربین را به سمت سوژه
مورد نظر بگیرید.
 5دکمه گرفتن تصویر را فشار دهید تا
فیلمبرداری شروع شود.
 Rec 6در باالی نمایاب و یک تایمر که مدت
زمان فیلم را نشان می دهد ،در پایین نمایاب
ظاهر می شود.
را فشار داده و
 7برای مکث فیلمبرداری،
را انتخاب کنید.
برای از سرگیری آن،

 8برای توقف فیلمبرداری،
را روی صفحه
فشار دهید یا دکمه گرفتن عکس را برای بار
دوم فشار دهید تا فیلمبرداری متوقف شود.

01
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دوربین فیلمبرداری
بعد از فیلمبرداری

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته
شده است روی صفحه ظاهر می شود .نام
فیلم در حاشیه پایین صفحه به همراه پنج
نماد در قسمت پایین سمت راست ظاهر
می شود.

را برای ارسال فیلم به صورت یک پیام
بوسیله ایمیل یا بلوتوث فشار دهید .برای
اطالعات بیشتر راجع به ارسال پیام به صفحه
 34و راجع به ارسال و دریافت فایل ها از طریﻖ
بلوتوث به صفحه  109مراجعه کنید.
بروید.

را فشار دهید تا به وبالگ اشتراک خود

را برای مشاهده یک گالری از فیلم ها و
عکس های ذخیره شده فشار دهید.
را برای حذف فیلمی که به تازگی
گرفته اید ،فشار دهید و برای تأیید آن بله را فشار
دهید .نمایاب مجددا ً ظاهر خواهد شد.
را فشار دهید تا بالفاصله فیلم دیگری
گرفته شود .فیلم فعلی شما ذخیره خواهد شد.
را فشار دهید تا فیلم پخش شود.

خالقيت
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آشنایی با نمایاب

01

تنظیمات  -برای باز کردن منوی تنظیمات ،این نماد را
فشار دهید .برای اطالعات بیشتر به استفاده از تنظیمات
پیشرفته در صفحه  60مراجعه کنید.

02
03

حالت فیلمبرداری  -حالت فیلمبرداری انتخاب می شود.

04

اندازه تصویر

05
06

برگشت  -برای بازگشت به صفحه اصلی ،این نماد را
فشار دهید.

07

گالری

08

نوردهی  -به تنظیم نوردهی در صفحه  60مراجعه کنید.
سرعت ضبط
توقف ضبط
شروع ضبط
ذخیره در حافظه گوشی/حافظه خارجی
 ،و برای کوچکنمایی
بزرگنمایی  -برای بزرگنمایی
را فشار دهید .یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان
صدا استفاده کنید.

خالقيت

نکته! می توانید کلیه گزینه های میانبر را برای
داشنت صفحه منایاب واضح تر ببندید .کافی است
مرکز منایاب را یک بار فشار دهید .برای بازگرداندن
گزینه ها ،یک بار دیگر صفحه منایش را با انگشت
فشار دهید.
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دوربین فیلمبرداری
تنظیم نوردهی

نوردهی تفاوت روشنایی و تاریکی در یک تصویر را
نشان می دهد .تصویری که وضوح آن کم باشد،
ممکن است مه آلود و مبهم به نظر برسد،
حال آنکه تصویری که دارای وضوح باال است به
مراتب واضح تر به نظر خواهد رسید.
را فشار دهید.
1
 2برای کم کردن نور تصویر ،نشانگر وضوح
تصویر را در امتداد نوار به سمت
بلغزانید ،در این صورت تصویر مبهم تر خواهد
شد ،برای نور بیشتر تصویر و تصویر واضح تر،
بلغزانید.
نشانگر مذکور را به سمت

استفاده از تنظیمات پیشرفته

�از نمایاب ،تنظیمات را فشار دهید تا همه
گزینه های تنظیمات پیشرفته باز شود.

تنظیمات پیش نمایش

خالقيت
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اندازه فیلم  -اندازه فیلم را تغییر داده و در
حافظه ذخیره کنید .به تغییر اندازه فیلم در
صفحه  61مراجعه کنید.
حالت صحنه  -از بین گزینه های خودکار یا
شب یکی را انتخاب کنید.
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جلوه رنگ  -یک طرح رنگ انتخاب کنید تا برای
فیلمی که می گیرید اعمال شود .به انتخاب
جلوه رنگ در صفحه  62مراجعه کنید.
�تعادل سفیدی  -تعادل سفیدی باعث
می شود که اشیاء سفید رنگ در فیلم ها
طبیعی به نظر برسند .برای آنکه دوربین بتواند
تعادل سفیدی را به درستی تنظیم کند ،شاید
الزم باشد که شرایط نور را تعیین کنید .از
بین گزینه های خودکار ،التهابی ،آفتابی،
فلئورسنت یا ابری یکی را انتخاب کنید.
کیفیت  -از بین گزینه های خیلی خوب ،خوب
و عادی یکی را انتخاب کنید .هر چه کیفیت
فیلم باالتر باشد ،وضوح آن بیشتر است .در
نتیجه اندازه فایل نیز بیشتر می شود ،یعنی
تعداد فیلم های کمتری را می توانید در حافظه
تلفن ذخیره کنید.
مدت زمان  -مدت زمان خاصی را برای فیلم
خود تعیین کنید .برای محدود کردن اندازه فیلم
به نحوی که بتوانید آن را به صورت پیام چند
رسانه ای ارسال کنید ،بدون محدودیت یا پیام
چند رسانه ای را انتخاب کنید.

تغییر اندازه تصویر ویدئویی
نکته! اگر مدت زمان پیام چند رسانه ای را
هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد ،اندازه
تعیین می کنید ،سعی کنید کیفیت پایین
فایل بزرگ تر خواهد بود و این بدان معنا است
تری را انتخاب کنید تا بتوانید فیلم طوالنی
که حجم بیشتری از حافظه شما اشغال
تری بگیرید.
خواهد شد .اگر می خواهید فیلم های بیشتری
دوربین داخلی/بیرونی  -برای فیلمبرداری از
را در گوشی خود ذخیره کنید ،می توانید تعداد
خودتان به دوربین داخلی گوشی LG KC910
پیکسل ها را تغییر دهید تا اندازه فایل کوچک
تغییر وضعیت دهید .برای اطالعات بیشتر به
تر شود.
استفاده از دوربین فیلمبرداری داخلی در صفحه
را در گوشه باالی سمت چپ
 1از نمایاب،
 62مراجعه کنید.
صفحه فشار دهید.
 2اندازه فیلم را از منوی پیش نمایش انتخاب
سایر تنظیمات
کنید.
حافظه  -انتخاب کنید که فیلم های شما در
 3از بین پنج گزینه زیر یک مقدار پیکسل را
حافظه گوشی ذخیره شود یا حافظه خارجی.
انتخاب کنید:
صدا  -برای فیلمبرداری بدون صدا ،بی صدا را
 - )W(640x384بهترین کیفیت
انتخاب کنید.
برای صفحه گسترده.
میکروفن بدون پارازیت  -این قابلیت را برای
 - )W(400x240این نیز مخصوص
صدایی با کیفیت باال روشن کنید.
صفحه گسترده است ،اما دقت تصویر
بزرگنمایی  -بزرگنمایی را از بین گزینه های 4X،
کمتر است.
 8Xیا  16Xانتخاب کنید.
 - 640x480اندازه استاندارد .VGA
بازنشانی تنظیمات  -همه تنظیمات دوربین
فیلمبرداری را بازنشانی کنید.
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دوربین فیلمبرداری
 - 320x240اندازه تصویر کوچکتر،
بنابراین اندازه فایل هم کوچکتر است.
برای صرفه جویی در فضای حافظه بسیار
مناسب است.
 - 176x144کوچکترین اندازه
تصویر ،بنابراین کوچک ترين اندازه فایل
است.
 4نماد زمینه را فشار دهید تا به نمایاب
بازگردید.
هشدار :نرم افزار ویرایش LG KC910
با انواع فیلم ها به جز  640X384و
 640x480سازگار است .اگر تصمیم به
ویرایش فیلم دارید با این فرمت فیلمبرداری
نکنید.
نکته! برای اطالع از نحوه عملکرد نرم افزار
تغییر فرمت فیلم ،به سی دی ارائه شده
همراه با گوشی  KC910مراجعه منایید.

خالقيت
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تغییر جلوه رنگ

را در گوشه باالی سمت چپ
 1از نمایاب،
صفحه فشار دهید.
 2از منوی پیش نمایش ،جلوه رنگ را انتخاب
کنید.
 3پنج گزینه طرح رنگ وجو دارد ،خاموش
(رنگ) ،سیاه و سفید ،نگاتیو ،قرمز قهوه
ای ،بی رنگ.
 4طرح رنگ مورد نظر را برای استفاده فشار
دهید.
نکته! می توانید فیلمی که به صورت رنگی
گرفته شده است را به سیاه وسفید یا قرمز
قهوه ای تبدیل کنید اما منی توانید عکسی
که به صورت سیاه و سفید یا قرمز قهوه ای
گرفته شده است را به رنگی تبدیل کنید.

استفاده از دوربین فیلمبرداری داخلی

گوشی  LG KC910شما دارای یک دوربین
داخلی  320x240است که نه تنها برای تماس
تصویری بلکه برای فیلمبرداری نیز مناسب
است.

را
 1برای تغییر وضعیت به دوربین داخلی،
فشار داده و سپس دوربین داخلی را از منوی
پیش نمایش انتخاب نمایید.
 2بعد از چند ثانیه خودتان را در نمایاب
مشاهده خواهید کرد .برای شروع
فیلمبرداری ،دکمه گرفتن عکس را فشار
دهید .برای متوقف کردن فیلمبرداری ،آن را
مجددا ً فشار دهید.
 3بعد از آنکه فیلم گرفتید ،کلیه گزینه هایی
که برای فیلم گرفته شده با دوربین اصلی
موجود است ،برای این دوربین نیز وجود دارد.
و سپس
 4برای بازگشت به دوربین اصلی،
دوربین بیرونی را فشار دهید.
نکته! با این وجود باز هم می توانید اندازه
تصویر ،حالت صحنه ،جلوه رنگ ،تعادل
سفیدی و کیفیت را با فشار دادن تنظیمات
تغییر دهید ،درست به همان روشی که از
دوربین اصلی استفاده می کنید.

تماشای فیلم های ذخیره شده

را فشار دهید.
 1در نمایاب،
 2گالری روی صفحه ظاهر می شود.
 3فیلمی که مایل به مشاهده آن هستید را
یک بار فشار دهید تا به قسمت جلوی گالری
انتقال یابد .فیلم به طور خودکار شروع به
پخش می کند.

تماشای فیلم ها از تلویزیون

گوشی  KC910خود را با استفاده از کابل
خروجی مخصوص تلویزیون به تلویزیون وصل
کنید.
توجه :کابل خروجی مخصوص تلویزیون به
صورت جداگانه عرضه می شود.
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هشدار :کلیه فرمت ها به
جز 320x240و  176x144قابل متاشا از
تلویزیون هستند.
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عکس ها و فیلم های شما
مشاهده عکس ها و فیلم ها

 1در صفحه پیش نمایش دوربین،
فشار دهید.
 2گالری روی صفحه ظاهر می شود.
 3فیلم یا عکس را فشار دهید تا به طور کامل
باز شود.
را

ترتیب بر اساس تاریخ

استفاده از قابلیت بزرگنمایی هنگام
مشاهده فیلم یا عکس

+
–

برای بزرگنمایی ،را چند بار فشار دهید .برای
کوچکنمایی ،را فشار دهید .برای جابجا
کردن ناحیه فوکوس ،از تصویر کوچک موجود در
گوشه پایین سمت راست استفاده کنید.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش ،نوار
میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار
دهید .یا از کلیدهای میزان صدا در کنار تلفن
استفاده کنید.

�نکته! به راست یا چپ حرکت کرده و
عکس ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.
نکته! برای حذف یک فیلم یا عکس ،آن را باز
را انتخاب کنید .برای تأیید ،بله
کرده و
را فشار دهید.
خالقيت
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گرفتن عکس از یک فیلم

 1فیلمی که می خواهید از آن عکس بگیرید را
انتخاب کنید.
 2برای توقف موقت فیلم ،را فشار دهید و
را از سمت
برای تبدیل آن به یک تصویر،
راست صفحه نمایش انتخاب نمایید.
 3ذخیره را انتخاب کنید.
 4تصویر با نامی که به آن اختصاص یافته
است ،در صفحه ظاهر می شود.
را فشار دهید تا به
 5تصویر و سپس
گالری برگردید.
 6تصویر در پوشه های من ذخیره شده و در
گالری ظاهر می شود .برای دیدن عکس باید
از گالری خارج شده و دوباره آن را باز کنید.

مشاهده عکس ها به صورت نمایش
اسالید

حالت نمایش اسالید کلیه عکس های موجود
در گالری را یکی یکی و به صورت اسالید پخش
می کند .فیلم ها را نمی توان به صورت اسالید
مشاهده کرد.
 1تصویری که مایل هستید نمایش اسالید از
آن شروع شود را فشار دهید تا باز شود.
را انتخاب کنید.
2
 3پخش اسالیدی آغاز خواهد شد.
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هشدار :چنانچه فایل چندرسانه ای
در گوشی ضبط نشده باشد ،ممکن است
برخی از عملکردها به درستی کار نکنند.

خالقيت
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عکس ها و فیلم های شما
در حین نمایش اسالید ،گزینه های زیر موجود
است:
فشار دهید تا از عکس ها رد شوید.
فشار دهید تا نمایش اسالید روی یک
عکس خاص مکث کند.
شود.

فشار دهید تا نمایش اسالید از سرگرفته

فشار دهید تا سرعت نمایش اسالید
افزایش یا کاهش یابد.

تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه

خالقيت
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 1عکسی که مایل هستید به عنوان تصویر
زمینه استفاده شود را دو بار فشار دهید تا
باز شود.
 2صفحه نمایش را فشار دهید تا منوی گزینه
ها باز شود.
را فشار دهید.
3
 4صفحه به حالت عمودی تغییر خواهد یافت.
می توانید با استفاده از تصویر کوچکی
که در پایین صفحه نمایش قرار دارد ،عکس
را کوچک و بزرگ کنید و قسمت برش داده
شده ی عکس را جابجا کنید.
 5بعد از آن که عکس به صورت دلخواه شما در
را فشار دهید.
آمد،
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ویرایش عکس ها

�کارهای عالی بسیار زیادی هست که شما
می توانید با عکس های خود انجام دهید ،آنها را
تغییر داده و به آنها شور و زندگی ببخشید.
 1عکس مورد نظر را برای ویرایش باز کرده و
را فشار
برای نمایش گزینه های آن،
دهید.
 2برای ویرایش عکس خود ،نمادها را فشار
دهید:
عکس را برش دهید .یک کادر برش مربع
یا دایره شکل را در نظر بگیرید و انگشت
خود را روی صفحه حرکت دهید تا آن کادر
انتخاب شود.
شکلی را روی عکس دست ساخت خود
ترسیم کنید .ضخامت خط را از چهار گزینه
موجود و رنگی که مایلید استفاده کنید،
انتخاب نمایید.
یک نوشته روی تصویر قرار دهید .به
افزودن متن به عکس در صفحه  67مراجعه
کنید.

عکس خود را با مهر تزئین کنید .از
بین مهرهای مختلف ،مهرهای دلخواه خود را
انتخاب کنید و جاهایی که مایل هستید این
مهرها قرار بگیرند را فشار دهید.
ویرایشی را که روی عکس انجام
داده اید ،پاک کنید .اندازه ی پاک کن مورد
استفاده را انتخاب کنید.

مراجعه کنید.
به شما کمک می کند با استفاده از
رنگ خودکار ،روشنایی و غیره ،عکس گرفته
شده را تنظیم کنید.
این نماد را برای بازگشت به گالری
فشار دهید.

به افزودن جلوه به عکس در صفحه
 68مراجعه کنید.
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افزودن متن به عکس

را فشار دهید.
 1از صفحه ویرایش،
 2برای افزودن متن فرمت نشده یا انتخاب
یکی از دو نوع حباب های گفتاری ،امضاء را
انتخاب کنید.
 3متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و
انجام شد را فشار دهید.
 4با لمس کردن متن و لغزاندن آن به محلی که
مایل هستید ،آن را جابجا کنید.

خالقيت

فشار دهید تا سایر گزینه های جلوه از
جمله چرخش باز شود .گزینه های ویرایشی
پیشرفته تری نیز وجود دارد .به بخش شکل
دادن به عکس ،افزودن جلوه رنگی و
معاوضه رنگ های عکس در صفحه 70
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تغییراتی که روی عکس ها انجام
داده اید را ذخیره نمایید .انتخاب کنید تغییرات
روی فایل اصلی اعمال شود یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره گردد .اگر گزینه فایل
جدید را انتخاب می کنید ،باید یک نام فایل
را وارد نمایید.
آخرین جلوه یا ویرایشی که روی
عکس انجام داده اید را باطل کنید.

01
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عکس ها و فیلم های شما
افزودن جلوه به عکس

را فشار دهید.
 1از صفحه ویرایش،
 2می توانید هریک از گزینه زیر را روی عکس
اعمال کنید
زیبا کردن صورت  -به طور خودکار چهره ای
را در یک تصویر شناسایی کرده و آن را واضح
و روشن می کند.
فوری  -عکس را طوری نشان می دهد که
به نظر برسد با یک دوربین قدیمی گرفته
شده است.
نگاتیو رنگ  -جلوه ی نگاتیو رنگ.
سیاه و سفید  -جلوه ی رنگ سیاه و سفید.
قرمز قهوه ای  -جلوه ی قرمز مایل به
قهوه ای
مات  -جلوه ی مات.
واضح کردن -مارکر را در امتداد نوار جابجا
کنید تا کانون عکس واضح شود .نماد  OKرا
انتخاب کنید تا تغییرات اعمال شود یا
را انتخاب کنید تا لغو گردد.
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شطرنجی مات  -برای شطرنجی کردن مات
عکس ،این گزینه را فشار دهید.
رنگ روغن  -جلوه ی رنگ روغن.
نقاشی  -با اعمال این جلوه ،عکس مانند
نقاشی به نظر می رسد.
برجسته  -جلوه ی برجسته.
آفتابی  -جلوه ی قرار گرفتن در معرض نور را
تغییر دهید.
واضح  -جلوه ی زنده و شفاف بودن عکس.
نور ماه  -نور را تغییر دهید تا شبیه به نور
ماه شود.
قدیمی  -جلوه ی عکس قدیمی.
نورانی  -جلوه ی اشعه ی نور.
کارتونی  -جلوه ی کارتونی.
رنگ آب  -باعث می شود عکس مانند
نقاشی آبرنگ شود.
 3برای لغو کردن یک جلوه ،کافی است
را فشار دهید.
نکته! می توانی بیش از یک جلوه به عکس
اضافه کنید.

برش عکس

را فشار دهید.
 1از صفحه ویرایش،
 2شکلی که مایلید عکس مانند آن برش داده
شود را انتخاب کنید.
 3کادر اطراف عکس را برای برش دادن حرکت
دهید.
 4بعد از آن که عکس به صورت دلخواه شما در
را فشار دهید.
آمد،

شکل دادن به عکس

افزودن جلوه رنگی به تصویر

 1از صفحه ویرایش،
 2انتخاب جلوه رنگ.
 3بخشی از عکس را انتخاب کنید .دور کلیه
بخش های موجود در آن قسمت که دارای
همان رنگ یا رنگ مشابه هستند  ،یک خط
ظاهر خواهد شد.
�
مثالً موی شخص یا لباس او.
،و
 4شدت جلوه رنگ را با فشار دادن
لغزاندن مارکر به سمت باال یا پایین نوار جلوه
رنگ ،تغییر دهید.
 5تأیید را فشار دهید.
را فشار دهید.

02
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شکل دادن به عکس برای تغییر چهره دوستان،
یا تغییر یک عکس برای جلوه های هنری بسیار
مناسب است.
را فشار دهید.
 1از صفحه ویرایش،
 2شکل دادن را انتخاب کنید .به این ترتیب
چهار عالمت ضربدر روی عکس ظاهر خواهد
شد.
 3ضربدرها را جابجا کنید و آنها را در چهار
طرف قسمتی که مایل به شکل دادن به آن
�هستید قرار دهید .به عنوان مثال ،اگر
می خواهید به چهره یک نفر شکل بدهید،
دو تا از این عالئم را در طرفین چشم ها و دو
تای دیگر را در طرفین لب ها قرار دهید.

 4چهره ای که نمایانگر شکل مورد نظر شما
است را انتخاب کنید.
را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید.
5

01
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عکس ها و فیلم های شما
 6کلیه رنگ ها از عکس زدوده خواهد شد،
به جز قسمتی که برای افزودن جلوه رنگ
عالمت گذاری شده است.
را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید.
7

ویرایش فیلم ها

را فشار دهید.
 1از صفحه ویرایش،
 2تعویض رنگ ها را انتخاب کنید.
 3بخشی از عکس را انتخاب کنید .دور کلیه
بخش های موجود در آن قسمت که دارای
همان رنگ یا رنگ مشابه هستند  ،یک خط
ظاهر خواهد شد.
�
مثالً موی شخص یا لباس او.
را فشار داده و یک رنگ انتخاب کنید.
4
  5تأیید را فشار دهید.
 6آن قسمت از عکس که برای افزودن جلوه
رنگ انتخاب شده بود به رنگ انتخابی در
می آید.
را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید.
7

برش طول فیلم

معاوضه رنگ های عکس
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قابلیت های ویرایش برای انواع فیلم به جز
 640X384و  640x480موجود است.
اگر قصد دارید فیلم خود را ویرایش کنید ،آن را
در فرمت فوق ضبط نکنید.
 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
2

و سپس برش را انتخاب کنید.

  3را فشار داده و نقاط شروع و پایان را با
عالمت بزنید.
استفاده از
4

را فشار دهید تا برش انجام شود.

یا
5
را فشار دهید تا به گالری
برگردید و تغییرات را بدون ذخیره رها کنید.

ادغام دو فیلم با هم

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس ادغام فیلم را انتخاب کنید.
2
 3پوشه فیلم های من باز می شود .فیلم مورد
نظر برای ادغام را انتخاب کنید.
 4عکس را انتخاب کرده و آن را برای ادغام در
آخر یا اول فیلم بکشید.

را فشار داده و نحوه ی ادغام فیلم ها
5
را انتخاب کنید :هیچ ،محو شدن ،جلوه
بزرگنمایی ،بیضی ،آشکار ،بدون نور،
شطرنجی ،کیفیت تصویر ،تقسیم یا طرح
الماس.
را فشار داده و بله را برای ذخیره فیلم
6
ادغام شده ی جدید فشار دهید .فیلم ادغام
شده را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره کنید.
 7این مراحل را برای ادغام فیلم های بیشتر
تکرار کنید.

01
02
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05
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07
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ادغام یک عکس با فیلم

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس ادغام تصویر را انتخاب
2
کنید.
 3پوشه تصاویر من باز می شود .عکس مورد
نظر برای ادغام با فیلم را انتخاب کرده و
انتخاب را برگزینید.
خالقيت
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 4عکس را انتخاب کرده و آن را برای ادغام در
آخر یا اول فیلم بکشید.
را فشار داده و نحوه ی ادغام فیلم و
5
عکس را انتخاب کنید :هیچ ،محو شدن،
جلوه بزرگنمایی ،بیضی ،آشکار ،بدون نور،
شطرنجی ،کیفیت تصویر ،تقسیم یا
طرح الماس.
 6ذخیره و سپس بله را فشار دهید .فیلم
ادغام شده را به عنوان فایل اصلی یا به
عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.
 7این مراحل را برای ادغام عکس های بیشتر
تکرار کنید.

افزودن متن به عکس
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 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس همپوشانی متن را انتخاب
2
کنید.
 3متن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و
ذخیره را فشار دهید.
  4را فشار داده و زمانی را که می خواهید
عالمت
متن ظاهر شود ،با استفاده از
بزنید.
 | LG KC910راهنمای کاربر

 5قسمتی از صفحه که می خواهید متن در آن
ظاهر شود را انتخاب کنید.
ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید

را فشار دهید و زمان مورد نظر برای
6
محو شدن متن را عالمت بزنید.
را فشار دهید تا همپوشانی متن
7
انجام شود.
و سپس بله را فشار دهید .فایل را به
8
عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید
ذخیره کنید.
 9این مراحل را برای افزودن متن بیشتر تکرار
کنید.

افزودن عکس

8
و سپس بله را فشار دهید .فایل را به
عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک فایل جدید
ذخیره کنید.
 9این مراحل را برای افزودن عکس های بیشتر
تکرار کنید.

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس همپوشانی تصویر را انتخاب
2
کنید.
افزودن صدای ضبط شده
 3پوشه تصاویر من باز می شود .عکس مورد
 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
نظر را برای همپوشانی فیلم انتخاب کنید.
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
  4را فشار داده و زمانی را که می خواهید
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
عالمت
عکس ظاهر شود ،با استفاده از
و سپس ضبط صوت را انتخاب کنید.
2
بزنید.
 3کیفیت صدای اصلی با افزودن یک صدای
 5قسمتی از صفحه که می خواهید عکس
ضبط شده تحت تأثیر قرار می گیرد .برای
در آن ظاهر شود را انتخاب کنید .اگر عکس
ادامه ،بله را فشار دهید.
بسیار بزرگ باشد ،کل صفحه را می پوشاند،
نه فقط قسمت انتخاب شده را.
  4را برای مشاهده فیلم خود فشار دهید.
هنگامیکه به قسمت مورد نظر فیلم
را فشار دهید و زمان مورد نظر برای
6
را فشار داده و صدای خود را روی
رسیدید،
محو شدن عکس را عالمت بزنید.
آن ضبط کنید.
را فشار دهید تا همپوشانی عکس
7
انجام شود.
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 5برای توقف ضبط و شروع پخش،
فشار دهید.
را فشار دهید تا ضبط صدا انجام شود.
6
و سپس بله را فشار دهید.
 7برای ذخیره،
فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره کنید.
 8این مراحل را برای افزودن صداهای ضبط شده
بیشتر به فیلم تکرار کنید.
را

افزودن آهنگ صوتی به فیلم

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس آرایش صوتی را انتخاب
2
کنید.
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 3پوشه صداهای من باز می شود .آهنگ مورد
نظر را برای اضافه کردن به فیلم را انتخاب
کنید.
 4صدای ضبط شده اصلی فیلم پاک می شود.
برای ادامه ،بله را فشار دهید.
 5اگر صدا کوتاهتر از فیلم بود ،انتخاب کنید
یک بار پخش شود یا تکرار گردد.
 6فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره کنید.

تغییر سرعت فیلم

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس مقیاس دهی زمان را انتخاب
2
کنید.
 3یکی از چهار گزینه سرعت را انتخاب کنید:
.x4، x2، x1/4، x1/2
 4فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره کنید.

افزودن جلوه محو شدن

 1فیلم مورد نظر برای ویرایش را باز کرده و
را انتخاب کنید ،سپس صفحه نمایش را با
انگشت لمس کنید تا گزینه ها ظاهر شوند.
و سپس جلوه محو شدن را انتخاب
2
کنید.
 3فایل را به عنوان فایل اصلی یا به عنوان یک
فایل جدید ذخیره کنید.
 4فیلم در ابتدا به تدریج از حالت محو ظاهر
می شود و در پایان محو می شود.
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چند رسانه ای
می توانید هر نوع فایل چند رسانه ای را در
حافظه گوشی ذخیره کنید تا به تصاویر،
صداها ،فیلم ها و بازی های خود دسترسی آسان
و سریع داشته باشید .همچنین می توانید
فایل های خود را روی یک کارت حافظه ذخیره
کنید .مزیت استفاده از کارت حافظه این است
که می توانید فضای حافظه خود گوشی را
خالی نگه دارید.
و
برای دسترسی به منوی چندرسانه ای،
سپس سرگرمی را فشار دهید .برای باز کردن
فهرستی از پوشه ها که حاوی کلیه فایل های
چند رسانه ای شما است ،ابزارهای شخصی را
انتخاب کنید.

عکس ها

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

گزینه های موجو در تصاویر من بستگی به نوع
تصاویری دارد که شما انتخاب کرده اید .کلیه
گزینه ها برای عکس هایی که با دوربین گوشی
گرفته اید موجود است ،اما فقط گزینه های
استفاده به عنوان ،چاپ ،ترتیب بر اساس و
مدیر حافظه برای تصاویر پیش فرض موجود
است.
نکته! وقتی به عکس نگاه می کنید ،تلفن
را به صورت افقط بگیرید تا گزینه های
بیشتری در سمت راست صفحه منایش در
اختیار شما قرار گیرد .از بین گزینه های
ارسال ،بارگذاری ،تنظیم به عنوان صفحه
اصلی ،ویرایش و حذف یکی را انتخاب کنید.

ارسال  -تصویر را برای یک دوست ارسال کنید.
ویرایش  -تصویر را ویرایش کنید.
انتقال  -تصویری را از حافظه گوشی به کارت
حافظه و بالعکس انتقال دهید.
کپی  -تصویری را از حافظه گوشی به کارت
حافظه و بالعکس کپی کنید.
استفاده به عنوان  -از بین گزینه های مضمون
صفحه اصلی ،تصویر دفترچه تلفن ،تماس

ورودی ،تماس خروجی ،روشن یا خاموش کردن
تصویر انتخاب کنید.
تغییر نام  -نام تصویر را تغییر دهید.
چراﻍ هوشمند  -روشنایی تصویر را تغییر دهید
تا به طور خودکار بهینه شود.
چاپ  -تصویر انتخابی را با استفاده از چاپگر
پشتیبانی شده با  Pictbridgeیا بلوتوث
چاپ کنید.
نمایش اسالید  -تصاویر خود را مانند یک
نمایش اسالید مشاهده کنید.
اطالعات فایل  -اطالعات فایل را مشاهده
کنید.

ارسال عکس

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
 3عکس مورد نظر را برای ارسال انتخاب کرده و
ارسال را فشار دهید .از بین گزینه های پیام،
ایمیل یا بلوتوث انتخاب کنید.

 4اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید ،عکس
به پیام ضمیمه شده و می توانید پیام را
به طور عادی نوشته و ارسال کنید .اگر
02
بلوتوث را انتخاب کنید ،از شما خواسته می
03
شود بلوتوث را روشن کنید و تلفن شما به
جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند
04
عکس را برای آن ارسال کند.
05
01

استفاده از تصویر

07
08

خالقيت

می توانید از تصویر به عنوان تصویر زمینه،
محافظ صفحه و حتی برای شناسایی تماس
گیرنده استفاده کنید.
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
را فشار دهید.
 3تصویر را انتخاب کرده و
 4استفاده به عنوان را فشار داده و از بین
گزینه های زیر انتخاب کنید:
مضمون صفحه اصلی  -یک تصویر زمینه
برای صفحه اصلی تنظیم کنید.
تصویر دفترچه تلفن  -تصویری را به فرد
خاصی که در فهرست دفترچه تلفن شما
وجود دارد اختصاص دهید ،تا زمانی که وی با
شما تماس می گیرد ،تصویر نشان داده شود.

06
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چند رسانه ای
تماس ورودی  -تصویری را انتخاب کنید که در چاپ تصویر

حین تماس های ورودی نشان داده شود.
تماس خروجی  -تصویری را برای ظاهر شدن
طی تماس های خروجی انتخاب کنید.
روشن شدن  -تصویری را برای زمانیکه تلفن
روشن می شود تعیین کنید.
خاموش شدن  -تصویری را برای زمانیکه
تلفن خاموش می شود تعیین کنید.

تنظیم تصاویر

یک عکس کم نور را می توان بدون پایین آمدن
کیفیت عکس تنظیم کرد.
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
و سپس چراﻍ
 3تصویر را انتخاب کنید،
هوشمند را انتخاب کنید.
 4نور به طور خودکار تغییر کرده و می توانید
این عکس را به عنوان یک عکس جدید
ذخیره کنید.
خالقيت
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1
2

3
4

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
را فشار دهید.
تصویر را انتخاب کرده و
چاپ را فشار داده و سپس از بین بلوتوث و
 PictBridgeانتخاب کنید.

نکته! می توانید از طریق بلوتوث یا با اتصال
به یک چاپگر  PictBridgeچاپ کنید.

انتقال یا کپی تصویر

می توانید تصویر را بین حافظه داخلی و حافظه
خارجی جابجا یا کپی کنید .این کار را برای خالی
دهید.
کردن حافظه یا مراقبت از تصاویر انجام دهید
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
را فشار دهید.
 3تصویر را انتخاب کرده و
 4انتقال یا کپی را انتخاب کنید.

ایجاد نمایش اسالید

اگر بخواهید کلیه تصاویر موجود در گوشی
خود را ببینید ،می توانید یک نمایش اسالید
ایجاد کنید تا نیازی نباشد که هر بار تک تک
فایل ها را باز و بسته کنید.
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
و سپس نمایش اسالید را انتخاب
3
کنید.

بررسی وضعیت حافظ

استفاده از صدا
1
2

3
4
5
6

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
ابزارهای شخصی و سپس صداهای من را
فشار دهید.
صداهای پیش فرﺽ یا صداهای ضبط شده
را انتخاب کنید.
صدایی را انتخاب کنید تا شروع به پخش
کند.
را فشار داده و استفاده به عنوان را
انتخاب کنید.
از بین گزینه های آهنگ زنگ صوتی ،آهنگ
زنگ تصویری ،آهنگ پیام ،روشن و خاموش
شدن تلفن یکی را انتخاب کنید.

02
03
04
05
06
07
08
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می توانید بررسی کنید که چقدر از فضای
حافظه را مورد استفاده قرار داده اید و چقدر از
آن باقی مانده است.
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس تصاویر من را
انتخاب کنید.
و سپس مدیر حافظه را فشار دهید.
3
 4حافظه گوشی یا حافظه خارجی را
انتخاب کنید.
توجه :اگر کارت حافظه درون گوشی قرار
نگرفته باشد ،شما قادر به انتخاب حافظه
خارجی نخواهید بود.

صداها

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

01
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چند رسانه ای
فیلم ها

پوشه ی فیلم های من حاوی فیلم های بارگیری
شده ونیز فیلم هایی است که با دوربین گوشی
گرفته اید.
تماشای فیلم
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس فیلم های من را
انتخاب کنید.
 3فیلمی را برای پخش انتخاب کنید.
نکته!  KC910از هر دو فرمت پخش فیلم
یعنی  DivXو  Xvidپشتیبانی کرده و
بهترین کیفیت را ارائه می دهد .برای جزئیات
به صفحه  99مراجعه کنید.

استفاده از گزینه ها وقتی که فیلم در
حالت مکث قرار دارد

خالقيت
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را درحالت مکث فشار دهید و سپس
گزینه
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:
گرفتن عکس  -قاب ثابت را به عنوان عکس
بگیرید.
ارسال  -فیلم را به صورت پیام ،ایمیل ،یا از
طریق بلوتوث ارسال کنید.
 | LG KC910راهنمای کاربر

حذف  -فیلم را حذف کنید.
استفاده به عنوان -آهنگ زنگ صوتی یا آهنگ
زنگ تصویری را تنظیم کنید( .ممکن است
اندازه ی قاب فیلم محدود باشد).
ویرایش  -می توانید نام فایل را ویرایش کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان ،نوع،
مدت زمان ،ابعاد و اطالعات مربوط به حفاظت و
حق کپی را مشاهده کنید.
توجه :کابل خروجی مخصوص تلویزیون به
صورت جداگانه عرضه می شود.

ارسال کلیپ تصویری

را فشار دهید.
 1فیلمی را انتخاب کرده و
 2گزینه ارسال را فشار داده و سپس یکی از
گزینه های پیام ،ایمیل یا بلوتوث را انتخاب
کنید.
 3اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید ،کلیپ
تصویری شما به آن پیام پیوست خواهد
شد و شما می توانید پیام را به همان
روش همیشگی نوشته و ارسال کنید .اگر
بلوتوث را انتخاب کنید ،از شما خواسته می
شود بلوتوث را روشن کنید و تلفن شما به
جستجوی دستگاهی می پردازد که بتواند
فیلم را برای آن ارسال کند.

بازی ها و برنامه ها

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

بارگیری بازی
1
2

3
4

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
بازی ها و برنامه ها ،سپس بازی های و
برنامه های من و بازی ها را انتخاب کنید.
بارگیری بازی ها را انتخاب کنید.
می توانید به درگاه وب وصل شوید و در آنجا
بازی هایی را برای بارگیری بیابید.

نکته! برای حذف یک فایل در ابزارهای
و سپس حذف را انتخاب
شخصی،
کنید.

انجام دادن بازی

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2بازی ها و برنامه ها ،سپس بازی های و
برنامه های من و بازی ها را انتخاب کنید.
 3یک بازی را انتخاب کرده ،آن را فشار دهید تا
شروع شود.

استفاده از منوی گزینه های بازی ها

01
02
03
04
05
06

در پوشه بازی ها و برنامه ها ،گزینه های زیر
موجود است:
ایجاد پوشه جدید – یک پوشه در بازی ها و
08
برنامه ها ایجاد کنید.
ترتیب بر اساس  -بازی ها و برنامه ها را بر
اساس تاریﺦ ،اندازه یا نام مرتب کنید.
مدیر حافظه  -وضعیت حافظه را مشاهده
کنید.
اطالعات فایل  -اطالعات بازی را مشاهده کنید.
07

خالقيت
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چند رسانه ای
محتویات فلش

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

مشاهده فایل SWF/SVG

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس محتویات فلش
را انتخاب کنید.
 3فایل را برای مشاهده انتخاب کنید.

استفاده از گزینه های مشاهده فایل
SWF/SVG
را فشار داده و یکی از گزینه های زیر را
انتخاب کنید:
بی صدا  -صدا را قطع کنید.
ارسال  -فایل را به صورت پیام ،ایمیل یا از طریق
بلوتوث ارسال کنید.
تصویر زمینه  -فایل را به عنوان تصویر زمینه
تنظیم کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان ،نوع و
اطالعات حفاظت فایل را مشاهده کنید.
خالقيت
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اسناد

از اسناد در ابزارهای شخصی ،می توانید همه
فایل های موجود را مشاهده کنید .از اینجا
می توانید فایل های Excel، Powerpoint،
 ،Wordمتن ،و
 PDFخود را مشاهده کنید.

مشاهده فایل

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس اسناد را انتخاب
کنید.
 3سندی را انتخاب و مشاهده را فشار دهید.

انتقال فایل به گوشی

بلوتوث ساده ترین راه انتقال فایل از رایانه به
تلفن است .همچنین می توانید از LG PC
 Suiteبا کابل همگام سازی استفاده کنید،
برای اطالعات بیشتر به صفحه  96مراجعه
کنید.
برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:
 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه
روشن و قابل رﺅیت باشد.
 2از رایانه خود برای ارسال فایل از طریق بلوتوث
استفاده کنید.
 3وقتی فایل ارسال می شود باید آن را در تلفن
خود پذیرفته و بله را فشار دهید.
 4فایل باید در پوشه اسناد یا موارد دیگر
ظاهر شود.

موارد دیگر

در پوشه موارد دیگر فایل هایی ذخیره می شوند
که عکس ،صدا ،فیلم ،بازی یا برنامه نباشند.
این پوشه همانند پوشه اسناد استفاده
می شود .ممکن است زمانی که فایل ها را از
رایانه به گوشی منتقل می کنید ،فایل ها در
پوشه موارد دیگر یا پوشه اسناد ذخیره شوند.
در این صورت ،می توانید آنها را انتقال دهید.
برای انتقال فایل ها از پوشه موارد دیگر به
اسناد:
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2ابزارهای شخصی و سپس موارد دیگر را
انتخاب کنید.
را فشار دهید.
 3فایلی را انتخاب کرده و
 4انتقال را فشار داده و دوباره انتقال را فشار
دهید.

01
02
03
04
05
06
07
08
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چند رسانه ای
ایجاد فیلم
1
2
3

4
5
6
7
8

9
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و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
 Muvee Studioرا فشار دهید.
را برای اضافه کردن تصویر فشار دهید.
تصاویری که می خواهید مورد استفاده قرار
دهید را فشار داده و وارد کردن را انتخاب
کنید.
زبانه ی سبک را در باالی صفحه فشار داده و
سبک فیلم را انتخاب کنید.
زبانه ی صدا در پایین صفحه نمایش را فشار
داده و صدا ،مانند ضبط صدا را تغییر دهید.
دکمه پخش را فشار داده و آن چه را ایجاد
کرده اید بررسی کنید.
و سپس ترتیب پخش
برای تغییر ترتیب،
را انتخاب کنید.
را فشار
برای تعیین محل ذخیره فیلم،
داده و سپس محل ذخیره را انتخاب کنید،
و برای انتخاب بین گزینه های بلند و کوتاه،
مدت زمان را فشار دهید.
برای ذخیره فیلم ،پخش را فشار داده و سپس
نماد ذخیره در باالی سمت چپ صفحه را
فشار دهید.
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Muvee Studio
قهوه ای کالسیک

اعتبار

انتخابی نیست

عنوان

موسيقی

02
03
04
05
06
07
08
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گوشی  LG KC910شما یک پخش کننده
موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه
کند .برای
آهنگ های مورد عالقه شما را پخش کند
دسترسی به پخش کننده موسیقی،
 ،سرگرمی و سپس موسیقی را فشار دهید.
از اینجا می توانید به تعدادی از پوشه ها
دسترسی پیدا کنید:
اخیراﹰ پخش شده  -فهرستی از آهنگ های
اخیرا ً پخش شده را مشاهده کنید.
همه آهنگ ها  -حاوی کلیه آهنگ های موجود
در تلفن است.
هنرمندان  -در مجموعه موسیقی خود بر
اساس هنرمند جستجو کنید.
آلبوم ها  -در مجموعه موسیقی خود بر اساس
آلبوم جستجو کنید.
سبک ها  -در مجموعه موسیقی خود بر اساس
سبک جستجو کنید.
لیست های پخش  -حاوی کلیه لیست های
پخشی است که ایجاد کرده اید.
آهنگ های تصادفی  -به آهنگ ها به صورت
تصادفی و درهم گوش دهید.

انتقال موسیقی به گوشی

ساده ترین راه برای انتقال موسیقی به گوشی،
استفاده از بلوتوث یا کابل همگام سازی است.
همچنین می توانید از  LG PC Suiteاستفاده
کنید ،برای اطالعات بیشتر به صفحه 106
مراجعه کنید .برای انتقال فایل از طریق بلوتوث:
 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی و رایانه
روشن و قابل رﺅیت باشد.
 2بعد از انتخاب فایل موسیقی مورد نظر،
گزینه ارسال آن از طریق بلوتوث را انتخاب
کنید.
 3وقتی فایل ارسال می شود باید آن را در تلفن
خود پذیرفته و بله را فشار دهید.
 4فایل باید در موسیقی > همه آهنگ ها
ظاهر شود.

01
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چند رسانه ای
پخش آهنگ
1
2
3
4
5
6
7

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
موسیقی ،و سپس موسیقی من و همه
آهنگ ها را انتخاب کنید.
ترانه مورد نظر را انتخاب کرده و پخش را
فشار دهید.
را فشار دهید تا ترانه موقتا ً متوقف
شود.
را فشار دهید.
برای رفتن به آهنگ بعد
را فشار دهید.
برای رفتن به آهنگ قبل
را برای بازگشت به منوی موسیقی
فشار دهید.

خالقيت
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نکته!  KC910در دنیا اولین هدستی
است که از قابلیت  Dolby Mobileبرای
موسیقی استفاده کرده و از کیفیت صدای
مارک جتاری  Dolbyدر تلفن شما استفاده
می کند.

استفاده از گزینه ها در حین پخش
موسیقی

را فشار داده و یکی از گزینه های زیر را
انتخاب کنید:
کوچک کردن  -صفحه نمایش پخش کننده
موسیقی را مخفی کنید تا بتوانید در حین
پخش موسیقی از تلفن به طور عادی استفاده
کنید.
تجسم  -یک جلوه ی دیداری انتخاب کنید.
افزودن به لیست پخش  -آهنگ را به یکی از
لیست های پخش خود اضافه کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان ،نوع،
مدت زمان و اطالعات مربوط به حفاظت و حق
کپی ترانه را مشاهده کنید.
ارسال  -آهنگ را به صورت پیام یا از طریق
بلوتوث ارسال کنید.
حذف  -آهنگ را حذف کنید.

استفاده به عنوان  -از ترانه به عنوان یک
آهنگ زنگ صوتی ،آهنگ زنگ تصویری ،آهنگ
پیام ،روشن یا خاموش شدن تلفن استفاده
کنید.
نکته! برای تغییر میزان صدا در حین گوش
دادن به موسیقی،
را فشار دهید.

برای پخش لیست پخش ،آن را انتخاب کرده و
پخش را فشار دهید.
توجه :برای افزودن یک لیست پخش دیگر،
و سپس افزودن لیست پخش جدید را فشار دهید.

ویرایش لیست پخش

02
03
04
05
06
07
08

خالقيت

هر چند وقت یک بار ،شاید مایل باشید
آهنگ های جدیدی را به لیست پخش اضافه و یا
آهنگ هایی را از آن حذف نمایید .در این صورت
ایجاد لیست پخش
کنید.
می توانید لیست پخش را ویرایش کنید
با انتخاب آهنگ هایی از پوشه همه آهنگ ها،
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
کنید.
لیست های پخش شخصی ایجاد کنید
 2موسیقی را فشار داده و سپس موسیقی
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
من و لیست های پخش را انتخاب نمایید.
 2موسیقی را فشار داده و سپس موسیقی
 3لیست پخش را انتخاب کنید.
من و لیست های پخش را انتخاب نمایید.
را فشار داده و یکی از گزینه های زیر را
4
 3افزودن لیست پخش جدید را فشار داده و
انتخاب کنید:
نام لیست پخش را وارد کنید .سپس ذخیره
افزودن آهنگ های جدید – برای افزودن
را انتخاب نمایید.
آهنگ های جدید به لیست پخش .آهنگ
 4پوشه همه آهنگ ها نمایش داده خواهد شد.
مورد نظر را عالمت زده و انجام شد را فشار
همه ترانه هایی که مایل به افزودن آنها به
دهید.
لیست پخش خود هستید را فشار دهید ،یک
پایین بردن  -آهنگ را به پایین لیست پخش
عالمت تیک در کنار آنها ظاهر می شود.
ببرید و ترتیب پخش آهنگ ها را تغییر دهید.
 5انجام شد را فشار دهید.
تغییر ترتیب لیست  -ترتیب بخش لیست
پخش را تغییر دهید.

01
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چند رسانه ای
ارسال  -آهنگی را به صورت پیام ،یا از طریق
بلوتوث ارسال کنید.
حذف از لیست – آهنگی را از لیست پخش
حذف کنید .برای تأیید ،بله را فشار دهید.
اطالعات حافظه  -وضعیت حافظه را
مشاهده کنید.
حذف همه  -همه ی آهنگ ها را از لیست
پخش حذف کنید.

حذف لیست پخش

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2موسیقی را فشار داده و سپس موسیقی
من و لیست های پخش را انتخاب نمایید.
 3سپس حذف یا حذف همه را فشار دهید
تا همه لیست های پخش حذف گردد.

خالقيت
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استفاده از رادیو

گوشی  LG KC910شما دارای یک رادیو FM
است که می توانید از طریق آن به برنامه های
رادیویی دلخواه خود هنگام حرکت گوش کنید.
توجه :برای گوش دادن به رادیو ،باید از هدفون
استفاده کنید .هدفون را به سوکت هدفون
وصل کنید( .این همان سوکتی است که شما
شارژر گوشی را به آن وصل می کنید).

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا
به صورت دستی و یا به صورت خودکار،
ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم
کنید .این ایستگاه ها در کانال هایی با شماره
مشخص ذخیره خواهند شد ،بنابراین نیازی
نیست که هر بار که می خواهید به آنها گوش
دهید ،جستجو را تکرار کنید .می توانید حداکثر
 50ایستگاه رادیویی را روی گوشی خود ذخیره
کنید.
برای تنظیم خودکار:
و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
را فشار دهید.
 2رادیو  FMو سپس

 3اسکن خودکار و سپس بله را فشار دهید.
ایستگاه های یافت شده به طور خودکار به
شماره کانال های موجود در گوشی شما
اختصاص خواهد یافت.
توجه :همچنین می توانید با استفاده از
که در کنار فرکانس رادیویی نشان
و
داده می شود ،به صورت دستی ایستگاه را
تنظیم کنید.

بازنشانی کانال ها

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
را فشار دهید.
 2رادیو  FMو سپس
 3بازنشانی را برای بازنشانی کانال فعلی
انتخاب کنید یا برای بازنشانی همه
کانال ها ،بازنشانی همه را انتخاب کنید.
همه کانال ها به فرکانس  87.5مگاهرتز
اولیه بر می گردند.

گوش دادن به رادیو

و سپس سرگرمی را انتخاب کنید.
1
 2رادیو  FMو سپس شماره کانال ایستگاه
رادیویی مورد نظر را فشار دهید.
نکته! برای بهبود دریافت امواج رادیو ،سیم
هدست که به عنوان آننت رادیو عمل می کند
را از هم باز کنید.

01
02
03
04
05
06
07
08

خالقيت
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سازمان دهنده
افزودن یک رویداد به تقویم

1

2
3
4

5
6

7

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و سازمان دهنده را انتخاب
کنید.
گزینه تقویم را انتخاب کنید.
تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه
شود را انتخاب کنید.
و سپس افزودن رویداد را فشار دهید.
مقوله را انتخاب کرده و سپس از قرار
مالقات ،سالگرد یا روز تولد انتخاب کنید.
تاریخ و زمان شروع رویداد مورد نظر را بررسی
کنید.
برای مالقات ها و سالروزها زمان پایان رویداد را
هم در دو کادر زمان و تاریخ وارد کنید.
اگر بخواهید یک موضوع یا یادداشت به
رویداد اضافه کنید ،هیچ را فشار داده و
یادداشت خود را وارد نمایید.
هشدار و تکرار را تنظیم کنید.

 8ذخیره را انتخاب کنید تا رویداد مورد نظر
در تقویم ذخیره شود .یک مکان نمای مربع
شکل همه روزهایی که رویدادی به آنها افزوده
شده است را مشخص می کند و با شروع آن
رویداد ،صدای زنگی شنیده می شود.
بدین ترتیب منظم و برنامه ریزی شده همه
رویدادها به شما اعالم می شود.
نکته! می توانید یک دوره تعطیالت را در
تقویم خود تنظیم کنید .هر بار یک روز
را فشار
تعطیل را فشار داده و سپس
دهید و در آخر ،تنظیم روز تعطیل را انتخاب
کنید .هر روز تنظیم شده به رنگ سبز
مشخص می شود.

تغییر مشاهده پیش فرض تقویم
1

2
برنامه ها

3
4
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را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و سازمان دهنده را انتخاب
کنید .تنظیمات سازمان دهنده را انتخاب
کنید.
تنظیمات تقویم و نمای ماهیانه یا نمای
هفتگی را انتخاب کنید.
هفته شروع می شود از روز را تنظیم کنید.
برای تأیید انتخاب خود ،ذخیره را فشار دهید.

افزودن یک مورد به لیست کارها

1

2
3

4

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و سازمان دهنده را انتخاب
کنید.
کارها و افزودن کار را انتخاب کنید.
تاریخی را برای کار تنظیم کرده،
یادداشت هایی به آن اضافه کنید و اولویت
آن را شامل زیاد ،متوسط یا کم تعیین
کنید.
کار را با انتخاب ذخیره ،ذخیره نمایید.

به اشتراک گذاری یک کار

02
03

استفاده از تاریخ یاب

تاریخ یاب ابزار بسیار مفیدی است که در
محاسبه تاریخ ها به شما کمک می کند .به
عنوان مثال 60 ،روز پس از تاریخ  10.10.07برابر
خواهد بود با .09.12.2007
این قابلیت برای محاسبه مهلت ها و نظایر آن
بسیار مناسب است.
را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و سازمان دهنده را انتخاب
کنید.
 2تاریﺦ یاب را انتخاب کنید.
 3در زبانه ی از می توانید تاریخ مورد نظر را
وارد کنید.
 4در زبانه ی بعد می توانید تعداد روزها را
وارد کنید.
 5تاریﺦ مقصد در زیر نشان داده می شود.

04
05
06
07
08

سازمان دهی کنید

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و سازمان دهنده را انتخاب
کنید .کارها را انتخاب کنید.
 2کاری که مایل به استفاده مشترک از آن
را فشار
هستید را انتخاب و سپس
دهید.
 3گزینه ارسال را انتخاب کنید .می توانید با
استفاده از پیام متنی ،پیام چندرسانه ای،
ایمیل یا بلوتوث موردی از لیست کارها را به
اشتراک بگذارید.

نکته! می توانید تقویم خود را با رایانه
پشتیبانی و همگام سازی کنید .به همگام
سازی رایانه در صفحه  96مراجعه کنید.

01
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سازمان دهنده
تنظیم زنگ هشدار

1

2
3
4

5
6

سازمان دهی کنید
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7
8

9

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و هشدارها را انتخاب
کنید.
افزودن جدید را فشار دهید.
زمان مورد نظر برای زنگ هشدار را انتخاب
کرده و سپس ذخیره را فشار دهید.
انتخاب کنید که زنگ هشدار بدون تکرار،
روزانه ،دوشنبه تا جمعه ،دوشنبه تا شنبه،
شنبه تا یکشنبه ،به جز روز تعطیل زنگ
بزند یا روز هفته را انتخاب کنید.
این نمادها روز هفته ای را که انتخاب
کرده اید نشان می دهند.
گزینه تنظیم نوع هشدار را انتخاب کرده و
یک نوع زنگ هشدار انتخاب کنید.
تنظیم زنگ هشدار را فشار داده و زنگ را
انتخاب کنید .برای گوش دادن به صداها،
را فشار دهید.
صدای مورد نظر و سپس
به هشدار یک یادداشت اضافه کنید.
و در آخر می توانید فواصل زمانی که زنگ به
صدا در بیاید را روی  30، 20، 10 ،5دقیقه 1
ساعت یا خاموش تنظیم کنید.
بعد از تنظیم زنگ هشدار ،ذخیره را فشار
دهید.
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 10برای خاموش کردن زنگ هشدار ،می توانید
تعویق زنگ یا توقف را انتخاب کنید.
توجه :می توانید حداکثر  5زنگ هشدار
تنظیم کنید.
نکته! مناد روشن/خاموش را در سمت راست
زنگ هشدار فشار دهید.

افزودن یادداشت

1
2
3
4

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و یادداشت را انتخاب کنید.
افزودن یادداشت را انتخاب کنید.
یادداشت را تایپ کرده و ذخیره را فشار دهید.
دفعه بعد که برنامه یادداشت را باز
می کنید ،یادداشت شما روی صفحه ظاهر
می شود.

نکته! می توانید یادداشت موجود را ویرایش
کنید .یادداشتی که می خواهید ویرایش
کنید را انتخاب کرده و تغییرات را تایپ
کنید.

ضبط صدا

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا
صداهای دیگر استفاده کنید.
و سپس برنامه ها را انتخاب کنید.
1
را فشار داده
 2کلید ضبط صوت و سپس
و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
مدت زمان – مدت زمان ضبط را تعیین کنید.
از بین گزینه های اندازه پیام چند رسانه ای،
 1دقیقه یا بدون محدودیت یکی را انتخاب
کنید.
کیفیت – کیفیت صدا را انتخاب کنید.
یکی از گزینه های خیلی خوب ،خوب و عادی
را انتخاب نمایید.
رفتن به صداهای من – صداهای ضبط شده
را در پوشه صداهای من باز کنید.

ضبط صدا

02
03
04
05
06
07

ارسال صدای ضبط شده

را فشار دهید.
 1بعد از ضبط صدا،
 2گزینه ارسال را فشار داده و سپس یکی از
گزینه های پیام ،ایمیل یا بلوتوث را انتخاب
کنید .اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید،
صدای ضبط شده به آن پیام پیوست شده
و می توانید پیام را به همان روش همیشگی
نوشته و ارسال کنید .اگر گزینه بلوتوث
را انتخاب کنید ،از شما خواسته می شود
بلوتوث خود را روشن کنید.
را فشار داده
توجه :بعد از اتمام ضبط،
و ارسال ،فایل ها ،حذف ،استفاده به عنوان
(برای استفاده از صداهای ضبط شده به

08

سازمان دهی کنید

1
2
3
4
5

و سپس برنامه ها را انتخاب کنید.
ضبط صوت را فشار دهید.
را فشار دهید تا ضبط آغاز شود.
را برای پایان ضبط فشار دهید.
را برای گوش دادن به صداهای ضبط شده
فشار دهید.

ضبط صدا

01
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سازمان دهنده
عنوان آهنگ زنگ) ،مدت زمان ،کیفیت یا برو به
صداهای من را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

1

2
3

Corre

it sho

4

pags

5

نومتر “

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و ابزارها را انتخاب کنید.
ماشین حساب را انتخاب کنید.
کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد فشار
دهید.
برای محاسبات ساده ،عملکرد مورد نظر (،+
– )÷ ،× ،و سپس = را فشار دهید.
را فشار داده
برای محاسبات پیچیده تر،
و از بین sin، cos، tan، log، ln، exp،
 sqrt، degیا  radانتخاب کنید.

تبدیل واحد

سازمان دهی کنید
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را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و ابزارها را انتخاب کنید.
 2مبدل را انتخاب کنید.
 3واحد مورد نظر شامل واحد پول ،سطح،
طول ،وزن ،دما،حجم یا سرعت را برای تبدیل
انتخاب کنید.
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 4اکنون می توانید واحد را انتخاب و مقدار
مورد نظر را برای تبدیل وارد نمایید و سپس
واحد تبدیل را انتخاب نمایید.
 5مقدار متناظر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

استفاده از زمان سنج

1
2
3
4
5
6

را انتخاب کرده و
از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و ابزارها را انتخاب کنید.
زمان سنﺞ را انتخاب کنید.
شروع را انتخاب کنید تا تایمر شروع به
کار کند.
اگر می خواهید یک دور را ثبت کنید ،دور را
انتخاب نمایید.
برای متوقف کردن تایمر ،توقف را انتخاب
کنید.
برای شروع مجدد زمان سنج از زمان توقف آن،
از سرگیری را فشار دهید و برای شروع زمان
از ابتدا ،بازنشانی را انتخاب کنید.

افزودن یک شهر به ساعت جهانی

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و ابزارها را انتخاب کنید.
 2ساعت جهانی را انتخاب کنید.

و سپس افزودن شهر را فشار
 3نماد
دهید .نام شهر مورد نظر را تایپ کنید تا در
باالی صفحه ظاهر شود.
 4شهر را انتخاب کنید تا به لیست ساعت
جهانی اضافه شود.

پیاده روی تند
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زمان
فاصله
کیلوکالری
مصرف شده
زمان در مایل
سازمان دهی کنید

پیاده روی می کنید ،می دوید یا تند راه می روید،
 KC910اطالعات کاملی از جمله فواصل
پیموده شده و زمان را بر حسب ثانیه ارائه داده
و با استفاده از فن آوری پیشرفته ی  GPSیک
گزارش از تمرینات انجام شده در اختیار شما
قرار می دهد.
را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی
سپس برنامه ها و ابزارها را انتخاب کنید.
 2پیاده روی تند را انتخاب کنید.
 >> << 3را برای تنظیم فاصله یا زمان پیاده
روی فشار دهید.
 4می توانید تنظیم کنید یک زنگ در فواصل
معین زنگ بزند و آن را روشن یا خاموش
کنید.

 5بعد از اتصال به  ،GPSدکمه شروع روشن
می شود( .نماد) را فشار دهید تا عملکرد
شروع شود.
 دکمه بازنشانیزنگ زدن معین  -وقتی فاصله یا فاصله زمانی
تنظیم شده رد شود ،تلفن بوق می زند.
 دکمه شروع دکمه مکث -دکمه توقف
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همگام سازی رایانه
حالت همیشه سؤال شود

اگر “حالت همیشه سؤال شود” را به عنوان
پیش فرض تنظیم کرده باشید ،تلفن همیشه
از شما می خواهد هر بار تلفن را با استفاده از
کابل داده به رایانه وصل می کنید ،نوع حالت
اتصال  USBرا انتخاب نمایید.
اگر “حالت همیشه سؤال شود” را غیرفعال
کنید ،حالت اتصال همان حالتی خواهد بود
که به طور دستی در منو  -تنظیمات  -اتصال -
حالت  USBو یکی از گزینه های اینترنت ،ذخیره
انبوه یا  PC Suiteتنظیم کرده اید.
می توانید گوشی را با رایانه همگام سازی کنید
تا مطمئن شوید که همه اطالعات و تاریخ های
مهم تلفن با رایانه یکسان است .به عالوه ،می
توانید از داده های تلفن یک پشتیبان تهیه کرده
و آسوده خاطر باشید.

نصب  LG PC Suiteدر رایانه

سازمان دهی کنید
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 1از صفحه اصلی ،اتصال را فشار دهید.
 2حالت اتصال  USBرا انتخاب کرده و OK
(تأیید) را کلیک کنید.
�موسیقی  -حالت همگام سازی موسیقی.
موارد دیگر  -حالت خدمات داده ای.
 3سی دی ارائه شده را در رایانه خود قرار دهید.
روی ( LG PC Suite Installerنصب کننده
 | LG KC910راهنمای کاربر

 )LG PC Suiteکه در صفحه نمایش ظاهر
می شود ،کلیک کنید.
 4زبانی که مایل هستید نصب کننده به آن
اجرا گردد را انتخاب و روی ( OKتأیید) کلیک
کنید.
 5مراحل نصب را برای تکمیل LG PC Suite
( Installer wizardبرنامه جادویی نصب
کننده  )LG PC Suiteدنبال کنید.
 6وقتی نصب کامل شد ،نماد  LG PC Suiteدر
دسک تاپ ظاهر می شود.

اتصال گوشی و رایانه شخصی

 1کابل  USBرا به گوشی و رایانه خود وصل
کنید.
 2روی نماد  LG PC Suiteدر دسک تاپ دو بار
کلیک کنید.
 3روی ( Connection Wizardبرنامه
جادویی اتصال) و سپس  USBکلیک کنید.
 4روی ( Nextبعد) ،دوباره ( Nextبعد) و
سپس ( Finishپایان) کلیک کنید.
�
حاال گوشی و رايانه شما به هم وصل شده
اند.

پشتیبانی و بازیابی اطالعات تلفن

 1گوشی را به نحوی که در باال شرح داده است

به رایانه شخصی خود وصل کنید.
 2روی نماد ( Backupپشتیبانی) کلیک و
یکی از گزینه های ( Backupپشتیبانی) یا
( Restoreبازیابی) را انتخاب کنید.
 3انتخاب کنید که از داده های محتوا و/یا
دفترچه تلفن/برنامه زمانی/کارها/داده های
یادداشت پشتیبان تهیه شود .محلی که
می خواهید اطالعات را از آن بازیابی یا درآن
پشتیبانی کنید را انتخاب نمایید .روی OK
(تأیید) کلیک کنید.
 4به این ترتیب اطالعات شما پشتیبانی
خواهد شد.

مشاهده فایل های گوشی از طریق رایانه
شخصی

همگام سازی دفترچه تلفن

 1گوشی را به رایانه شخصی خود وصل کنید.
 2روی نماد ( Contentsمحتویات) کلیک
کنید.
 3به این ترتیب رایانه کلیه محتویات ذخیره
شده روی سیم کارت و گوشی را از گوشی
وارد کرده و نمایش می دهد.
 4روی ( Fileفایل) و سپس ( Saveذخیره)
کلیک کنید .می توانید محل ذخیره دفترچه
تلفن را انتخاب کنید.
توجه :برای تهیه پشتیبان از دفترچه تلفن
ذخیره شده روی سیم کارت کارت ،روی پوشه
سیم کارت کارت که در سمت چپ صفحه
رایانه قرار دارد کلیک کنید .روی contacts
(دفترچه تلفن) کلیک راست کرده و Select
( allانتخاب همه)( Copy ،کپی کردن) یا
( Move to phone memoryانتقال به
�حافظه تلفن) را انتخاب کنید.
روی دفترچه تلفن خود کلیک راست کنید و
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سازمان دهی کنید

 1گوشی را به نحوی که در باال شرح داده است
به رایانه شخصی خود وصل کنید.
 2روی نماد ( Contentsمحتویات) کلیک
کنید.
 3کلیه اسناد ،محتویات فالش ،تصاویر،
صداها ،و فیلم هایی که شما روی گوشی
ذخیره کرده اید روی صفحه در پوشه LG
 Phoneنمایش داده خواهد شد.

نکته! مشاهده محتویات گوشی روی رایانه
این امکان را به شما می دهد که فایل ها را
مرتب ،اسناد را سازماندهی و محتویات زائد
را حذف کنید.

01
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همگام سازی رایانه
گزینه کپی در دفترچه تلفن را انتخاب کنید.
حال ،روی پوشه گوشی که در سمت چپ
صفحه قرار گرفته است کلیک کنید تا کل
شماره های شما نشان داده شود.

همگام سازی پیام ها
1
2
3
4

گوشی را به رایانه شخصی خود وصل کنید.
روی نماد ( Messagesپیام ها) کلیک
کنید.
کلیه پیام های گوشی و رایانه شما در قالب
پوشه هایی بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.
با استفاده از نوار ابزار در باالی صفحه ،پیام
ها را ویرایش و آنها را مجددا ً سازماندهی
کنید.

استفاده از گوشی به عنوان دستگاه
ذخیره انبوه

سازمان دهی کنید
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چنانچه در گوشی خود کارت حافظه قرار داده
باشید ،می توانید از آن به عنوان دستگاه ذخیره
انبوه استفاده نمایید.
 1اتصال گوشی را با رایانه قطع کنید.
را انتخاب کرده و
 2از صفحه اصلی،
سپس تنظیمات را فشار دهید.
 3اتصال و سپس حالت اتصال  USBرا
 | LG KC910راهنمای کاربر

انتخاب کنید.
 4ذخیره انبوه را انتخاب کنید.
 5گوشی را به رایانه شخصی خود وصل کنید.
گوشی پیام های زیر را نشان می دهد :در حال
اتصال به عنوان ذخیره انبوه ...و سپس به
عنوان ذخیره انبوه متصل شد .اتصال را
هنگام انتقال داده ها قطع نکنید.
 6یک پوشه دیسک جداشدنی به طور خودکار
در رایانه باز می شود؛ اگر کارت حافظه را در
گوشی قرار داده باشید ،دو پوشه باز شده و
کلیه پوشه های موجود در گوشی یا کارت
حافظه نشان داده می شود.
توجه :برای شروع ذخیره سازی انبوه ،باید
اتصال تلفن با رایانه قطع باشد.
توجه :ذخیره انبوه فقط از اطالعات موجود در
کارت حافظه پشتیبانی می کند ،نه اطالعات
موجود روی گوشی .برای انتقال اطالعات
حافظه گوشی (مثالً ،دفترچه تلفن) ،باید از
عملکرد همگام سازی رایانه استفاده کنید.

ثبت نام Divx VOD
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سازمان دهی کنید

مبدل  DivXروی همان سی دی که نرم افزار
همگام سازی وجود دارد ،ارائه شده است .این
مبدل را نصب کنید.
هنگامی که نرم افزار  DivXروی رایانه شما
نصب شد ،این برنامه را از قسمت فایل های
برنامه انتخاب کنید ،بعد مبدل  DivXو
سرانجام مبدل را انتخاب کنید.
این برنامه مبدل را باز خواهد کرد .از فلش های
برنامه برای تغییر فرمت تبدیل به تلفن همراه
استفاده کنید .اگر روی کادر برنامه کلیک
راست کنید و ( Preferencesاولویت ها) را
انتخاب کنید ،می توانید محل ذخیره فایل های
تبدیل شده را تغییر دهید.
پس از فراهم شدن شرایط تبدیل فایل ها ،کافی
است با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن،
فایل ها را در برنامه وارد کنید .سپس باید تبدیل
را برای شروع انتخاب کنید .بعد از اتمام این
فرایند ،پیام تبدیل انجام شد روی صفحه ظاهر
می شود.
فایل تبدیل شده را می توان با استفاده از قابلیت
ذخیره انبوه (که در صفحه  99شرح داده شده
است) یا بارگذاری از طریق نرم افزار همگام
سازی (که در صفحه  97شرح داده شده است)

به گوشی انتقال داد.
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وب
مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها،
موسیقی ،اخبار ،ورزش ،سرگرمی را مستقیما
در تلفن شما بارگذاری می کند .در هر کجا که
هستید و به هر کاری که مشغولید.

دسترسی به شبکه

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و مرورگر را انتخاب کنید.
 2برای دسترسی مستقیم به صفحه اصلی
مرورگر ،اصلی را انتخاب کنید .همچنین،
می توانید گزینه وارد کردن آدرس را انتخاب و
 URLمورد نظر را تایپ کنید و سپس گزینه
اتصال را انتخاب نمایید.
توجه :اتصال به این خدمات و بارگیری ،هزینه
اضافی در بر خواهد داشت .درباره هزینه های
انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس
بگیرید.

وب
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افزودن و دسترسی به محل یاب ها

برای دسترسی آسان و سریع به وب سایت های
مورد عالقه ،می توانید محل یاب هایی اضافه
کرده و صفحات را ذخیره کنید.
را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و مرورگر را انتخاب کنید.
 2محل یاب ها را انتخاب کنید .فهرستی
از محل یاب های شما روی صفحه ظاهر
خواهد شد.
را انتخاب
 3برای افزودن محل یاب جدید،
و سپس افزودن جدید را فشار دهید .نام محل
یاب مورد نظر و  URLمربوطه را به ترتیب
وارد کنید.
 4ذخیره را فشار دهید .به این ترتیب ،محل
یاب شما در فهرست محل یاب ها ظاهر
خواهد شد.
 5برای دسترسی به محل یاب به آسانی محل
یاب را روی صفحه نمایش فشار داده و سپس
اتصال را فشار دهید .به این ترتیب ،به محل
یاب مورد نظر وصل خواهید شد.

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

ذخیره صفحه

 1همانطور که در باال گفته شد به یک
صفحه وب وارد شوید.
را فشار داده و ذخیره این صفحه را
2
انتخاب کنید.
 3نامی را برای صفحه وب وارد کنید تا بتوانید
به راحتی آن را تشخیص دهید.
 4ذخیره را فشار دهید.
نکته! این منو همچنین ویرایش عنوان
صفحات ذخیره شده ،حفاظت یا عدم
حفاظت از یادداشت صفحه ،و حذف
صفحات ذخیره شده را امکان پذیر می سازد.
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وب
دسترسی به صفحه ذخیره شده

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و مرورگر را انتخاب کنید.
 2صفحات ذخیره شده را انتخاب کنید.
 3صفحه مورد نظر برای مشاهده را انتخاب
کرده و آن را باز کنید.

مشاهده تاریخچه مرورگر

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و مرورگر را انتخاب کنید.
گزینه تاریخچه را انتخاب کنید.
 2صفحه ی وبی که اخیرا ً بازدید کرده اید،
نمایش داده می شود .برای دسترسی به یکی
از این صفحات ،کافی است صفحه مورد نظر
را انتخاب و گزینه اتصال را فشار دهید.

وب
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تغییر تنظیمات مرورگر وب

را انتخاب کرده و
 1از صفحه اصلی،
سپس برنامه ها و مرورگر را انتخاب کنید.
تنظیمات مرورگر را انتخاب کنید.
 2انتخاب کنید که مشخصه ها ،تنظیمات
ظاهری ،حافظه پنهان ،کوکی ها ،امنیت یا
بازنشانی تنظیمات ویرایش شود.
 3به راحتی با فشار دادن نماد کلید در صفحه
نمایش ،می توانید این تنظیمات را روشن یا
خاموش کنید.

استفاده از گوشی به عنوان مودم

گوشی  KC910می تواند به عنوان مودم برای
رایانه نیز عمل کند ،یعنی اینکه زمانی که
نمی توانید از طریق تلفن ثابت به اینترنت وصل
شوید ،باز هم می توانید به ایمیل و اینترنت
دسترسی داشته باشید .می توانید از کابل
 USBیا بلوتوث استفاده کنید.

استفاده از كابل :USB
 1بررسی کنید  LG PC Suiteدر رایانه نصب
شده باشد.
 2گوشی  KC910و رایانه را با استفاده از
کابل  USBبه هم وصل کنید و نرم افزار LG
 PC Suiteرا اجرا کنید.
 3روی ( Communicationارتباط) در
رایانه کلیک کنید .سپس روی Settings
(تنظیمات) کلیک کرده و ( Modemمودم)
را انتخاب کنید.
 4گزینه ( LG Mobile USB Modemمودم
 )LG Mobile USBو سپس ( OKتأیید)
را انتخاب کنید .حال روی صفحه ظاهر
خواهد شد.
 5روی ( Connectاتصال) کلیک کنید و رایانه
از طریق گوشی  KC910به اینترنت متصل
می شود.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر راجع به
همگام سازی با استفاده از ،LG PC Suite
به صفحه  96مراجعه کنید.
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استفاده از بلوتوث:
 1بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و هم برای
رایانه و هم برای گوشی  KC910قابل رویت
باشد.
 2رایانه و گوشی  KC910خود را به
گونه ای به یکدیگر وصل کنید که برای
برقراری اتصال به کد ورود نیاز باشد.
 3با استفاده از Connection wizard
(برنامه جادویی اتصال) در LG PC Suite
یک اتصال فعال بلوتوث ایجاد کنید.
 4روی ( Communicationارتباط) در
رایانه کلیک کنید .سپس روی Setting
(تنظیمات) کلیک کنید.
 5روی ( Modemمودم) کلیک کنید.
 Standard Modem over 6بلوتوث link
(مودم استاندارد با ارتباط بلوتوث) را انتخاب
کرده و ( OKتأیید) را کلیک کنید .حال روی
صفحه ظاهر خواهد شد.
 7روی ( Connectاتصال) کلیک کنید و رایانه
از طریق گوشی  KC910به اینترنت متصل
می شود.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر راجع به
بلوتوث ،به صفحه  110مراجعه کنید.
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تنظیمات
در این پوشه می توانید تنظیمات گوشی
 KC910را به سلیقه شخصی خود تغییر
دهید.
توجه :برای اطالعات بیشتر راجع به تنظیمات
تماس ،به صفحه  27مراجعه کنید.

تغییر تنظیمات صفحه

تنظیمات
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را فشار داده و سپس تنظیمات را
1
انتخاب کنید.
 2صفحه نمایش را فشار داده و از بین گزینه
های زیر انتخاب کنید:
تصویر زمینه  -یک مضمون برای صفحه
اصلی تلفن انتخاب کنید.
شماره گیری  -اندازه ی شماره و رنگ آن را
تنظیم کنید.
نور زمینه  -انتخاب کنید چه مدت نور زمینه
روشن بماند.
توجه :هرچه نور زمینه مدت طوالنی تری
روشن بماند ،باتری بیشتری مصرف خواهد
شد و زودتر باید باتری گوشی خود را شارژ
کنید.
قلم  -اندازه قلم را تنظیم کنید.
روشنایی  -روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
مضمون  -به سرعت کل ظاهر صفحه
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نمایش را عوض کنید.
بازنشانی منوی اصلی  -برای بازنشانی منوی
اصلی ،بله را فشار دهید.
پیام خوش آمد  -روشن یا خاموش را انتخاب
کرده و پیام خوش آمد را وارد کنید.
یک تصویر برای تماس های ورودی ،تماس
های خروجی ،روشن و خاموش شدن تلفن
انتخاب کنید.
 3ذخیره را فشار دهید تا تنظیمات شما
ذخیره شود.

شخصی سازی مشخصه ها

می توانید به راحتی مشخصه خود را در صفحه
اصلی تلفن تغییر دهید .به آسانی نماد خالصه
وضعیت در باالی صفحه را فشار داده و زبانه
مشخصه را انتخاب کنید.
با استفاده از منوی تنظیمات ،می توانید
تنظیمات هر یک از مشخصه ها را مطابق با
اولویت های شخصی خود تغییر دهید.
و سپس تنظیمات را فشار دهید.
1
 2مشخصه را فشار داده و سپس مشخصه
مورد نظر خود را برای ویرایش انتخاب کنید.

 3اکنون می توانید کلیه صداها و
گزینه های هشدار موجود در لیست
از جمله تنظیمات آهنگ زنگ صوتی/
تصویری و میزان صدا ،هشدارهای پیام و
بسیاری موارد دیگر را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات تلفن

از آزادی عملی که گوشی  KC910برای شما
فراهم کرده و مطابق با اولویت های شما عمل
می کند ،لذت ببرید.
نکته! برای حرکت در لیست گزینه ها،
آخرین گزینه قابل رویت در صفحه منایش
را فشار داده و انگشت خود را به باالی
صفحه منایش بکشید .لیست به باال حرکت
کرده و گزینه های بیشتری قابل مشاهده
خواهند بود.
را فشار داده و سپس تنظیمات را
1
انتخاب کنید.
 2تنظیمات تلفن را فشار داده و یکی از
گزینه های زیر را انتخاب کنید.

تاریﺦ و زمان  -تنظیمات تاریخ و زمان را
تنظیم کنید یا گزینه به روزآوری خودکار که
مختص مسافرت و یا ساعت تابستانی است
را انتخاب کنید.
ذخیره نیرو  -انتخاب کنید که تنظیمات
ذخیره نیروی پیش فرض کارخانه روشن،
خاموش یا خودکار باشد.
زبان  -زبان صفحه نمایش  KC910خود را
تغییر دهید.
قفل کلید خودکار  -صفحه کلید را به طور
خودکار در صفحه اصلی قفل کنید.
امنیت  -تنظیمات امنیتی خود را شامل
کدهای پین و قفل گوشی ،تنظیم کنید.
مدیر حافظه  -برای اطالعات بیشتر به
استفاده از مدیر حافظه در صفحه 108
مراجعه کنید.
تنظیمات بازنشانی  -کلیه تنظیمات را به
حالت پیش فرض یعنی تنظیمات کارخانه
بازنشانی کنید.
اطالعات  -اطالعات فنی گوشی  KC910را
مشاهده کنید.
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تغییر تنظیمات لمسی تلفن

و سپس تنظیمات را فشار دهید.
تنظیمات لمسی را انتخاب کنید .برای
بازنشانی صفحه لمسی و راحت تر کردن
استفاده از آن ،درجه بندی صفحه لمسی
را انتخاب کرده و عالمت های ضربدر را فشار
دهید .پس از انجام تنظیمات مطلوب ،آن ها را
ذخیره کنید.
و سپس تنظیمات را فشار دهید.
تنظیمات لمسی و سپس جلوه صفحه
لمسی را انتخاب کنید .دراین منو می توانید،
نوع ،آهنگ و لرزش را بازنشانی کنید.

تغییر تنظیمات اتصال

تنظیمات اتصال گوشی از قبل توسط اپراتور
شبکه شما انجام گرفته است بنابراین می
توانیداز گوشی جدید خود بالفاصله استفاده
کنید .اگر مایل به تغییر این تنظیمات هستید،
از این منو استفاده کنید.

تنظیمات
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و سپس تنظیمات را فشار دهید .اتصال
را فشار دهید.
تنظیمات شبکه  -گوشی  KC910به طور
خودکار به شبکه برگزیده شما متصل می شود.
اگر مایل به تغییر این تنظیمات هستید ،از این
منو استفاده کنید.
مشخصه اینترنتی
نقطه دستیابی  -اپراتور شبکه شما از قبل
این اطالعات را ذخیره کرده است .می توانید با
استفاده از این منو ،نقاط دستیابی جدیدی را
اضافه کنید.
نوع  GPS - GPSکمکی یا مستقل را
انتخاب کنید.

GPS
––فن آوری  GPSاز اطالعات ماهواره های
مدار زمین استفاده کرده و موقعیت ها را
شناسایی می کند.
––یک گیرنده ،فاصله با ماهواره های  GPSرا بر
اساس زمانی که طول می کشد تا سیگنال
ها به آن برسند ،تخمین می زند و سپس
از آن اطالعات برای شناسایی موقعیت آن
استفاده می کند.
–این زمان ممکن است از چند ثانیه تا چند
–
دقیقه طول بکشد.
–– ) Assisted GPS (A-GPSدر این موبایل
برای بازیابی اطالعات موقعیت از طریق
اتصال داده های بسته ای استفاده می شود.
–اطالعات موقعیت از سرور خدمات و فقط
–
وقتی به آن نیاز دارید بازیابی می شود.
–عکس موقعیت خود را گرفته و اطالعات
–
موقعیت را به آن برچسب بزنید.

توجه  :خدمات  GPSدارای خطای مجاز بوده و
در داخل ساختمان یا زیرزمین ها کار نمی کند.

حالت اتصال  - USBگوشی KC910خود را
با استفاده از نرم افزار  LG PC Suiteهمگام
سازی کنید و فایل ها را از تلفن به رایانه کپی
نمایید .برای اطالعات بیشتر راجع به همگام
سازی ،به صفحه  96مراجعه کنید.
�
اگر از همگام سازی موسیقی همراه با
 Windows Media Playerاستفاده
می کنید ،همگام سازی موسیقی را در این
منو انتخاب نمایید .همگام سازی موسیقی
برای انواع محتوای موسیقی موجود است .اگر
می خواهید با حافظه خارجی همگام شوید،
می توانید از “حافظه خارجی” به عنوان محل
ذخیره ی اولیه استفاده کنید .اگر می خواهید
با حافظه داخلی همگام شوید ،می توانید از
“حافظه داخلی” به عنوان محل ذخیره ی اولیه
استفاده کنید.
خدمات همگام سازی  -عملکرد همگام
سازی سرور ،داده های تلفن و سرور از جمله
اطالعات آدرس مخاطب ،برنامه های زمانی ،کارها
و یادداشت ها را از طریق یک شبکه بی سیم
همگام سازی می کند.
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تنظیمات انتقال جریانی  -اپراتور شبکه شما
از قبل این اطالعات را ذخیره کرده است .چنانچه
مایل به انجام تغییراتی باشد ،می توانید این
قسمت را ویرایش کنید.
خروجی تلویزیون  -یکی از حالت های  PALیا
 NTSCرا برای اتصال  KC910خود به تلویزیون
انتخاب کنید.
توجه :کابل خروجی مخصوص تلویزیون به
صورت جداگانه عرضه می شود.
تنظیمات  - Javaبه شما امکان می دهد
مشخصه ها را تنظیم کنید.
ﺛبت نام DivX VOD

استفاده از مدیر حافظه

تنظیمات
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 KC910دارای سه حافظه است :گوشی ،کارت
سیم کارت ،و کارت حافظه خارجی (شاید الزم
باشد کارت حافظه خارجی را جداگانه خریداری
کنید).
می توانید از مدیر حافظه برای تعیین نحوه
استفاده از هر یک از حافظه ها و نیز آگاهی از
فضای خالی موجود آن ها استفاده کنید.
و سپس تنظیمات را فشار دهید.
تنظیمات تلفن و سپس مدیر حافظه را
انتخاب کنید.
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حافظه معمولی گوشی  -حافظه موجود
در  KC910را برای تصاویر ،صداها ،فیلم ها،
محتویات فلش ،ایمیل ،پیام چند رسانه ای،
برنامه های جاوا و سایر موارد بررسی کنید.
حافظه ذخیره شده گوشی  -حافظه موجود
در گوشی را برای پیام متنی ،دفترچه تلفن،
تقویم ،لیست کارها ،یادداشت ،هشدار،
تاریخچه تماس ،محل یاب ها ،و موارد مختلف
دیگر بررسی کنید.
حافظه سیم کارت  -حافظه موجود در کارت
سیم کارت را بررسی کنید.
حافظه خارجی  -حافظه موجود در کارت
حافظه خارجی را بررسی کنید (ممکن است
الزم باشد این کارت حافظه را جداگانه خریداری
کنید).
تنظیمات ذخیره اولیه  -محلی که ترجیح
می دهید این موارد در آن ذخیره شود را انتخاب
کنید.
نکته! برای اطالعات بیشتر راجع به نصب
کارت حافظه به صفحه  14مراجعه کنید.

استفاده از حالت پرواز

و سپس تنظیمات
حالت پرواز را با انتخاب
روشن کنید .مشخصه ها و سپس حالت پرواز
را انتخاب کنید.
حالت پرواز از برقراری تماس ،وصل شدن به
اینترنت ،ارسال پیام و استفاده از بلوتوث
جلوگیری می کند.

ارسال و دریافت فایل ها از طریق بلوتوث

بلوتوث روشی بسیار عالی برای ارسال و دریافت
فایل ها است زیرا نیاز به سیم نداشته و اتصال
آن سریع و آسان صورت می گیرد .همچنین می
توانید به هدست بلوتوث وصل شده و تماس
بگیرید یا تماس دریافت کنید.
برای ارسال فایل:
 1فایلی که می خواهید ارسال نمایید را باز
کنید ،معموال ً این فایل عکس ،فیلم یا
موسیقی است.
و سپس ارسال را انتخاب کنید.
2
گزینه بلوتوث را انتخاب کنید.

3
4

5

6

بله را انتخاب کنید تا بلوتوث روشن شود.
اگر قبالً دستگاه بلوتوث را جفت کرده اید،
 KC910دیگر به طور خودکار دستگاه های
بلوتوث دیگر را جستجو نمی کند .در غیر
اینصورت KC910،به طور خودکار دستگاه
های دیگری که بلوتوث آن ها فعال است و در
همان محدوده قرار دارد را جستجو می کند.
دستگاه های که می خواهید فایل را برای
آن ارسال کنید انتخاب کرده و سپس گزینه
ارسال را فشار دهید.
فایل ارسال خواهد شد.
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نکته! برای اطمینان از اینکه فایل ارسال
می شود ،به نوار وضعیت نگاه کنید.

تنظیمات

برای دریافت فایل:
 1برای دریافت فایل ها ،بلوتوث باید هم روشن
و هم قابل رویت باشد .برای اطالعات بیشتر
به تغییر تنظیمات بلوتوث در زیر مراجعه
کنید.
 2پیامی ظاهر می شود و از شما می خواهد
که فایل را از ارسال کننده دریافت کنید .برای
دریافت فایل ،بله را انتخاب کنید.

109

تنظیمات
آدرس من  -آدرس بلوتوث خود را مشاهده
کنید.

تنظیمات
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 3خواهید دید که فایل در کجا ذخیره شده
است و می توانید فایل را مشاهده یا عنوان
تصویر زمینه استفاده کنید .فایل ها
مرتبط سازی با دستگاه بلوتوث دیگر
معموال ً در پوشه مربوطه واقع در ابزارهای
با مرتبط سازی گوشی  KC910با یک دستگاه
شخصی ذخیره می شوند.
دیگر ،می توانید یک اتصال حفاظت شده دارای
تغییر تنظیمات بلوتوث:
رمز ورود ایجاد کنید .این به منزله افزایش امنیت
را فشار داده و تنظیمات را انتخاب
1
مرتبط سازی با دستگاه دیگر است.
کنید.
را فشار  1بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده
 2بلوتوث را انتخاب کنید ،سپس
و قابل رویت باشد .شما می توانید قابل
داده و تنظیمات را انتخاب نمایید.
رویت بودن دستگاه خود را در منوی تنظیمات
می توانید تغییراتی را در خصوص موارد زیر
تغییر دهید.
انجام دهید:
 2جستجو را فشار دهید.
قابل رویت بودن دستگاه من  -انتخاب کنید
 3گوشی  KC910دستگاه ها را جستجو
دستگاه شما قابل رویت ،قابل رویت برای 1
می کند .بعد از اتمام جستجو ،نوسازی روی
دقیقه یا مخفی باشد.
صفحه ظاهر می شود.
نام دستگاه من  -نامی را برای گوشی
 4دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی با
 KC910وارد کنید.
گوشی خود را انتخاب کرده و کد ورود را وارد
خدمات پشتیبانی شده  -نحوه استفاده از
کنید ،سپس تأیید را فشار دهید.
بلوتوث در رابطه با خدمات مختلف را انتخاب
کنید .به استفاده از گوشی به عنوان مودم در  5تلفن شما به دستگاه دیگر متصل می شود
که برای آن باید کد ورود را وارد نمایید.
صفحه  103یا استفاده از هدست بلوتوث در
صفحه  111مراجعه کنید.
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 6اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده با کد
ورود آماده است.

استفاده از هدست بلوتوث

 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی روشن بوده و
قابل رویت باشد.
 2دستور العمل هایی که به همراه هدست
شما در رابطه با قرار دادن هدست در وضعیت
جفت سازی ارائه شده است را دنبال کنید و
گوشی و هدست را جفت سازی کنید.
 3همیشه سؤال شود یا پذیرفتن بدون سؤال
را انتخاب کرده و برای اتصال ،بله را فشار
دهید .تلفن  KC910شما به مشخصه
هدست تغییر می کند.

01
02
03
04
05
06
07
08

نکته! برای اطالعات بیشتر راجع به حالت
پاسخ گویی با بلوتوث به صفحه 27
مراجعه کنید تا بتوانید با نحوه پاسخ
گویی به متاس ها با استفاده از هدست
بلوتوث آشنا شوید.

تنظیمات
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Wifi
مدیر بی سیم به شما امکان می دهد ،اتصاالت
اینترنتی  Wi-Fiو بلوتوث را در دستگاه خود
مدیریت کنید .مدیر بی سیم به تلفن امکن
می دهد به شبکه های بی سیم محلی متصل
شده یا به طور بی سیم به اینترنت متصل
شود Wi- Fi .سریع تر بوده و دارای دامنه ی
وسیع تری نسبت به فن آوری بی سیم بلوتوث
است.
توجه KC910 :از رمز WEP،WPA-PSK/2
پشتیبانی می کند نه رمز  .EAP، WPSاگر
ارائه دهنده خدمات  Wi-Fiیا مدیر شبکه ،رمز
امنیت شبکه را تنظیم کرده باشد ،باید کلید
را در پنجره ی که باز می شود وارد نمایید .اگر
رمزی تنظیم نشده است ،این پنجره باز نمی شود.
اگر کلید را نمی دانید ،باید آن را از ارائه دهنده
خدمات Wi-Fiیا مدیر شبکه ی خود درخواست
کنید.

ارتقای نرم افزار
برنامه ی ارتقای نرم افزار تلفن LG Mobile

تنظیمات
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برای اطالعات بیشتر راجع به نصب و استفاده
از این برنامه ،لطفا ً از http://update.
 lgmobile.comبازدید کنید.
این برنامه به شما امکان می دهد نرم افزار خود
را سریع و راحت از طریق اینترنت به جدیدترین
 | LG KC910راهنمای کاربر

نسخه ارتقا داده بدون اینکه نیازی به مرکز
خدمات ما داشته باشید.
از آنجاکه برنامه ی ارتقای نرم افزار موبایل به
توجه کامل کاربر جهت روند ارتقا نیاز دارد،
لطفا ً قبل از هر کار ،کلیه ی دستورالعمل ها و
نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت
بررسی و اجرا کنید .لطفا ً توجه داشته باشید
که خارج کردن کابل ارتباطی داده های  USBیا
باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب
شدید به تلفن موبایل شما شود .با توجه به
این که سازنده ی این برنامه ،هیچ مسئولیتی
در قبال از دست دادن اطالعات تلفن در حین
عملیات ارتقا نمی پذیرد ،توصیه می کنیم به
منظور امنیت بیشتر ،کلیه اطالعات مهم را
پیشاپیش بررسی کرده و یادداشت نمایید.

لوازم جانبی
این لوازم جانبی به همراه  KC910ارائه شده است.
شارژر

باتری

01
کابل اطالعات و
سی دی

02
03

 KC910جهت
همگام سازی
رایانه.

04
05
06

قلم نوری و
بند مخصوص
حمل

07

راهنمای کاربر
اطالعات بیشتری
درباره KC910
کسب کنید.
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 KC910راهنمای کاربر

هدست استریو

لوازم جانبی

توجه:
•همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG
استفاده کنید.
•عدم رعایت این اصل مهم ممکن است
ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
•لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف
متفاوت باشد؛ برای کسب اطالعات بیشتر،
لطفا ً به شرکت یا نمایندگی خدمات ما در
محل خود مراجعه کنید.
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خدمات شبکه

اطالعات فنی

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

عمومی
نام محصولKC910 :
سیستمGSM / W-CDMA :

ثبت نام DivX VOD

یک کد ثبت نام برای  DivX VODتولید کنید.
برای ثبت نام و پشتیبانی فنی به <http://
 >/vod.divx.comمراجعه کنید.

خدمات شبكه
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دماهای محیط
�حداکثر +55:درجه سانتی گراد (دشارژ)،
 +45درجه سانتی گراد (شارژ)
حداقل 10- :درجه سانتی گراد

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
لطفا ً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه
کنید .عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن
است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض
قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس
رادیویی

دستورالعمل ها

116

اطالعات قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و
ضریب جذب ویژه ()SAR
�
این گوشی تلفن همراه مدل  KC910به
گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات
و شرایط الزم مربوط به قرار گرفتن در معرض
امواج رادیویی باشد .این شرایط الزم مبتنی بر
دستورالعمل های علمی است از جمله استفاده
از لبه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده
اند که ایمنی کلیه افراد ،صرفنظر از سن و وضع
سالمتی آنها ،را تضمین می کند.
•دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در
معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری
مخصوص تحت عنوان “ضریب جذب ویژه” یا
 ،SARاستفاده می کنند .تست های SAR
با استفاده از روش های استاندارد ،و در حالی
که گوشی در باالترین میزان نیروی تأیید شده
در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته ،انجام
گرفته است.
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•اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح
 SARمدل های مختلف گوشی های  LGوجود
داشته باشد ،همه آنها به گونه ای طراحی
شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار
گرفتن در معرض امواج رادیویی در مورد آنها
رعایت شده باشد.
•میزان  SARتوصیه شده توسط کمیسیون
�بین المللی محافظت در برابر تششعات
غیر یونیزه ( ،)ICNIRPبرابر  2وات برکیلوگرم
به طور متوسط در  10گرم بافت بدن است.
•باالترین مقدار  SARاندازه گیری شده توسط
 DASY4برای این دستگاه هنگام استفاده
کنار گوش  0.590وات بر کیلوگرم ( 10گرم)
است و برای استفاده روی بدن معادل 0.492
وات بر کیلوگرم ( 10گرم) می باشد.
•اطالعات داده ای  SARبرای ساکنین کشورها/
نواحی که میزان  SARتوصیه شده توسط
مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک ()IEEE
را پذیرفته اند 1.6 ،وات بر کیلوگرم در  1گرم
بافت بدن است.

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

دستورالعمل ها

•گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید
قرار ندهید.
•در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب
می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه
دارید ،حتما ً گوشی را خاموش کنید .مثالً،
از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری
کنید ،وگرنه ممکن است روی تجهیزات
پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
•هنگامی که باتری شارژ می شود ،گوشی را
در دست نگه ندارید .این کار می تواند باعث
برق گرفتگی شده و شدیدا ً به تلفن آسیب
برساند.
•از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال
پرهیز کنید ،زیرا ممکن است گوشی داغ شده
و باعث آتش سوزی شود.
•از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح
خارجی دستگاه استفاه کنید( .از محلولهای
پاک کننده مانند بنزین ،تینر یا الکل استفاده
نکنید).
•گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار
ندهید.
•گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی
برخوردار باشد.
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
•از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار
غلیظ خودداری کنید.
•گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا
بلیط های حمل و نقل قرار ندهید .این کار
ممکن است روی اطالعات موجود در نوارهای
مغناطیسی تأثیر بگذارد.
•با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه
نزنید ،این کار به تلفن آسیب می رساند.
•از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت
خودداری کنید.
•از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط
استفاده کنید .بی دليل به آنتن تلفن دست
نزنيد.

استفاده بهینه از گوشی
ابزارهای الکترونیک
همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل
هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر
بگذارد.
•بدون اجازه از مسئولین مربوطه ،از تلفن
همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده
نکنید .از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه
تنظیم ضربان قلب مثالً در جیب جلوی پیراهن،
خودداری کنید.
•برخی از سمعک ها ممکن است در اثر
مجاورت با تلفن های همراه دچار اختالل گردند.
•تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون ،رادیو،
رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

دستورالعمل ها

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به
استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را
رعایت کنید.
•از به کار بردن گوشی های دستی در حین
رانندگی خودداری کنید.
•همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
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•در صورت امکان ،از یک کیت هندزفری استفاده صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی
کنید.
شما آسیب وارد کند.
•چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند ،قبل از
تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در
محل امنی پارک کنید.
•انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از
سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما
مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن
تأثیر بگذارد.
•در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه
هوا است ،با تجهیزات نصب شده یا بی سیم
قابل حمل ،مانعی بر سر راه آن قرار ندهید .زیرا
ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد
نادرست ،آسیب های جدی ایجاد کند.
•اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش
می دهید ،دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد
تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز
باشید .این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها
بسیار ضروری است.

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

قطعات شیشه ای

�تعدادی از قطعات موبایل از جنس شیشه
می باشند .با افتادن موبایل روی سطوح سخت
یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است
قطعات شیشه ای بشکنند .اگر قطعات
شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی
نکنید آن را خارج کنید .در این حالت از موبایل
استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده
توسط مرکز خدماتی مجاز موبایل برای شما
تعویض شود.
دستورالعمل ها
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
ناحیه انفجار

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

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها
وجود دارد

•از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت
گیری خودداری کنید.
•از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا
شیمیایی استفاده نکنید.
•از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل
اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله
نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی
آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستورالعمل ها
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دستگاه های بی سیم می توانند اختالالتی را در
سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
•قبل از سوار شدن به هواپیما ،تلفن همراه خود
را خاموش کنید.
•هنگامی كه هواپیما روی زمین است بدون
كسب اجازه از كادر پرواز تلفن را روشن نکنید.
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کودکان

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

تماس های اضطراری

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

اطالعات باتری و مراقبت از آن

•الزم نیست شارژ باتری کامالً خالی شود تا آن
را مجددا ً شارژ کنید .بر خالف سایر سیستم
های باتری ،هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که
بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
•فقط از باتری ها و شارژرهای  LGاستفاده
کنید .شارژرهای  LGبه گونه ای طراحی شده
اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.

•از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری
خودداری کنید.
•سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
•زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد،
آن را تعویض کنید .باتری را می توان صدها بار
شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته
باشد.
•اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار
نگرفته باشد ،آن را مجددا ً شارژ کنید تا عمر
مفید آن افزایش یابد.
•از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم
خورشید و یا استفاده از آن در محیط های
بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری
کنید.
•باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها
نکنید ،این کار ممکن است بر عملکرد باتری
تأثیر نامطلوب داشته باشد.

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

دستورالعمل ها
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پیام

علت های احتمالی

راه حل های ممکن

خطای SIM

شاید  SIMکارت داخل گوشی قرار
ندارد و یا آن را به نحو صحیح در
گوشی نگذاشته اید.

اطمینان حاصل کنید که  SIMکارت به درستی در
گوشی قرار گرفته باشد.

به شبکه وصل
نیست

سیگنال ضعیف است
خارج از شبکه GSM

آن را به سمت یک پنجره یا فضای باز ببرید .نقشه
پوشش ارائه دهنده خدمات را بررسی کنید.

کدها یکسان
نیستند

هنگامی که می خواهید کد ایمنی
را تغییر دهید ،باید با وارد کردن مجدد
کد جدید ،آن را تأیید کنید .دو کدی
که وارد کرده اید همخوانی ندارند.

با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

کارکرد را نمی توان
تنظیم نمود

توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی
نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت
نام الزم است

با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

تماس ها موجود
نیست

خطای شماره گیری
 SIMکارت جدید در گوشی قرار
گرفت .به حد شارژ رسیده است

شبکه جدید مجاز نیست .محدودیت های جدید را
بررسی کنید .با ارائه دهنده خدمات تماس گرفته
یا محدودیت استفاده از پین  2را بازنشانی کنید.

�گوشی روشن
نمی شود

کلیدهای روشن/خاموش مدت
کوتاهی فشار داده شود
باتری خالی است
نقاط اتصال باتری کثیف است

کلید روشن/خاموش را حداقل دو ثانیه نگه دارید.
شارژ باتری شاخص شارژ را روی صفحه بررسی
کنید.
دفترچه تلفن را پاک کنید.

 | LG KC910راهنمای کاربر

پیام

علت های احتمالی

راه حل های ممکن

باتری کامالً خالی است

شارژ باتری

�دما خارج از محدوده است.

اطمینان حاصل کنید که دمای محیط اطراف
مناسب است ،مدتی صبر کنید و دوباره اقدام به
شارژ نمایید.
منبع نیرو و نیز اتصال آن به گوشی را بررسی
کنید .نقاط اتصال باتری را بررسی و در صورت لزوم
آنها را تمیز کنید.
شارژر را به پریز دیگری بزنید و یا ولتاژ را بررسی
کنید.
چنانچه شارژر گرم نمی شود ،آن را تعویض کنید.

از شارژر اشتباهی استفاده شده است

فقط از لوازم جانبی اصلی ال جی استفاده کنید.

�مشکل مخاطب
خطای شارژ

�فاقد ولتاژ برق شهر
شارژر خراب است

باتری معیوب است

باتری را تعویض کنید.

تلفن شبکه را از
دست میدهد

سیگنال ها بیش از حد ضعیف
هستند

اتصال مجدد به ارائه دهنده خدمات دیگر خودکار
است.

شماره مجاز نیست

قابلیت شماره گیری ثابت روشن
است.

تنظیمات را بررسی کنید.

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

KC910 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KC910 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone
Inner camera lens
Proximity Sensor

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.
Multitasking key
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up



WARNING: Placing a heavy object on the phone or
sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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01
Charger, Cable,
Handsfree connector
TIP: To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and
has registered to
the network.
Micro SD memory card
socket

Side keys
• When the screen is idle:
volume of key tone.
• During a call: volume of
the earpiece.
• When playing a BGM
track: controls volume
continuously.

02
03
04
05
06
07
08

Lock/ Unlock key (image
stabilization key in
camera)
Capture button

Set up



Open view

Battery
cover
Battery
USIM Card
Socket
Light sensor

Camera lens
Flash
Set up

10

LG KC910 | User Guide

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

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

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it from the battery
compartment.

Set up
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Installing the USIM and battery
3 I nstall the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure that the
Golden contact Area on the card
is facing downwards. To remove
the USIM card, pull it gently in the
opposite direction.

Set up
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4 Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the Battery Until it clicks
into place.

5 Charging your phone
Open up the cover of the charger
socket on the side of your KC910.
Insert the charger and plug into
a mains electricity socket. Your
KC910 will need to be charged
until a message reading “Battery
full” appears on screen.

01
02
03
04
05
06
07
08

Set up
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
available on your phone using
a memory card. The KC910 will
support up to a 8GB memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1O
 pen the memory card cover.
2 Slide the memory card into the
slot, until it clicks into place. Make
sure that the gold contact area is
facing downwards.

3 Close the memory card cover.
Set up
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Formatting the memory card
Your memory card may already
be formatted. If your card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen select
then touch Settings and choose
Phone settings.
2 Touch Memory manager then
choose External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.
TIP! To change your
default storage destination,
open Memory manager from
the Phone settings menu and
select Primary storage settings.

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

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From communicate tab, select
Contacts and choose Contact
Settings.
2 Touch Copy.
3 Choose USIM To Handset.
4 Choose Select all or choose
names by one by one and touch
Done.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Menu map
Touch
in the home screen to open a Top menu. From here you can access
further menus: Communicate, Entertainment, Utilities and Settings.

Set up
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Communicate

Entertainment

Dialling
Speed dials
Contacts
Call history
New message
New Email
Messaging

Gallery
My stuff
Camera
Video camera
Muvee Studio
Music
FM radio
Games & apps

Utilities

Settings

Browser
Google
Organiser
Alarms
Memo
Voice recorder
Tools
USIM Services

Profiles
Screen settings
Phone settings
Call settings
Touch settings
Connectivity
Bluetooth
Wi-Fi
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Your home screen
Whenever your KC910 is not in use
it will return to your home screen.
From here you can access all menu
options, make a quick call and view
the status of your phone - as well as
many other things.

Touch screen tips

Quick keys

01
02
03
04
05
06
07
08

Your home screen

The home screen is also a great
place to get accustomed to the
touch screen.
To select an item, touch the icon
accurately. Your KC910 will vibrate
slightly when it recognises you’ve
touched an option.
To scroll through lists, touch the last
item visible and slide your finger up
the screen. The list will move up so
more items are visible.
• There’s no need to press too
hard, the touchscreen is sensitive
enough to pick up on a light yet
firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful

not to touch any other keys.
• When the screen light is off, press
and hold the Unlock/Lock key on
the left hand side to restore the
home screen.
• Don’t cover the phone with a
case or cover as the touch screen
will not work with any material
covering it.
• When you touch
, the mobile
widget shows up. You can drag and
click what you need right away.
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Your home screen
The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your
most used functions.

Your home screen

18

Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.
Input the number as you
would using a normal key
pad and touch Call or press
the
hard key.
To initiate a video call with
the number, press
after
inputting the number and
choose Make Video call.
See page 21 for details.

Touch to open your contacts.
To search for the number
you want to call. Enter the
name of the contact using the
touchpad. You can also create
new contacts and edit existing
ones. See page 30 for details.

Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create a
new SMS. See page 3 for
details.

Touch to open the full Top
menu which is separated into
four sub-menus. Touch the
vertical tabs to view further
options.
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The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life as
well as telling you whether your
Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description

Icon Description
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
Calls are diverted
EDGE in use
Roaming

Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)

Flight mode is on

No network signal

Wifi connected

Remaining battery life

GPS on (Geo-tagging,
Jogging buddy)

Battery empty

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set

02
03
04
05
06
07
08

Bluetooth is active

Memory card Inserted
Browser Connected

Your home screen

New text message
New voice message

01
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Your home screen
Using the Multitasking
function

Touch the current status icon that
represents your current setting in
the status bar to open the Status
Summary. It shows the current Time,
Network, SVC ID, Battery, Handset
memory, External Memory, Profile,
MP3, Bluetooth and Wifi status. You
can set Profile type, play/pause MP3
and activate/deactivate Bluetooth
and Wifi.

Press the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the
applications you have running and
access them with one touch.
From any application, press the
Multitasking key and select Home
screen to return to the home screen
without exiting or closing the
application.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.
When you press this key from the
home screen, you can view a short
cut menu to some commonly used
functions, including New message
and Alarms.

Your home screen

Changing your status from
the status bar

20
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Calls
Making a call or video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit press the
clear key.
3 Touch the
hard key to
initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making
an international call, touch
twice.
TIP! Press the lock/unlock
button on the right side of the
handset to lock the touchscreen
to prevent calls being made by
mistake.

01
02
03

Making a call from your
contacts

04

1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch Name and enter the first
few letters of the contact you
would like to call.
3 From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch Call.

06

TIP! Press
and you can
choose from Add contact, Send
message, Delete, Speed dials,
My business card and Search
by group.

05
07
08

The basics

TIP! To bring up the
keypad during a call, touch the
key.

TIP! You can Make video
call, Send message, Save
number or Search contacts by
tapping
.
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Calls
TIP! You can search your
contacts from the call screen.
Touch
in right lower column
of screen Scroll through your
contacts or enter the first few
letters of a name to filter the list.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
hard key to answer the call.
Tap
to mute the ringing. This is
great if you’ve forgotten to change
your profile to Silent for a meeting.
Press the
hard key to reject an
incoming call or touch
on the
screen.

The basics
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In-call options
01
02
03
04
05
06
07
08

The basics

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

Speaker - Touch
to turn on the
speaker phone.
Mute - Touch
to turn off the
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
Options - Choose from a list of
further in-call options, including
Create new memo and Go to
messages, so you can check your
messages and add contacts during
a call. You can also end the call
from here by touching End call.
- Choose to search your
contacts during a call.
- Choose to add another
person to the call.
- Touch to open a numerical
keypad for navigating menus with
numbered options. For example,
when dialling call centres or other
automated telephone services.
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Calls
Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling

The basics

2

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch
and choose Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
4 Your contacts will open. Select
the contact you’d like to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
from the home screen then
press and hold the assigned number
until the contact appears on screen.
LG KC910 | User Guide

The call will initiate automatically,
there’s no need to press
.

Making a second call
1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Dial the number or search your
contacts (see Making a call on
page 21 for details).
3 Press
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
5 To change between the calls,
touch
and choose Swap call
or press the number of the held
call.
6 To end one or both calls press
and select End followed by All,
Held or Active.

TIP! You can combine your calls
by touching “Join icon” then
Join. Check that your network
provider supports conference
calling.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical
commands to navigate menus
within automated calls. DTMF is
switched on as default.
To turn it off during a call (to make
a note of a number for example)
touch
and select DTMF off.

Touch
and select Communicate
and tap Call history.
Choose to view:
All calls - View a complete list of all
dialled, received and missed calls.
Dialled calls - View a list of all the
numbers you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View a list of all the
calls you have missed.
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TIP! From any call log
touch
and Delete all to
delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.
The basics

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

Viewing your call logs
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Calls
Using call divert

Using call barring

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call divert and choose
Video calls and/or Voice calls.
3 Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer or when you are not
reachable.
4 Input the number you’d like to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call barring and choose
Video calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad

TIP! To turn off all call
diverts, choose Deactivate all
from the Call divert menu.

The basics
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4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial
number to turn on and compile
a list of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from
your operator. Only numbers
included in the fixed dial list can
be called from your phone.

Changing the common call
setting

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

01
02
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04
05
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07
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The basics

1 Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Common settings. From
here you can amend the settings
for:
Call reject - Slide the switch left
to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
from all calls, specific contacts or
groups,or those from unregistered
numbers (Those not saved in
your contacts), No Caller Id. Touch
Save to change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Slide the switch left
for On or right for Off.
Answer mode - Choose whether
to answer the phone using the
send key or any key.

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 key on
the handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.
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Calls
Changing your video call
settings
1 Touch
, select Settings and
choose Video call settings.
2 Choose the settings for your
video calling. Determine whether
to Use private picture and select
one, and/or switch on the mirror
to see yourself on screen when
making a video call. Switch on
the mirror to show the mirror
effect on the video caller screen

The basics
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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 Contacts. Touch
Name and enter the name of the
contact using the key pad.
2 Touch
or the
hard key
to initiate the call.
TIP! You can search by group
by touching
and selecting
Search by group. This will bring
up a list of all your groups.
From the main menu
1 Touch
, select Communicate.
2 Touch Contacts and Search.

Adding a new contact
1 From the home screen touch
then select Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or USIM.
3 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter one or the other.
TIP! Once you have typed in
a name, press
to edit the
rest of the information for your
contact.
4 Enter up to five different numbers
and assign a type for each.
Choose from Mobile, Home,
Office, Pager, Fax, VT and
General.
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-

The basics

TIP! The alphabetical keypad is
displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list
of contacts, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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Contacts
5A
 dd an email address.
6 Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address and a Memo.
8 Touch Save to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts, see Creating a group
on page 32.

The basics
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Contact options
There are many things you can do
when viewing a contact. Here’s
how to access and use the options
menu:
1 Open the contact you’d like to
use. See Searching for a contact
on page 29.
2 You can call or send a message
directly from here.
3 Press
to open the list of
options. From here you can:
Make a video call - Video call the
contact.
Edit - Change any of the contact’s
details.
Delete - Delete the contact.
Touch Yes if you are sure.
Copy or Move to USIM/Handset
- Choose to move or copy to the
USIM card or handset (depending
on where you originally saved the
contact).

Send business card - Send
the contact’s details to another
person as a business card. Choose
to send as a Text message,
Multimedia message, Email or
via Bluetooth.
TIP! Message - Send a
message to the contact. See
page 3 for details on how to
send messages.

Creating a group

TIP! You can edit an existing
group by highlighting it and
touching
. Choose to Add
contacts, Rename the group,
Delete a group, Add members or
assign a Group ringtone.

Changing your contact
settings

01
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You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

The basics

1 From the home screen touch
and select the Communicate
tab. Touch Contacts and select
Groups.
2 Touch
.
3 Select Add group.
4 Enter a name for your new group.
5 Select Add a Ringtone and
choose.
6 Touch Save.

NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They will
remain in your contacts.
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Contacts

The basics
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1 F rom the Communicate tab touch
Contacts and select Contacts
settings.
2 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & USIM,
Handset only or USIM only.
You can also choose to show
the first name or last name of
a contact first. You can display
with quick command key among
Make voice call, Make video call
or Send a message. In contact
list touch
to call directly. You
can change this setting.(Make
voice call/ Make video call/ Send
message/ Do not display)
Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise
your contacts. See Synchronising
your contacts on page 107.
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Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset or
from your handset to your USIM.
Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at
a time, you’ll need to select each
contact to copy one by one.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only be saved to the location
you’ve moved it to. So, if you
move a contact from the USIM
to the handset it will be deleted
from the USIM memory.
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.
Backup contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 97.

Restore contacts - See Backing
up and restoring your phone’s
information on page 97.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are sure
you want to wipe your contacts.

01
02
03
04

Viewing information

05

1 F rom the Communicate tab touch
Contacts and Information.
2 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(how much memory space you’ve
got left) and My business card.

06
07
08

TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself, select
My business card and enter all
your details as you would for any
contact. Touch Save to finish.
The basics
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Messaging
Messaging
Your KC910 combines SMS, MMS
and email into one intuitive and
easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
or touch
, then select
Communicate and choose
Create new message.

Sending a message

The basics
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1 Touch
then Create new
message to open a blank
message.
2 From here you can choose
Message to send an SMS or MMS,
or choose Email to send an email.
See page 1 for details.
3 Touch Insert to add an image,
video, sound, New slide, Subject
or More (Business card, Calendar,
Memo, Task, My business card,
Template, Emoticon, Name &
Number AND document).
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4 Touch Recipient to enter the
recipient’s number, or touch
the search icon to open your
contacts. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch Send.
WARNING: You will be
charged per 160 character text
message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an
image, video or sound is
added to an SMS it will be
automatically convert to an
MMS and you will be charged
accordingly.
TIP! Quick reply - Send a
reply promptly to the selected
message using a template.

Entering text
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
Tap the screen once, then the
keyboard shows up.
Touch to turn on T9 predictive
text.
You can change the writing
languages.
Tap to change between the
numbers, symbols and texts keypads.
Use
to scroll through the
different text entry mode (for
example, capitals or lowercase).
To enter a space touch
.

T9 predictive

TIP! Simply touch each letter to
write your message and press:

01
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to switch to upper case
to add a space

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

The basics

In T9 mode you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing
based on the key sequences you
touch. Simply touch the number key

associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t
appear, touch Spell. If you touch
Spell you can then enter the word
using Abc manual mode and your
word or name will be added to the
dictionary.
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Messaging
Keyboard

Handwriting recognition

In Keyboard mode the screen flips
to landscape and a full keyboard
appears on screen.
Simply touch each letter to write
your message and press:
to switch to upper case

In Handwriting mode you simply
write on the screen and your KC910
will convert your handwriting into
your message. Select Screen or Box
depending on your preferred view.
(Handwriting- Screen, HandwritingBox, Handwriting-Double Box.)
Handwriting-Screen enables you to
input one letters continuously on
the full screen.
Handwriting-Box enables you to
input a letter at a time. There is a
separate area to input symbols,
numbers and letters.
Handwriting-Double Box has two
boxes to input letters alternately so
you can input letters continuously.

TIP! If you turn the
phone to landscape in
messaging mode, the phone
will automatically bring up the
Keyboard.

The basics
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TIP! Keyboard mode
predicts and shows what it
thinks you will type next. These
words are predicted based on
the sentences you have typed
in so far. If you do not wish to
use the suggested words, keep
typing in new words.
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WARNING: You may
find it easier to use a stylus in
this mode, please remember
to press lightly to protect your
screen from damage.

Handwriting recognition translates
stylus gestures into letters,
numbers or other character, and
displays these characters as text.
Handwriting recognition is only
active where text can be entered.
Note: Most letters can be written
using different stroke styles. See
the tables below. The arrow selects
whether the letter is upper or lower
case, not the style of writing.

Alphabet

B

I
J
K

03
04
05

N

06

O
P

07

Q

08

Strokes

S
T
U
V
W
X
Y

The basics

Z
ß

F

02

L

D

G

01

M

C
E

Strokes

R

If you select capital letter mode
(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even if you
write in small letters, and vice versa.
Letter
A

Letter
H
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Messaging
Accented characters
Accent

Strokes

Space
Backspace
Enter

Accented letters

Switching the
text mode

Punctuation marks
Mark

grave
acute
circumflex

Numbers
Touch
to switch from text entry to
number entry.

The basics
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Write the character as described above,
then write the accent above the entered
letter. Other such characters, for example,
ö and ü, follow the same principle.

Strokes

Full stop
At
@
Note: Start each stroke at the dot.

Number
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Strokes
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tilde
ring
dieresis
cedilla

Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your KC910. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP email account.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

01
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The basics

1 Touch
from the home screen,
and touch Messaging.
2 Select Message settings then
Email.
3 Select Email accounts then touch
Add new.
4 You can now choose how your
account works:
Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.

Email address - Enter the
account email address.
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-Choose
the size limit of yours emails,the
maximum is 2MB.
Mailbox type - Enter the mailbox
type, POP3 or IMAP.
Save to server - Choose whether
to save your emails to the server.
For IMAP accounts copies are
always saved.
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Messaging
Save sent mail into - Select
whether to save sent emails
(when the mailbox type is set to
IMAP). When the mailbox type is
POP3, sent mails are always saved
into handset.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded.
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 IMAP.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.

The basics
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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
13 for IMAP 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. IMAP accounts
are always set to off.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.

Retrieving your email

1 Touch
in the Communicate
menu to open a new blank
message.
2 You can enter the recipient’s
address and write your message.
You can also attach images,
videos, sounds or other file types.
3 Touch Send and your email will
be sent.

01
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TIP! You can upload Word,
Excel, PowerPoint and PDF
documents to your KC910 so you
can review them on the move.

The basics

You can automatically or manually
check your account for new emails.
See Change your email settings on
page 2 to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then Messaging.
2 Select Mailbox.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve and your
KC910 will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account

1

Messaging
Changing your email settings
You can change your email settings
according to your own preferences.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

The basics
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1 Touch
from the home screen,
and choose Messaging and
Message settings.
2 Select Email.
3 You can adapt the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
LG KC910 | User Guide

often your KC910 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at one time.
Include message original
- Choose to include the original
message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in Roaming Choose whether to retrieve your
messages automatically when
abroad (roaming).
New email notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Choose the
size of email you send.

Message folders

Templates - Use a list of commonly
used text and multimedia message
templates.
Emoticons - Add and insert
emoticons for your messages.
Message settings - Change
the settings for your text and
multimedia messages.

Managing your messages
You can use your Inbox to manage
your messages.

01
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TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1 Touch
then Inbox.
2 Touch
and then choose to:
Delete - Delete marked messages.
Create new message - Open a
new blank message.

The basics

You’ll recognise the folder structure
used on your KC910, which is fairly
self-explanatory.
Create new message - Open a new
blank message.
Inbox - All the messsages you
received are placed into your inbox.
From here you can view, delete
and do more, see Managing your
messages below for details.
Mailbox - All the emails you receive
on your KC910 will be placed in your
mailbox.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you’ve done so far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent items - Messages you send are
placed in this folder.
My Folders - Create folders to store
your messages.
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Messaging
Move to My folders - Move the
marked messages to My folders.
Search - Search the messages
using a date and /or a phone
number.
Filter - View your message
by type. This will group SMS
separately from MMS.
Delete all - Delete all of the
messages.
If you see the message No space for
USIM messages you should delete
some messages from your inbox.
If you see the message No space
for messages you can delete either
messages or saved files to create
space.

Using templates
The basics



Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
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1 Touch
then choose
Templates.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You can
then touch
to Add template,
Edit, Delete or Delete all
templates. To edit a message just
select it, make your changes and
touch Save.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 Touch
then choose
Emoticons.
2 Touch Add new, or touch
to,
Delete or Delete all emoticons.

Changing your text message
settings
Your KC910 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These

settings can be changed according
to your preferences.
TIP! To scroll through a list
of options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

Changing your multimedia
message settings
Your KC910 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according
to your preferences.
Touch
then choose Message
settings and Multimedia message.
You can make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive only
notifications of MMS and you can
then decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/
or send a read reply.
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The basics

Touch
then choose Messaging
settings and Text message. You
can make changes to:
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
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 the size of your messages
and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as MMS.

5

Messaging
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the details
of your message centre.

The basics

6
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Changing your other settings
Touch
, choose Message
settings then:
Videomail - Touch Add new or
to add a new Videomail service.
Contact your network operator for
more information on the service
they provide.
Voicemail - Touch Add new or
to add a new Voicemail service.
Contact your network operator for
more information on the service
they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Info. service - Choose your
reception status, language and
other settings.

Camera
Taking a quick photo
TIP! The camera lens has
its own cover. Twist the cover
open to use the camera and
quickly open the viewfinder.

TIP! Face Tracking
Automatically detects and
focuses on human faces to help
you to take clear Pictures.
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Get creative

1 P ress the
key on the right
side of the phone.
2 You will be prompted to open
the lens cover. The viewfinder will
appear on screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the photo.
4 Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
5 Position the phone so you can
see the subject of your photo in
the focus box.
6 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot
You can take a photo by
touching screen also. After
selecting an object with touch,
you can see the subject in the
focus box. When the focus box
turns green you can take a
photo simply by removing their
finger from the screen.
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Camera
After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear
on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen
together with six icons down the
right side.

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo
will be saved.
Touch to view a gallery of
saved photos.
Get creative
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Touch to send the photo as a
Message, Email, or Bluetooth. See
page 3 for Sending a message, and
page 109 for Sending and receiving
your files using Bluetooth.
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Touch to upload to your
Blogger account.
Touch to set the picture you
have taken as Wallpaper.
Touch to delete the photo
you have just taken and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.

Getting to know the viewfinder

01
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 52 for details.

02

Camera mode - Camera mode is selected.

04

Size
Flash status
Back - Touch here to return to the home
screen.
Gallery

03
05
06
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Flash - See Using the flash on page 50.
Shot mode - See Choosing a shot type on
page 50.
Video - Touch to
switch to video
camera

Zoom - Touch
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.

Get creative

TIP! You can close
all the shortcut options for a clearer
viewfinder screen. Simply touch the
centre of the viewfinder once. To recall
the options touch the screen again.

Exposure - See Adjusting the Exposure on
page 51.
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Camera

Get creative
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Using the flash

Choosing a shot mode

The flash is set to auto as default,
but there are other options.
1 Select
from the right side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess
the lighting needed to take a
good picture and use the flash as
necessary.
Red-eye reduction - The camera
will flash twice in order to reduce
red eye.
Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
3 When you touch the option you
want to use the flash menu will
automatically close, ready for you
to take your picture.
4 The flash status icon in the
viewfinder will change according
to your new flash mode.

1 T ouch
to open the available
shot mode.
2 Choose from seven 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.
Smile shot - This shot type
is great for taking a photo of
people. Focus on the subject and
press
then the photo will be
taken automatically when it smile.
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.)
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Continuous shot - This
enables you to take seven
shots automatically in very
quick succession. See Taking a
continuous shot on page 51 for
details.
Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing
a panoramic view. See Taking a
panoramic shot on page 52 for
more details.
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.

Adjusting the exposure

Taking a continuous shot
1 T ouch
to open the available
shot types and select Continuous
shot.
2 Position the subject in the
viewfinder and press the capture
button as you would to take a
normal photo.
3 The camera will take seven shots
in quick succession and display
the first with seven thumbnails
shown on the left side of the
screen.
4 Once you have highlighted the
image you want to keep, touch
. You will be given a chance
to save more than one of the
images.
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Get creative

Exposure defines the difference
between light and dark in an image.
A low contrast image will appear
foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.

2 S lide the contrast indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure, hazier image
or towards
for a higher
exposure, sharper image.
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Camera
Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using a
panoramic shot. The camera will let
you take three photos, all aligned,
and combine them into one wide
angle image.
1 Touch
to open the available
shot types and select Panorama
shot.
2 Take the first photo as normal. A
ghosted version of the right side
of the image will appear in the
viewfinder.
3 When you take the second and
third photo, line the ghost of
the previous image up with the
image in the viewfinder.
4 In the photo gallery, the photos
will be saved as one panoramic
image.
Get creative
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NOTE: Due to the image size the
panoramic photo will appear
slightly distorted in the Gallery
view. Touch it twice to view it
properly.

Using the advanced settings
From the viewfinder touch
to open all the advanced settings
options.

Preview settings
Size - Change the size of the photo
to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for
contact. See Changing the image
size on page 55.
Scene mode - Set the camera to
adjust to the environment. Choose
from Auto, Portrait, Landscape,
Night, Beach and Sport.

Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking. See Choosing a colour
effect on page 55.
Blink detection - This enables the
camera to stop taking a photo when
it detects the blink of an eye.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Flourescent
or Cloudy.
Macro - Switch on to take close up
shots.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the capture
button is pressed. Choose from
Off, 3 seconds, 5 seconds or 10
seconds. Great for that group photo
you want to be part of.

Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a photo will
be, but the file size will increase as a
result, which means you’ll be able to
store fewer photos in your memory.
Back light compensation - when
you take a photo with a bright
background, the subject may
appear dark. Turn this function ON
to compensate for this. The subject
of the photo will be brighter.
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Inner/Outer Camera - For self
portraits, switch to the LG KC910’s
inner camera. See Using the inner
camera on page 55 for details.

Other settings
Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or to the External memory.

Get creative

ISO - ISO determines the sensitivity
of the camera’s light sensor. The
higher the ISO, the more sensitive
the camera will be. This is useful in
darker conditions when the flash
can’t be used. Choose an ISO value

from Auto, ISO 100, ISO 200, ISO
400, ISO 800 or ISO1600.
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Camera
Geo-Tagging - Choose to switch on
the EXIF information for the photo
to write GPS information.
Zoom - Choose zoom from 4X, 8X
or 16X.
Image stabilization - Enables you
to take a photo without camera
instability or shake.
Focus - Select the way the camera
will focus. Choose from Auto,
Manual or Face tracking.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds or no sound.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Reset settings - Reset all the
camera settings.

Get creative
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TIP! When you exit the camera
all your settings will return to
default, except image size and
image quality. Any non-default
settings you require will need
to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them
before you shoot your next
photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour
or quality you’ll be able to see
the image change in preview
behind the settings menu.

Changing the image size

Choosing a colour effect

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

1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone options:
Off, Black & White, Negative,
Sepia or Posterize.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the back icon,
ready for you to take your picture.
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TIP! You can change a
photo taken in colour to black
and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a
picture taken in black and white
or sepia back to colour.
Get creative

1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Size from the Preview
menu.
3 Select a pixel value from the six
numerical options (8M: 3264
X 2448, 5M: 2592x1944, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240) or choose the preset:
Contacts - This sets the camera
to take a photo the perfect
size to be added to a phone
contact.

01
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Camera
Using the inner camera
Your LG KC910 has a 640x480 inner
camera, not just for video calling
but for taking pictures too.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image press the
capture button as normal.
TIP! The inner camera has
fewer settings as it has no flash
or ISO. You can still alter the
image size, scene mode, colour
effect, image quality, white
balance and set the self-timer by
touching
in the same way as
when using the main camera.
Get creative
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3A
 fter you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options available for an image
taken with the main camera.
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4 T o return to the main camera
touch
and then select Outer
Camera from the Preview menu.

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photo’s
from within the camera mode.
Simply touch
and your
gallery will appear on screen.

Video camera
Shooting a quick video
1 P ress and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Alternatively, touch
in the
view finder in camera mode to
switch to video mode.
TIP! Quickly open the
video camera by pressing and
holding the camera key.
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Get creative

3 T he video camera’s viewfinder will
appear on screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
5 Press the capture button once to
start recording.
6 Rec will appear at the top of the
viewfinder and a timer at the
bottom showing the length of
your video.
7 To pause the video touch
and
resume by selecting
.

8 T ouch
on the screen or press
the capture button a second time
to stop recording.
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Video camera
After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with six icons down the
right side .

Touch to send the video as a
message, by Email or by Bluetooth.
See page 34 for Sending a
message, or page 109 for Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Touch to upload to your
youtube account.
Touch to view a gallery of
saved videos and pictures.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.

Touch to shoot another video
straight away. Your current video
will be saved.
Touch to play the video.
Get creative
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Getting to know the viewfinder
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on page 60 for details.

01
02

Video mode - Video mode is selected.

03

Image size

04
05

Back - Touch here to return to the home
screen.
Gallery

06
07
08

Exposure - See Adjusting the Exposure on
page 60.
Recording speed
Stop recording
Start recording

Get creative

TIP! You can close all the
shortcut options for a clearer
viewfinder screen. Simply touch the
centre of the viewfinder once. To recall
the options touch the screen again.

Zoom - Touch
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
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Video camera
Adjusting the exposure
Exposure defines the difference
between light and dark in an image.
A low contrast image will appear
foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the exposure indicator
along the bar, towards
for a
lower exposure, hazier image, or
towards
for a higher contrast,
sharper image.

Using the advanced settings
From the viewfinder touch Settings
to open all the advanced settings
options.

Preview settings
Get creative
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Video size - Change the size of the
video to save on memory space. See
Changing the video image size on
page 61.
Scene mode - Choose from Auto
or Night.
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Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the video you’re
taking. See Choosing a colour tone
on page 62.
White balance - The white balance
ensures that any white in your
videos is realistic. In order for your
camera to correctly adjust the white
balance you may need to determine
the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a video will
be. The file size will increase as a
result, which means you’ll be able
to store fewer videos in the phone’s
memory.
Duration - Set a duration limit for
your video. Choose from Normal, or
MMS to limit the size to be able to
send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.
Inner/Outer camera - Switch to
your LG KC910’s inner camera to
record a video of yourself. See Using
the inner video camera on page 62
for details.

Other settings

The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they take
up more memory. If you want to fit
more videos on to your phone you
can alter the pixel number to make
the file size smaller.
1 From the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the five
options:
640x384(W) - The highest
quality widescreen option.
400x240(W) - This is
also widescreen, but of a lower
resolution.
640x480 - Standard sized
VGA.
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Memory - Choose whether to save
your videos to the Handset memory
or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Zoom - Choose zoom from 4X, 8X
or 16X.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Changing the video image
size

61

Video camera
320x240 - Smaller image
size, therefore smaller file size.
Great for saving on memory
space.
176x144 - Smallest image
size and therefore smallest file
size.
4 Touch the back icon to return to
the viewfinder.
WARNING: The great
editing software on your LG
KC910 is compatible with all
video types except 640X384 and
640x480. Don’t record in this
format if you plan to edit your
video.

Get creative
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TIP! For video format conversion
software, see the CD you
received with your KC910.
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Choosing a colour tone
1 F rom the viewfinder touch
in
the top left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are five colour tone options,
Off (colour), Black & White,
Negative, Sepia, Posterize.
4 Touch the colour tone you’d like
to use.
TIP! You can change a
video shot in colour to black and
white or sepia after it’s taken,
but you cannot change a video
shot in black and white or sepia
back to colour.

Using the inner video camera
Your LG KC910 has a 320x240 inner
camera, not just for video calling
but for recording videos too.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.

2A
 fter a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, press a
second time to stop recording.
3 After you’ve shot the video you’ll
be offered all the same options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Outer
Camera.
TIP! You can still alter the image
size, scene mode, colour effect,
white balance and quality by
touching Settings in the same
way as when using the main
camera.

1 In the viewfinder touch
.
2 Your gallery will appear on screen.
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Watching your videos on your
04
TV
Connect your KC910 to your TV
using the TV output cable. During
video playback, select options, from
drop down menu select TV Out. This
will allow you to play the video on
your TV.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
If in Option menu TV Out function
is not present, please note that the
video file you are playing is not
compatible with TV Out.
WARNING: All formats
except 320x240 and 176x144
are compatible with watching
on TV.
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Watching your saved videos

3 T ouch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery. It will automatically begin
to play.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Using zoom when viewing a
video or photo

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

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

Sort by Date

+
–

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of the audio
on a video whilst 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.

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

Capturing an image from a
video

Viewing your photos as a
slide show

1 S elect the video you would like to
capture an image from.
2 Touch to pause the video on
the frame you’d like to convert
to an image. Select
from the
right side of the screen.
3 The image will appear on screen,
with its assigned image name.
4 Select
.
5 Touch the image then
to
return to the gallery.
6 The image will be saved in My
folders and appear in the gallery.
You need to exit the gallery and
then re-open it for this to appear.

Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time
as a slideshow. Videos can not be
viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like
to begin the slideshow to open it.
2 Select
.
3 The slideshow will begin.
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Get creative

WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.

01
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Your photos and videos
There are options within slideshows:
Touch to skip photos.
Touch to pause the slideshow
on a particular photo.
Touch again to resume
playback.
Touch to increase or decrease
the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

Get creative
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1 T ouch the photo you would
like to set as wallpaper twice to
open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch
.
4 The screen will switch to portrait
mode. You can zoom in and
out on the picture and move
the cropped section using a
thumbnail at the bottom of the
screen.
5 When you are happy with the
picture touch
.
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Editing your photos
There are loads of great things you
can do to your photos to change
them, add to them or liven them
up a little.
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to adapt your
photo:
Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo freehand. Select the
thickness of the line from the four
options and the colour you would
like use.
Put writing on the picture.
See Adding text to a photo on
page 67.

Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps available and touch your
photo wherever you’d like them
to be.

and Swapping the colours in a
photo on page 68.

Erase the editing you have
added to the picture. You can
choose the size of eraser that
you use.

Touch to return to the
gallery.

It hleps to adjust the picture
taken using Auto color, brightness
etc.

See Adding an effect to a
photo on page 69.
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Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add
unframed text or choose one of
the speech bubble shapes.
3 3 Enter your text using the
Keyboard and touch Done.

Get creative

Touch to open further
effect options including Rotate.
There are also more advanced
editing options. See Morphing a
photo, Adding a colour accent

02

06

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

01
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Your photos and videos
4M
 ove the text by touching it and
sliding it to the place you’d like
it to be.

Adding an effect to a photo

Get creative
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the
eighteen options to the photo
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Make your
picture look like it has been taken
using an old Lomo film camera!
Colour negative - Colour
negative effect.
Black and white - Black and
white colour effect.
Sepia - Sepia effect.
Blur - Apply a blurred effect.
Sharpen - Move the marker along
the bar to sharpen the focus of
the photo. Select the OK icon to
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apply the changes or choose
to cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a
blurred pixelated effect to the
photo.
Oil painting - Oil painting effect.
Sketch - Apply an effect to make
the picture look like a sketch.
Emboss - Emboss effect.
Solarize - Change the effect of
exposure to the light.
Vivid - An effect of clearness and
brilliance.
Moonlight - Change the light to
look like moonlight.
Antique - An old photo effect.
Glow - A light beam effect.
Cartoon - A cartoon effect.
Water color - Make the picture
look like a water colour painting.
3 To undo an effect simply touch
.

TIP! You can add more
than one effect to a photo.

Crop a photo
1 From the editing screen touch
.
2 Choose the shape you would like
to use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
would like to crop.
4 When you are happy with your
selection, touch
.

Morphing a photo

Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour accent.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is of
the same or similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching
and
then sliding the marker up or
down the intensity bar.
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Morphing a photo is great for
changing the facial expressions of
friends, or just for distorting a photo
for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four
crosses will appear on the photo.
3 Move the crosses around the
photo so they are on the parts

you’d like to morph. For example,
if you are morphing a face, place
a cross on the outside corner of
each eye and one each side of
the lips.
4 Select a face to represent how
you’d like to morph the photo.
5 Select
to save the changes.
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5 T ouch OK.
6 All colour will be removed from
the photo, apart from the section
marked for colour accenting.
7 Select
to save the changes.

Swapping the colours in a
photo

Get creative
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is of
the same or similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4 Touch
and select a colour.
5 Press OK.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select
to save the changes.
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Editing your videos
The editing features are available for
all video types except 640X384 and
640x480.
Don’t record in these formats if you
plan to edit your video.

Trimming the length of your
video
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Trim.
3 Touch and mark the new start
and end points using
.
4 Touch
to ensure you are
happy with the new cut.
5 Touch
or, alternatively, touch
to return to the gallery and
discard the changes.

5 P ress
followed by Yes to save
the new merged video. Choose
to save over the original file or as
a new file.
6 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging two videos together

1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Image
merge.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to merge into your video and
touch Select.
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you would like
to merge.
4 Touch
to choose how
the videos merge together:
None, Fade out, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Split or Shape
diamond.

Merging a photo with a video

01
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4 T ouch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch
to choose how the
photo and video merge together:
None, Fade out, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Split or Shape
diamond.
6 Press Save followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Adding text to a video
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Text
overlay.
3 Enter your text using the keypad
and select Save.
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4 T ouch and mark when you’d
like the text to appear using
.
5 Touch the area of the screen you’d
like the text to appear in.

6 T ouch
to mark when you’d
like the text to disappear.
7 Touch
to ensure you are
happy with the text overlay.
8 Touch
followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
text.

Overlaying a photo

8 T ouch
followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
photos.

Adding a voice recording
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Voice
recording.
3 The quality of the original audio
will be affected by adding a voice
recording. Touch Yes to continue.
4 Touch to view your video.
When you get to the part you’d
like to record your voice over,
press
.
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Image
overlay.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like
to overlay your video.
4 Touch and mark when you’d
like the photo to appear using
.
5 Touch the area of the screen you’d
like the photo to appear in. If the
photo is too big it will overlay the
whole screen, not just the area
selected.
6 Touch
to mark when you’d
like the photo to disappear.
7 Touch
to ensure you are
happy with the photo overlay.
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5 P ress
to stop recording and
playback.
6 Touch
to ensure you are
happy with the voice recording.
7 Touch
followed by Yes to
save. Choose to save over the
original file or as a new file.
8 Repeat these steps to add more
voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your
video
Get creative
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1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Audio
dubbing.
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3 T he My sounds folder will open.
Choose the track you would like
to add to your video.
4 The original audio of your video
will be erased. Touch Yes to
continue.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play
Once or to Repeat it.
6 Choose to save over the original
file or as a new file.

Changing the speed of your
video
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Time
scaling.
3 Select one of the four speed
options: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Choose to save over the original
file or as a new file.

Adding a dimming effect
1O
 pen the video you’d like to edit,
select and touch the screen to
bring up the options.
2 Select
and choose Dimming
Effect.
3 Choose to save over the original
file or as a new file.
4 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
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Multimedia
You can store any multimedia files
into your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
pictures, sounds, videos and games.
You can also save your files to a
memory card. The advantage of
using a memory card is that you
can free up space on your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
touch
then Entertainment.
Touch My stuff to open a list
of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures

Get creative
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My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images downloaded by you and
images taken on your phone’s
camera.
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My images options menu
The options which are available to
you in My images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use
as, Print, Sort by and Memory
manager options are available for
default images.
TIP! When looking at
a picture, turn the phone to
landscape to bring up further
options on the right side of
the screen. Choose from send,
upload, set as homescreen, edit
and delete.
Send - Send the image to a friend.
Edit - Edit the image.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy an image from the

phone memory to a memory card
or vice versa.
Use as - Choose from Main screen
theme, Contacts image, Incoming
call, Outgoing call, Switch on or off
image.
Rename - Rename an image.
Smart Light - Change the lighting
of your picture to improve it
automatically.
Print - Print the selected image
using a printer supported by
Pictbridge or Bluetooth.
Slide show - View your images as a
slide show.
File info. - View the file information.

Sending a photo

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or even
to identify a caller.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person
in your contacts list so that the
picture shows when they call you.
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1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select the picture you want to
send, and touch Send. Choose
from Message, Email, Bluetooth.
or Blog this.

4 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, you will
be prompted to turn Bluetooth
on and your phone will search for
a device to send the picture to.
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Incoming call - Set an image to
appear during incoming calls.
Outgoing call - Set an image to
appear during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear
when you switch the phone on.
Shut down - Set an image to
appear when you switch the
phone off.

Marking up your images
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A low- light photo can be adjusted
without lowering the quality of the
picture.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
then touch Smart Light.
4 The light will automatically be
changed, and you will have an
option to save the new image.
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Printing an image
1
2
3
4

Touch
then Entertainment.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch
.
Touch Print then choose between
Bluetooth and PictBridge.
TIP! You can to print via
bluetooth or by connecting to a
PictBridge printer.

Moving or copying an image
You can move or copy an image
between the phone memory and
the memory card. You might want
to do this to either free up some
space in one of the memory banks
or to safeguard your images from
being lost.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Select Move or Copy.

Creating a slide show

Sounds

If you want to look at all of the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
from having to open and close each
individual image.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Touch
then Slide show.

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

01

Using a sound

05

1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or Voice
recordings.
4 Select a sound and and it will
begin to play.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone,
Video ringtone, Message tone,
Start-up or Shut down.

06

Checking your memory status
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You can check to see how much of
your memory space you have used
and how much you have left to use.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My images.
3 Touch
then Memory
manager.
4 Choose Handset memory or
External memory.
NOTE: If you do not have a
memory card inserted, you will
not be able to select External
memory.

02
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Videos
The My videos folder shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video to play.
TIP! KC910 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. Refer to page 99 in
detail.

Using options while video is
paused

Get creative
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Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame
as a picture.
Send - Send the video in a message,
email, via Bluetooth or you tube.
Delete - Delete the video.
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Use as - Enables to set Voice
ringtone or Video ringtone. (This
can be limited by Video frame size.)
Edit - You can edit the file name.
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type, Duration,
Dimension, Protection and
Copyright details.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message and you can write
and send the message as normal.
If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth
on and your phone will search for
a device to send the video to.

Games and Applications

Playing a game

You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time
to spare.

1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Games & Applications,
then M-Toy.
3 Choose and touch a game to
launch.

TIP! To delete any file in
My stuff, touch
then Delete.
Note: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

Using the games options
menu
From the Games & apps folder, the
following options are available:
Create new folder – Create a folder
within Games & apps.
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory manager - View the
memory status.
File info. - View the game
information.
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Multimedia
Flash contents

Documents

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

From Documents in My stuff, you
can view all of your document
files. From here you can view Excel,
Powerpoint, Word, Text and
pdf files.

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then Flash
contents.
3 Select the file to view.

Using options viewing the
SWF/ SVG file

Get creative

82

Touch
and choose from:
Mute - Switch the sound off.
Send - Send the file as a Message,
Email or via Bluetooth.
Wallpaper - Set the file as your
wallpaper.
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type and Protection of
the file.
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Viewing a file
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch
View.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone. You can
also use LG PC Suite via your sync
cable, see page 107 for details.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in your
Documents or Others folder.

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

Get creative
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1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Muvee Studio.
3 Touch
to add an image. Touch
the images you want to include
then select Insert .
4 Touch the style tab across the top
to choose a movie style.
5 Touch the sound tab at the
bottom of the screen to change
the sound, such as a voice
recording.
6 Touch the Play button to see
what you’ve created.
7 Touch
then Play Order to
change the order.
8 Touch
then Save Location to
choose where to save the movie,
and touch Duration to choose
between long and short.
9 To save your movie, press play
and then touch the save icon in
the top left corner.
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Music

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see
page 107 for details. To transfer
using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
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Your LG KC910 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
then
Entertainment and Music. From
here you can access a number of
folders:
Recently played - You can see the
list recently played.
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains any playlists you
have created.
Shuffle tracks - You can listen to
the music randomly.
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Playing a song
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play
and touch Play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the previous
song.
7 Touch
to return to the
Music menu.

Get creative
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TIP! KC910 is the first worldwide
handset to apply Dolby Mobile
for music, Providing trademark
Dolby sound quality to your
mobile phone.

Using options while playing
music
Touch
and choose from:
Minimize - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as
normal.
Go to my music - Return to the
Music menu.
Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to
one of your playlists.
Send - Send the song as a message
or via Bluetooth.
Delete - Delete the song.
Use as - Use the song as a Voice
ringtone, Video ringtone, Message
tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information
including the Name, Size, Date,
Time, Type, Duration, Protection and
Copyright of the song.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.

Creating a playlist

Editing a playlist
From time to time, you may want to
add new songs or delete songs from
a playlist. When you want to do this,
you can edit the playlist.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Select the playlist.
4 Touch
and select:
Add new songs – To add more
songs to the playlist. Mark the
ones you want and touch Done.
Move down – Move the song
down the list to change the
playing order.
Change list order - Change the
playing order of the playlist.
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You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add New playlist, enter
the playlist name and touch Save.
4 The All tracks folder will show.
Touch all of the songs that you
would like to include in your
playlist; a tick will show next to
the track names.
5 Touch Done.

To play a playlist, select it and touch
Play.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then Add new playlist.
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Send – Send a song as a message
or via Bluetooth.
Remove from list – Remove a
song from the playlist. Touch Yes
to confirm.
Memory info. - View the memory
status.
Remove all - Remove all tracks
from the playlist.

Deleting a playlist
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch then Delete or Delete all
to delete all of the playlists.

Get creative
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Using the radio
Your LG KC910 has an FM radio, so
you can tune into your favourite
stations and listen to them on the
move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger
into).

Searching for stations
You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can save up
to 50 channels in your phone.
To auto tune:
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then
.

3 Touch Auto scan then Yes. The
stations found will automatically
be allocated to channel numbers
in your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and
displayed next to the
radio frequency.

Resetting channels
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then
.
3 Choose Reset to reset the current
channel or choose Reset all to
reset all of the channels. Each
channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Touch
then Entertainment.
2 Touch FM radio then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

Get organised
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1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
Select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose
from Appointment, Anniversary
or Birthday. Check the date and
enter the time you would like
your event to begin.
5 For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower two time and date boxes.
6 If you would like to add a subject
or a note to your event, touch
Note and type in your note.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
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colour cursor will mark the day
that any events have been saved
to and a bell will ring at the start
time of your event, so that you
can stay organised.
TIP! You can set a holiday in
your calendar. Touch each day
you are on holiday one at time,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
shaded green.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser. Select Organiser
settings.
2 Touch Calendar settings and
choose either Month view or
Week view.
3 Set week starts on.
4 Press Save to confirm your
choice.

Adding an item to your To
do list
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2 Select To do and touch Add to
do.
3 Set the date for the task, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.

Sharing a To do task

Using date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed. For example, 60 days from
10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on
deadlines.
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2 Select Date finder.
3 In the From tab set your required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown
below.
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1 From the home screen select
, then Utilities and choose
Organiser. Select To do.
2 Select the task you would like to
share, then touch
.
3 Select Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg.,
Email or Bluetooth.

TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer. See PC Sync on
page 96.
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Setting your alarm
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1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Alarms.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound and touch Save.
4 Choose whether you would like
your alarm to Not repeated, Daily,
Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Wed, SatThu, Sun-Thu, Except Holidays,
Choose weekday Options are
there in phone under Repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6 To change your alarm sound,
touch the Alarm bell box and
select a new sound. To preview
press
.
7 Add a memo for the alarm.
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
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1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
10 To power off the alarm, you can
choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm.

Adding a memo
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Memo.
2 Touch Add memo.
3 Type your memo, followed by
Save.
4 Your memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want
to edit and type your changes.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Touch
then Utilities.
2 Touch Voice recorder then
and choose from:
Duration – Set the recording
duration. Choose from MMS msg.
size, 1 min or No limit.
Quality – Select the sound
quality. Choose from Super Fine,
Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the
Voice recordings folder in My
sounds.

Recording a sound or voice
Touch
then Utilities.
Touch Voice recorder.
Touch to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your
recording.
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Sending the voice recording
1 Once you have finished recording,
touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted
to turn Bluetooth on.
NOTE: After you have finished
recording, touch
and choose
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Get organised

1
2
3
4
5

01

93

Organiser
Send, Files, Delete, Use as
(to use the recording as your
ringtone), Duration, Quality, or
Go to my sounds.

Using your calculator
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys to input
numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
or rad etc..
Get organised
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Converting a unit
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Converter.
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3 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
4 You can then select the unit, and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5 The corresponding value will
appear on the screen.

Using the stopwatch
1 From the home screen select
, then touch Utilities and
choose Tools.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at, or touch Reset to
begin the time again.

Adding a city to your world
time
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by
Add city. Start typing the name
of the city you require and it will
show at the top of the screen.
4 Touch the city to select it, and
it will be added to your World
time list.

2 Select Jogging buddy.
3 Touch << >> to a set Distance or
Time for your jog.
4 You can switch Regular beep on
or off.
5 Once GPS is connected, the start
button will light up. Touch
to start.
- Reset button
Regular beep - The phone beeps at
distance or time intervals to help
you keep track without having to
keep looking at the screen.

Jogging Buddy

- Start button

Whether walking, running or
jogging, KC910 provides up-tothe-second information including
distance and time, and keeps
an exercise log for you by using
advanced GPS technology.
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.

- Pause button
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- Stop button
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PC Sync
Always ask mode
If you set the “Always ask mode”
as default, the phone will always
prompt you to select a type of USB
connection mode each time you
connect the phone to a PC via the
data cable. If you disable the “Always
ask mode”, the connection mode
will be the one you have manually
set in Menu - Settings - Connectivity
- USB Mode and one of the options
Internet, Mass Storage or PC Suite.
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Get organised
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Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the home screen select
then select Settings and choose
Connectivity.
2 Select USB connection mode
and select PC suite.
3 Insert the supplied CD into your
PC. Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4 Select the language you would
like the installer to run in and
click OK.
5 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
6 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and
PC

4 Y our information will be backed
up.

1C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite
icon on your desktop.
3 Click on Connection Wizard,
then USB.
4 Click on Next, then Next again,
then Finish. Your phone and PC
are now connected.

Viewing your phone files on
your PC

02

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, flash
contents, images, sounds and
videos you have saved onto your
phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
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Backing up and restoring
your phone’s information
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TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.

Synchronising your contacts
1C
 onnect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and
display all contacts saved to your
USIM card and handset.

Get organised

1C
 onnect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose to back up Contents Data
and/or Phonebook/Schedule/
Todo/Memo Data. Select the
location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.

01
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PC Sync
4 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
NOTE: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the
SIM card folder on the left side
of your PC screen. Right click on
one of your contacts and choose
Select all, then Copy or Move to
phone memory.
Right-click your contacts and
select Copy to contact. Now click
on the Handset folder on the
left of your screen and all your
numbers will be displayed.

Synchronising your messages

Get organised
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1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your USIM and phone
messages will be displayed in
folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of
your screen to edit and rearrange
messages.
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Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a
mass storage device if you have a
memory card inserted.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the home screen select
, then touch Settings .
3 Select Connectivity, then USB
connection mode.
4 Touch Mass storage.
5 Connect your phone to your PC.
Your phone will read: Connecting
as Mass Storage… followed by
Connected as Mass Storage
Mode. Do not disconnect during
transfer.
6 A removable disk folder will open
automatically on your computer,
two if you have a memory card
inserted, showing all the folders
on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be
unplugged from your PC to
initiate Mass Storage.
NOTE: Mass storage backs up
content saved on your memory
card only, not your handset
memory. To transfer the content
of your handset memory
(e.g. contacts) you’ll need to
synchronise using PC Sync.

DivX Converter
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Get organised

Install the DivX converter which is
supplied on the same CD as the PC
Sync software. DivX will convert
media files on your PC to a format
that enables you to upload 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 of where the converted
files are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
select Convert for the process to
begin. When the process is finished
a Conversion complete pop up will
be displayed.
The converted file can now be
transferred to your phone, using
the Mass Storage functionality
(see page 98 for details) or Upload
contents using the PC Sync software
(see page 97 for details).
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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.

Accessing the web

The web

100

1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser.
2 To access the browser homepage
directly, select Home. Alternately
select Enter address and type
in your desired URL, followed by
Connect.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.
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Adding and accessing your
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 touch Utilities and
choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch Add new. Enter a
name for your bookmark followed
by the URL.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark and then
touch connect. You will be
connected to your bookmark.

Using RSS reader

Saving a page

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,
which is called a feed, web feed, or
channel, contains either a summary
of content from an associated web
site or the full text. RSS makes it
possible for people to keep up
with their favourite web sites in an
automated manner that is easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon
in a browser that initiates the
subscription process. The reader
checks the user’s subscribed
feeds regularly for new content,
downloading any updates that it
finds.

1A
 ccess a webpage as described
above.
2 Touch
and select Save this
page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Touch Save.

01

TIP! This menu will also allow
you to edit titles of saved pages,
protect or unprotect the screen
memo, and delete saved pages.
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The web
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The web
Accessing a saved page
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you would like to
view and it will open.

Viewing your browser history
1 From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser. Select History.
2 The web page you have accessed
recently will be displayed. To
access one of these pages, simply
select the item required.

The web
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Changing the web browser
settings
1 From the home screen select
then touch Utilities and
choose Browser. Select Browser
Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, security, or Reset
Settings.
3 You can simply set these to on or
off by touching the switch icon.

Using your phone as a
modem
Your KC910 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access. You can use either
the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your KC910 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 Click Internetkit on your PC.
Then click Settings and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 Click Connect and your PC will
connect through your KC910.
NOTE: For more information on
synchronising using the LG PC
Suite see page 96 or refer to Help
Menu in PC Sync software if you
need further information.

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
KC910.
2 Pair your PC and KC910 so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 Click Internetkit on your PC.
Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on screen.
7 Click Connect and your PC will
connect through your KC910.
NOTE: For more information on
Bluetooth see page 110.
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The web
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Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your KC910
personal to you.
NOTE: For information on call
settings see page 27.

Changing your screen
settings

Settings

10

1 Touch
then choose Settings.
2 Touch Screen and then choose
from:
Wallpaper - Choose the theme
for your home screen.
Dialling - Adjust the number size
and colour.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
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Theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Choose an image for Incoming
calls, Outgoing calls, Start-up
and Shut-down.
Reset main menu - To reset the
main menu, touch Yes.
3 Touch Save to save your settings.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Simply touch
the status summary icon on the top
and touch the profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 Press
and then choose
Settings.
2 Touch Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3 You can then change all of the
sounds and alert options available

in the list, including your Voice/
Video ringtone and Volume,
Message alerts and more.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your KC910 works to your own
preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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Settings

1 Touch
then choose Settings.
2 Touch Phone settings then
choose from the list below.
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings On, Off and Auto.
Languages - Change the
language of your KC910’s display.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. (The default security
code is 0000)
Memory manager - See Using
memory manager on page 108
for more information.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Information - View the technical
information for your KC910.
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Settings
Changing your touch settings Touch
Touch
then Settings. Choose
Touch settings. To reset the
touchpad and make it easier to use,
select Touchpad calibration and
touch the crosses. Save the settings
when you are happy with them.
Select Touchscreen effect to reset
touch Type, Tone and Vibration.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can enjoy
your new phone from the start. If
you want to change any settings,
use this menu.

Settings
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then Settings. Touch
Connectivity.
Network settings - Your KC910
connects automatically to your
preferred network. To change these
settings use this option.
Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access point - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
GPS type - Choose either Assited
GPS or Stand alone.

GPS
– 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
it, then uses that information to
identify its location.
– It 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
packet data connection.
– The assistance data is retrieved
from the Service server only
when you needed.

– Take pictures of where you are
and have the pictures tagged
with information about your
location.

USB connection mode Synchronise your KC910 using
the LG PC Suite software to copy
files from your phone. See page
96 for more information on
synchronisation.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in
this menu. Music sync is available
for only music contents. If you
want to synchronize with external
memory, you can use ‘Mass storage.’
Server Sync - The Server sync
function synchronises the data in
a phone and the data on a server
such as contact address information,
schedule items, to do items and
memo items via a wireless network.
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Settings

Note : Use of GPS Receiver requires
an application that may not be
included in software provided by
your service provider.

Note : GPS service has an error
tolerance and it is unable to work in
buildings or underground.
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Settings
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You may edit it if you’d
like to make changes.
TV out - Choose PAL or NTSC for
connecting your KC910 to a TV.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
Java settings - Allows you to set
Profiles.
Divx VOD registration: Generate a
DivX VOD registration code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

Using memory manager

Settings
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Your KC910 has three memories
available: the phone, the USIM
Card and an external memory card
(you may need to purchase the
memory card separately). You can
use memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
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Touch
followed by Settings.
Select Phone settings then
Memory Manager.
Handset common memory - View
the memory available on your
KC910 for Pictures, Sounds, Video,
Flash, MMS, Email, Java applications
and others.
Handset reserved memory - View
the memory available on your
handset for SMS, Contacts, Calendar,
To do list, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous
items.
USIM memory - View the memory
available on your USIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved to.

TIP! See page 1 for information
on Installing a memory card.

Using flight mode
Turn on flight mode by selecting
then Settings. Touch Profiles
and choose Flight mode.
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the Internet,
send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
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TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
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.

Settings

Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.

3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 If you have already paired the
Bluetooth device, your KC910
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your KC910 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to
send the file to and touch Select.
6 Your file will be sent.
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Settings

Settings
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3 You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file or Use as
wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
your My stuff.
Changing your bluebooth
settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then touch
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible or Hidden or Visible
for 1 min.
My device name - Enter a name
for your KC910.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different services.
See Using your phone as a
modem on page 103 or Using a
Bluetooth headset on page 111.
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My address - Show your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your KC910 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your KC910 will search for devices.
When the search is completed
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.

6 Y ou passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

01

Using a Bluetooth headset

03

1C
 heck your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 Touch Ask always or Allow
without ask and touch Yes to
Connect now. Your KC910 will
automatically switch to Headset
profile.
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TIP! See page 27 for details on
BT answer mode so that you
can control how you answer
calls when your Bluetooth
headset is connected.
Settings
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Wifi
Wi-Fi 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.
NOTE: KC910 supports WEP, WPAPSK/2 encryption not EAP, WPS
encryption. If your Wi-Fi service
provider or network administrator
sets the encryption for network
security, you should fill in the
key in the pop-up window. If the
encryption is not set, this pop-up
window is not shown. If you don’t
know the key, you need to ask for it
from your Wi-Fi service provider or
network administrator.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
Settings
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For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
LG KC910 | User Guide

your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit our
service centre.
As the mobile phone software
upgrade program requires the
user’s full attention for the duration
of the upgrade process, please
be sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note
down any important information in
advance for safekeeping.

Accessories
These accessories are available to use with your KC910.
Charger

Battery

01

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KC910
and PC.

02
03
04
05
06

Stylus and
carry strap

07

User Guide
Learn more
about your
KC910.

08
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Stereo
headset

Accessories

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in
different regions; please check
with your retailer or contact LG on
1800 638 080.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM and W-CDMA network.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that you arrange through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name : KC910
System : GSM / W-CDMA

Network service
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Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008
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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

Guidelines
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Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910
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
LG KC910 | User Guide

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 0.590 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.492 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.

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.

Guidelines

• 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.
• Switch 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 to 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.
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Guidelines for safe and efficient use
• 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
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety

Guidelines

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.
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• 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.
• If you are listening to music whilst
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

Guidelines

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 authorized service
provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

Children

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

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.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

• 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.

In aircraft

Guidelines
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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.
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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.

Battery information and care
• 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 short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as 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.
Guidelines
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Trouble shooting
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Message

Possible causes

Possible Corrective measures

SIM error

There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No connection
to the network

Signal weak
Outside GSM network

Move higher to a window or open
space. Check service provider coverage
map.

Codes do not
match

When you want to change
a security code you have to
confirm the new code by
entering it again. The two
codes that you have entered
do not match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly
Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging
indicator in the display.
Clean contacts.
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Message

Possible causes

Possible Corrective measures

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check power supply and connection to
the phone. Check the battery contacts,
clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error

Trouble shooting
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