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xحد  SARالذي توصي به اللجنة
يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة .قد
يكون عدم التقيد بهذه اإلرشادات أمرا ً خطيرا ً
الدولية للحماية من اإلشعاع غير
المؤين Commission on Non-
أو غير قانوني .يو ِّفر هذا الدليل المزيد من
Ionizing Radiation Protection
المعلومات التفصيلية.
 (ICNIRP)هو 2واط/كغ وهو حد
التعرّض لطاقة التردد الالسلكي
مقسم على نحو متناسب إلى 10
ّ
غرامات من النسيج العضوي لألطراف.
معلومات حول التعرّض للموجات الالسلكية
ومعدل االمتصاص المحدد ()SAR
xأعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا
الذي تم اختباره بواسطة DASY4
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول
لالستخدام على األذن تعادل  0.183واط/
 KF350هذا بحيث يفي بمتطلبات
كيلوجرام (10غرام) وعند الحمل على
السالمة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتع ّرض
الجسد تكون  0.608واط/كيلوجرام
للموجات الالسلكية .ويستند هذا المطلب
(10غرام).
تتضمن هوامش سالمة
إلى إرشادات علمية
ّ
مصممة لضمان السالمة لكل األشخاص،
ّ
xمعلومات بيانات  SARللمقيمين
دون أخذ العمر والصحة بعين االعتبار.
في بلدان/مناطق تتبنى حد SAR
الموصى به من ِقبل معهد المهندسين
xتستخدم إرشادات التع ّرض للموجات
الكهربائيين واإللكترونيينElectrical
الالسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل
and Electronics Engineers
االمتصاص المحدد ،أو  .SARوتجري
 (IEEE)هو  1.6واط/كغ كمتوسط
اختبارات  SARباستخدام أساليب
لكل غرام واحد ( )1من النسيج (مثالً
تعتمد على المقاييس فيما ينفذ الهاتف
الواليات المتحدة األميركية وكندا
عملية اإلرسال بأعلى مستوى طاقة
وأستراليا وتايوان).
مسموح به في كافة نطاقات التردد التي
تم اختبارها.
العناية بالمنتج وصيانته
xوعلى الرغم من وجود اختالفات بين
مستويات  SARلمختلف طرازات هاتف
 ،LGفهي كلها مصممة بحيث تفي
باإلرشادات المتعلقة بالتع ّرض للموجات
الالسلكية.
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xال تشحن الهاتف قرب ما ّدة قابلة
تحذير
لإلشتعال حيث من الممكن ان ترتفع
والشواحن
البطاريات
فقط
استخدم
حرارة الهاتف و يودي الى خطر الحريق.
والملحقات الموافق على استخدامها لطراز
الهاتف المع ّين هذا .فاستخدام أي أنواع أخرى xاستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف
الوحدة من الخارج( .ال تستخدم مواد
قد يجعل أي كفالة أو موافقة تنطبق على
مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
الهاتف غير صالحة ،وقد يكون خطيرا ً.
xال تشحن الهاتف عندما يكون على
xال تحاول فك تجميع هذه الوحدة .اعمل
األثاث اللين.
على نقلها إلى تقني صيانة مؤهل عندما
تكون بحاجة إلى عمل إلصالحها.
xيجب ان تشحن الهاتف في منطقة
جيدة التهوية.
xضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن
األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة التلفزيونx ،ال تع ّرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار
والراديو ،وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
الزائد.
xيجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر
xال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات
السخونة مثل األجهزة المشعة للحرارة
االئتمان أو تذاكر النقل؛ فباستطاعته
أو األفران المنزلية.
أن يؤثر على المعلومات الموجودة على
األشرطة المعدنية.
xال تسقط الهاتف.
xال تضغط على الشاشة بواسطة شيء
xال تع ّرض هذه الوحدة لالهتزاز
حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر
الميكانيكي أو الصدمات.
بالهاتف.
xقم بايقاف تشغيل الهاتف في المناطق
xال تع ّرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
التي تتطلب تعليمات خاصة .على
سبيل المثال ،ال تستعمل هاتفك في
xاستخدم الملحقات كسماعات األذن مثالً
المستشفيات مما قد يؤثر على األجهزة
بحذر .ال تلمس الهوائي دون وجود سبب
الطبية الحساسة.
يدعوك إلى ذلك.
xال تحمل الهاتف بأيدي مبلولة بينما يقوم
بالشحن.قد يس ّبب بصدمة كهربائية
ويؤدي الى اتالف الهاتف.
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تشغيل الهاتف بطريقة فعالة
األجهزة اإللكترونية
قد تتع ّرض كل الهواتف المحمولة
للتشويش ،مما قد يؤثر على أدائها.
xال تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من
األجهزة الطبية دون طلب اإلذن للقيام
بذلك .تجنّب وضع الهاتف على أجهزة
ضبط النبض ،أي الجيب على مستوى
الصدر.
xقد تس ّبب بعض الهواتف المحمولة
اإلزعاج لألدوات المساعدة للسمع.
xقد يؤثر الحد األدنى من التشويش على
أجهزة التلفزيون ،والراديو ،والكمبيوتر
الشخصي.
السالمة على الطرقات
تحقق من القوانين واألنظمة المتعلقة
باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق
أثناء القيادة.
xال تستخدم هاتفا ً محموال ً باليد أثناء
القيادة.
ً
xعليك دوما تركيز كامل االنتباه على
القيادة.
xاستخدم مجموعة أدوات ال يدوية ،إذا كانت
متوفرة.
8
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xتو ّقف عند جانب الطريق قبل إجراء
مكالمة أو اإلجابة على المكالمة إذا كانت
ظروف القيادة تستدعي ذلك.
xقد تؤثر طاقة التردد الالسلكي على بعض
األنظمة اإللكترونية في محرك السيارة
مثل معدات الستيريو في السيارة أو
معدات السالمة.
xعندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي،
عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات
السلكية مثبتة أو محمولة .فقد يتسبب
ذلك بتعطله أو بإصابات خطيرة بسبب
أداء غير صحيح.
إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك،
فتأكد من كون مستوى الصوت معقوال ً
بحيث تكون مدركا ً لما يحيط بك .هذا األمر
يعتبر ملزما ً خاصة بالقرب من الطرقات.
تج ّنب إلحاق الضرر بالسمع
قد يلحق الضرر بسمعك إذا كنت تتع ّرض
ألصوات عالية لفترات وقت طويلة .ونوصي
بالتالي بأال تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه
بالقرب من أذنك .كما نوصي بتعيين مستوى
صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

xأوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل
االجزاء الزجاجيه
الصعود على متن أي طائرة.
بعض االجزاء في جهازك الموبايل مصنوعه
xال تستعمله على األرض دون الحصول على
من الزجاج  ،وهذا الزجاج معرض للكسر في
إذن من ِقبل طاقم الطائرة.
حاله وقوعه على سطح صلب او تعرض لتاثير
ضغط خارجي  ،في حاله تحطم الزجاج  ،ال
تلمس او تحاول ازالته .توقف عن استخدام
األطفال
جهاز الموبايل لحين استبدال الزجاج من قبل
ضع الهاتف في مكان آمن بعيدا ً عن متناول
الجهه المرخصه لصيانه الجهاز.
األطفال .فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد
تنفصل عنه وتتس ّبب باالختناق.
منطقة تفجير
ال تستخدم الهاتف في األماكن حيث تكون
عمليات التفجير جارية .التزم بالقيود واتبع
أية أنظمة أو قوانين.
مناطق ت ّتسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار
xال تستخدم الهاتف في نقطة إعادة
التزويد بالوقود .ال تستخدمه بالقرب من
الوقود أو المواد الكيميائية.
xال تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل
لالشتعال ،أو المتفجرات في حجرة
السيارة التي تحتوي على الهاتف
المحمول وملحقاته.
في الطائرة
باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب
بحدوث تشويش في الطائرة.

مكالمات الطوارئ
قد ال تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن
كافة شبكات الهاتف المحمول .وبالتالي
عليك أال تعتمد فقط على هاتفك المحمول
لمكالمات الطوارئ .تحقق من ذلك مع موفر
الخدمات المحلي.
معلومات حول البطارية والعناية بها
xلست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل
كامل قبل إعادة شحنها .وبخالف أنظمة
البطاريات األخرى ،ال يوجد تأثير للذاكرة
يستطيع تخفيض أداء البطارية.
xاستخدم بطاريات وشواحن  LGفقط.
مصممة إلطالة فترة عمل
فشواحن LG
ّ
البطارية.
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xال تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها xتخلص من البطاريات المستعملة وفق
إرشادات الشركة المصنّعة.
لحدوث تماس.
xإذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية،
الموصالت المعدنية
xحافظ على نظافة
ّ
فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو
الموجودة على البطارية.
وكيل معتمد من LG Electronics
xاستبدل البطارية عندما يصبح أداؤها
للمساعدة.
غير مقبول .قد يعاد شحن البطارية
مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى
xقم دائما ً بفصل الشاحن عن المقبس بعد
شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهالك
االستبدال.
الشاحن طاقة غير ضرورية.
xأعد شحن البطارية إذا توقفت عن
استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة
صالحية استعمالها إلى الحد األقصى.
xال تع ّرض شاحن البطارية لنور الشمس
المباشر أو ال تستخدمه في أماكن عالية
الرطوبة ،مثل الحمام.
xال تترك البطارية في األماكن الساخنة أو
الباردة ،فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء
البطارية.
xهناك خطر انفجار ،إذا تم استبدال
البطارية ببطارية أخرى من نوع غير
صحيح.
xتخلص من البطاريات المستعملة وفق
إرشادات الشركة المصنّعة .يرجى إعادة
التصنيع عندما يكون ذلك ممكنا ً .ال
تتخ ّلص منها كمهمالت منزلية.
10
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التع ّرف على هاتفك

مفتاح اللمس للتنقل
• في وضع االنتظار:
 Uقائمة جهات االتصال
 Dالقائمة السريعة
 Rالرسائل
 Lاألنماط
•في القائمة :التنقل بين
القوائم.
مفتاح الكاميرا
االنتقال إلى معاينة الكاميرا.
مفتاح اإلنهاء/الطاقة إنهاء
مكالمة أو رفضها .تشغيل/
إيقاف الهاتف .اضغط مرة
واحدة للعودة إلى شاشة
وضع االنتظار.
مفتاح المسح
مسح حرف واحد مع كل
ضغطة.

02
03
04
05
06

مفتاح تعدد المهام
فتح قائمة تعدد المهام.
مفتاح االتصال
طلب رقم هاتف واإلجابة على
مكالمات واردة.
اإلعدادات

جهاز االستشعار ALC
(التحكم التلقائي باإلضاءة)
يسمح بضبط سطوع
الشاشة وفق درجة السطوع
المحيطة.

شاشة  LCDالرئيسية
•أعلى :قوة اإلشارة
ومستوى البطارية ووظائف
متعددة.
•أسفل :حافظة األشياء/
قائمة/إشارات جهات
االتصال.
مفتاح االختيار األيسر/
مفتاح االختيار األيمن
يقوم بتنفيذ الوظيفة المشار
إليها عند أسفل شاشة
العرض .في وضع الخمول،
اضغط مفتاح االختيار األيسر
لفتح قائمة حافظة األشياء.
اضغط مفتاح االختيار األيمن
لالتصال بجهات االتصال.

01
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التع ّرف على هاتفك
موصل الشاحن/الكبل/الجهاز
الاليدوي
تلميح :لتوصيل كبل USB
انتظر حتى يتم تشغيل الهاتف
وتسجيله في الشبكة.

مأخذ بطاقة الذاكرة
ّ
المصغرة SD

المفاتيح الجانبية
•عندما تكون الشاشة
خاملة :مستوى صوت نغمة
المفاتيح.
•أثناء المكالمة :مستوى
صوت سماعة األذن..
•عند تشغيل مسار :التحكم
بحجم الصوت.
مزالج تحرير البطارية
غطاء البطارية

اإلعدادات

مأخذ بطاقة
SIM

12

البطارية
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تركيب بطاقة  SIMوالبطارية
02
03
04
05
06

تحذير :ال تخرج البطارية عندما يكون الهاتف
قيد التشغيل ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر
بالهاتف.

 3تركيب بطاقة SIM
ادفع بطاقة  SIMإلى داخل حاملها .تأكد من
الموصالت الذهبية الموجودة على
كون ناحية
ّ
البطاقة موجهة نحو األسفل .إلخراج بطاقة
 ، SIMاسحبها بلطف في االتجاه العكسي.
تحذير :ال تقم باستبدال بطاقة  SIMأو
إزالتها أثناء استخدام الهاتف أو عندما يكون قيد
التشغيل فذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إلحاق
الضرر ببطاقة .SIM

اإلعدادات

 1نزع غطاء البطارية
ضغط على مزالج تحرير غطاء البطارية.
ح ّرك غطاء البطارية باتجاه أسفل الهاتف
وبعيدا ً عنه.

 2إخراج البطارية
ارفع الحافة السفلى للبطاقة وقم بإخراجها
بتأن من حجرتها.
ٍ

01
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تركيب بطاقة  SIMوالبطارية

اإلعدادات

 4تركيب البطارية
أدخل أوال ً الجهة العليا للبطارية في الحافة
العليا لحجرة البطارية .تأكد من محاذاة
موصالت البطارية مع األطراف الموجودة على
ّ
الهاتف .اضغط جهة البطارية السفلى إلى
األسفل حتى تستقر في مكانها.

14
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 5إعادة غطاء البطارية إلى مكانه
ح ّرك غطاء البطارية باتجاه أعلى الهاتف
حتى يستقر في مكانه.
 6شحن الهاتف
ح ّرك إلى الخلف غطاء مقبس الشاحن
الموجود على جانب الهاتف  . KF350أدخل
الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي
رئيسي .يجب أن يتم شحن الهاتف KF350
حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بشحن
الهاتف بالكامل.

بطاقة الذاكرة
02
03
04
05
06

تلميح! لتغيير وجهة التخزين االفتراضية ،افتح مدير
الذاكرة من قائمة ضبط الهاتف وحدد ضبط التخزين
األساسي.

تضمنت بطاقة الذاكرة
مالحظة :إذا
ّ
محتوى موجوداً ،فسيتم تصنيفه بشكل
تلقائي في الحافظة الصحيحة ،فسيتم
مثالً تخزين ملفات الفيديو في حافظة
مقاطع الفيديو.

اإلعدادات

تركيب بطاقة ذاكرة

تهيئة بطاقة الذاكرة

إذا كانت بطاقة الذاكرة مهيأة ،فيمكنك البدء
يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة
باستخدامها .أما إذا لم تكن البطاقة مهيأة
على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة.
فعليك تهيئتها.
تلميح :بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oحدد ضبط واختر ضبط الهاتف.
 1قم بإزالة غطاء البطارية إذا دعت الحاجة 2 .حدد مدير الذاكرة ثم اختر ذاكرة
خارجية.
 2ح ّرك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة
الموجودة في األعلى ،حتى تستقر في
 3اضغط التهيئة ثم أكد خيارك.
الموصالت
مكانها .تأكد من كون ناحية
ّ
 4أدخل كلمة المرور ،إذا كان قد تم
الذهبية موجهة نحو األسفل..
تعيينها ،فتتم تهيئة بطاقتك وتصبح
جاهزة لالستخدام.
مالحظة :تم تعيين رمز الحماية االفتراضي
إلى ‘.’0000

01
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خريطة القوائم
ألعاب وتطبيقات

االتصال

ّ
المنسق

الوسائط

 .1العاب وتطبيقات
 .2اإلعدادات

 .1التقويم
 .2المهام
 .3مذكرة
 .4مذكرة سرية
 .5محدد التاريخ
 .6اإلعدادات

اإلعدادات

الرسائل

16

 .1إنشاء رسالة جديدة
 .2صندوق الوارد
 .3صندوق البريد
 .4المسودات
 .5صندوق الصادر
 .6المرسلة
 .7حافظاتي
 .8النماذج
 .9رموز تعبيرية
 .0ضبط الرسائل
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 .1سجالت المكالمات
 .2مدة المكالمة
 .3حجم البيانات
 .4تكاليف المكالمة
 .5تحويل المكالمات
 .6حظر المكالمات
 .7أرقام االتصال الثابت
 .8انتظار المكالمات
 .9إعدادات عامة

 .1الكاميرا
 .2كاميرا الفيديو
 .3موسيقى
 .4راديو FM
مسجل الصوت
.5
ّ

أشيائي

 .1الصور
 .2أصواتي
 .3الفيديو
 .4ألعاب وتطبيقات
 .5محتويات فالش
 .6أخرى
 .7بطاقة الذاكرة

 .1بحث

األدوات

المتصفح

 .1القائمة السريعة
 .2تنبيهات
 .3الحاسبة
 .4ساعة إيقاف
 .5محول
 .6التوقيت العالمي
 .7خدمة SIM

 .1الصفحة الرئيسية
 .2إدخال العنوان
 .3العالمات
 .4قارئ RSS
 .5الصفحات المحفوظة
 .6سجل
 .7اإلعدادات

التوصيل

اإلعدادات

 .1البلوتوث
 .2وضع اتصال USB

 .1األوضاع
 .2هاتف
 .3الشاشة
 .4إضاءة خارجية
 .5ضوء خارجي
 .6التاريخ والوقت
 .7الشبكة
 .8وضع إنترنت
 .9نقاط الوصول
 .0اتصال بيانات الرزمة
* .الحماية
 .#مدير الذاكرة
 .13إعادة ضبط اإلعدادات

02
03
04
05
06

اإلعدادات

Google

االسماء

 .1إضافة جديد
 .2بحث
 .3االتصال السريع
 .4المجموعات
 .5أرقام االتصال بالخدمة
 .6رقمي
 .7بطاقة العمل
 .8اإلعدادات

01
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شاشة وضع االنتظار
شريط الحالة

يشير شريط الحالة ،باستخدام رموز
مختلفة،
إلى أشياء مثل قوة اإلشارة ،ورسائل جديدة
وفترة عمل البطارية كما يعلمك ما إذا كانت
تقنية بلوتوث أو خدمة  GPRSنشطة.
يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من
المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

اإلعدادات

الرمز

الوصف
تعدد المهام
قوة إشارة الشبكة (يختلف
عدد األشرطة)
إشارة الشبكة غير متوفرة
البطارية فارغة
رسالة نصية جديدة
بريد إلكتروني جديد
تم تعيين تنبيه
النمط “عادي” قيد االستخدام

18
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الرمز

الوصف
النمط “صامت” قيد
االستخدام
الذاكرة الخارجية
المكالمات مح ّولة
 GPRSمتوفر
 EDGEقيد االستخدام
التجوال
بلوتوث نشط
تم رفض المكالمات

المكالمات

إجراء مكالمة من جهات االتصال

من السهل االتصال بأي شخص قمت بتخزين
رقمه في جهات االتصال في هاتفك.
 1اضغط  Dلفتح دفتر العناوين.
 2قم بالتمرير إلى جهة االتصال إلجراء
مكالمة.
 3اضغط المفتاح  sلبدء المكالمة.
 4إلنهاء المكالمة ،اضغط المفتاح .e

02
03
04
05
06

الرد على مكالمة ورفضها

عندما ير ّن هاتفك اضغط على مفتاح
ّ
المشغل  sلإلجابة على المكالمة..
اضغط على مفتاح االختيار األيسر لكتم
صوت الرنين.
ً
يُعتبر هذا األمر جيدا إذا كنت قد نسيت
تغيير نمط الهاتف إلى “صامت” أثناء حضور
اجتماع ما.
اضغط على مفتاح االختيار األيمن لرفض
المكالمة الواردة.

االتصال السريع

يمكنك تعيين رقم اتصال سريع لجهة اتصال
تتصل فيها بشكل متكرر.

األساسيات

إجراء مكالمة صوتية

 1أدخل رقم هاتف شامالً رمز المنطقة
بالكامل.
لحذف رقم اضغط على .c
لحذف كافة األرقام اضغط باستمرار
على .c
 2اضغط على  sإلجراء مكالمة.
 3اضغط على  eأو أغلق الهاتف إلنهاء
المكالمة.

إجراء مكالمات دولية

 1اضغط باستمرار على  eإلضافة
البادئة الدولية .فيضع الحرف “ ”+رمز
الوصول الدولي في المقدمة.
 2أدخل رمز البلد ،ورمز المنطقة ورقم
الهاتف.
 3اضغط على .s

01
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المكالمات
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد االسماء.
 2حدد االتصال السريع.
 3يتم مسبقا ً تعيين بريدك الصوتي إلى
رقم االتصال السريع  1وال يمكنك
تغيير ذلك.
حدد أي رقم آخر لتعيينه كرقم اتصال
سريع لجهة اتصال.
 4يفتح دفتر العناوين .حدد جهة االتصال
التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم وذلك
بلمس رقم هاتفها مرة واحدة.
لطلب رقم اتصال سريع:
•اضغط على الرقم الذي قمت بتعيينه
إلى جهة اتصال ثم اضغط على مفتاح
اإلرسال  sأو . O
•اضغط باستمرار على الرقم الذي قمت
بتعيينه إلى جهة اتصال حتى تظهر جهة
االتصال على الشاشة.

األساسيات

إجراء مكالمة ثانية

20

 3اضغط على  sلتوصيل المكالمة.
 4يتم عرض المكالمتين معا ً على شاشة
المكالمة .ويتم إقفال المكالمة األولية
ويوضع المتصل في حالة االنتظار.
 5حدد تبديل للتبديل بين المكالمتين.
 6إلنهاء إحدى المكالمتين أو كالهما حدد
خيارات إنهاء يلي ذلك الكل أو نشطة.
مالحظة :س ُيفرض عليك رسم مقابل كل
مكالمة تجريها.

نغمات DTMF

يسمح لك DTMFباستخدام األوامر
الرقمية للتنقل ضمن القوائم ضمن الرسائل
المؤتمتة.
يكون  DTMFقيد التشغيل كإعداد
افتراضي.

عرض سجالت المكالمات

من شاشة وضع االنتظار ،اضغط  Oوح ّدد
 1خالل المكالمة األولية ،اضغط O
االتصال ثم سجالت المكالمات.
وخيارات ومن ثم ح ّدد إضافة مكالمة
اختر عرض ما يلي:
جديدة.
كل المكالمات  -عرض قائمة كاملة
 2اطلب الرقم أو ابحث في جهات االتصال.
تتضمن كل األرقام التي طلبتها ،واستلمتها
ّ
ولم ترد عليها.
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تلميح! من أي قائمة مكاملات اضغط
مفتاح االختيار األيسر وحذف الكل حلذف
املسجلة.
كل العناصر
ّ

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 ، Oوحدد االتصال.
 2حدد تحويل المكالمات.
 3اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل كل
المكالمات ،عندما يكون الخط مشغوالً،
أو عند عدم الرد أو عندما ال يكون
الوصول إليك ممكنا ً.
 4أدخل الرقم الذي ترغب في أن يتم
التحويل إليه.
 5حدد تنشيط للتنشيط.
مالحظة :يتم فرض رسوم على تحويل
المكالمات .يرجى االتصال بموفر الشبكة
للحصول على تفاصيل.

من شاشة وضع االنتظار اضغط على O
وحدد االتصال.
كما يمكنك اختيار عرض:
مدة المكالمة  -عرض مدة كل المكالمات
التي طلبتها وتلك التي استلمتها.
حجم البيانات  -عرض كمية البيانات التي
تلميح! إليقاف تشغيل حتويل كل املكاملات،
استلمتها وأرسلتها بالكيلو بايت.
اختر إلغاء تنشيط الكل.
تكاليف المكالمة  -عرض الرسوم المطبقة
على األرقام التي طلبتها (هذه الخدمة
استخدام حظر المكالمات
ّ
مشغلي
تعتمد على الشبكة ،فبعض
الشبكات غير قادرين على دعم هذه
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
الخدمة).
 Oوحدد االتصال.
 2حدد حظر المكالمات.
 3حدد خيارا ً من ضمن الخيارات السبعة
أو كلها:

02
03
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05
06

األساسيات

مكالمات صادرة عرض قائمة بكل األرقام
التي طلبتها.
مكالمات مستلمة  -عرض قائمة بكل
األرقام التي اتصلت بك.
مكالمات لم يرد عليها  -عرض قائمة بكل
المكالمات التي لم ترد عليها.

استخدام تحويل المكالمات

01
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المكالمات
كل الصادر
المكالمات الدولية الصادرة عدا بلد االصل
صادر دولي ما عدا بلد االصل
كل الوارد
الغاء كل الحظر
إلغاء تنشيط الكل
 4أدخل كلمة مرور حظر المكالمات.
ّ
مشغل
تحقق من توفر الخدمة مع
الشبكة.

استخدام رقم اتصال محدد

األساسيات

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد االتصال.
 2حدد رقم اتصال محدد من القائمة
اتصال لتشغيل وتجميع قائمة باألرقام
التي يمكن طلبها من هاتفك .من
ّ
مشغل  PINستحتاج إلى الحصول
على رمز  2الشبكة .وحدها األرقام
المضمنة في قائمة االتصال المحدد هي
ّ
األرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

22
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استخدام انتظار المكالمات

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد االتصال.
 2حدد انتظار المكالمات لتنشيط خدمة
انتظار المكالمات.
إذا تم تنشيط خدمة انتظار المكالمات،
فستنبهك سماعة الهاتف بمكالمة
واردة أثناء إجراء مكالمة .ترن نغمة في
سماعة األذن ،وتظهر المكالمة الثانية
قيد االنتظار على شاشة العرض.
يمكنك وضع المكالمة األولى قيد االنتظار
واإلجابة على المكالمة الثانية( .تتوفر هذه
الميزة فقط إذا كانت معتمدة من ِقبل
الشبكة التي تستخدمها) .

تغيير ضبط المكالمات العام

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد االتصال.
 2حدد إعدادات عامة .من هنا يمكنك
تعديل ضبط الخيارات التالية:

02
03
04
05
06

األساسيات

رفض المكالمة  -حدد تشغيل أو إيقاف
واختر رفض كل المكالمات ،أو المكالمات
الواردة من مجموعات أو جهات اتصال
مع ّينة ،أو من أرقام غير مسجلة (تلك
المضمنة في جهات االتصال
األرقام غير
ّ
أو بدون مع ّرف المتصل).
إرسال رقمي  -اختر ما إذا كنت ترغب
في أن يظهر رقمك عند اتصالك
بأحدهم.
معاودة االتصال التلقائي  -اختر تشغيل
أو إيقاف تشغيل.
وضع الرد  -اختر ما إذا كنت تريد الرد على
الهاتف باستخدام مفتاح اإلرسال أو أي
مفتاح أو بفتح القطعة المنزلقة للهاتف.
منبّه الدقائق  -حدد تشغيل لسماع
نغمة بعد مرور كل دقيقة خالل فترة إجراء
المكالمة.
ّ
وضع الرد  -حدد ال يدوي لكي تتمكن من
الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس
بلوتوث أو حدد سماعة رأس للضغط
على مفتاح موجود على الهاتف للرد على
مكالمة عند استخدام سماعة رأس .بلوتوث
حفظ رقم جديد  -حدد نعم لحفظ الرقم
الجديد.
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الرسائل
الرسائل

يتضمن
وظائف متعلقة بخدمة KF350
ّ
الهاتف الرسائل القصيرة رسالة قصيرة،
وخدمة الرسائل النصية المتعددة  ،والبريد
اإللكتروني ،وكذلك رسائل خدمة الشبكة .ما
عليك إال لمس قائمة وتحديد رسائل.

األساسيات

إرسال رسالة
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 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم اختر إنشاء
رسالة جديدة.
 2إذا اخترت “رسالة” ،فستفتح رسالة
الرسائل النصية جديدة( .إذا أردت
إرسال بريد إلكتروني  2أو إذا أردت إرسال
فانظر الصفحة  .)26-29شيء ما
باستخدام بلوتوث ،فانظر الصفحة .)60
 3يفتح محرر رسائل جديدة .يجمع محرر
الرسائل ما بين رسالة قصيرة ورسالة
وسائط متعددة ضمن واجهة بديهية
واحدة سهلة االستخدام للتبديل بين
وضع رسالة قصيرة ووضع رسالة وسائط
متعددة .الضبط االفتراضي لمحرر
الرسائل هو وضع رسالة قصيرة.
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 4أدخل رسالتك باستخدام وضع T9
التكهني أو وضع  Abcاليدوي .انظر
إدخال النص على الصفحة 25-26
لمعرفة كيفية التبديل ما بين أوضاع
إدخال النص المختلفة.
تلميح! ميكنك حتديد نوع الرسالة كرسالة
قصيرة أو رسالة وسائط متعددة عندما
تقوم بإدخال نص يتجاوز طوله طول
صفحتني في حقل الرسالة .إذا أردت تغيير
نوع الرسالة التي تريد إرسالها ،فانظر
الصفحة  31القائمة إرسال النص الطويل
ك من تغيير إعدادات الرسائل النصية.

 5اضغط خيارات وح ّدد إدراج إلضافة صورة
أو فيديو أو صوت أو رموز أو نموذج أو رموز
تعبيرية أو االسم والرقم أو الشريحة
الجديدة أو الموضوع أو المزيد (بطاقة
عمل/جدول/مذكرة/المهام/بطاقة العمل
الخاصة بي).
 6إضغط إرسال.
 7ابحث في قائمة جهات االتصال أو اضغط
مفتاح الرقم إلدخال رقم الهاتف.
 8إضغط إرسال.

إدخال النص

يمكنك إدخال األحرف األبجدية والرقمية
باستخدام
لوحة المفاتيح على الهاتف .فتخزين
األسماء في
جهات االتصال ،وكتابة رسالة ،وإنشاء أحداث
مجدولة في التقويم كلها عمليات تتطلب
إدخال
النص .وتتوفر أساليب إدخال النص التالية
في  T9الهاتف :وضع ABC/Abc/abc
التكهني ،ووضع ووضع اليدوي.123 ،
مالحظة :قد تسمح بعض الحقول بوضع
إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف في
حقول دفتر العناوين).
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05
06

وضع  T9التنبؤي

يستخدم وضع  T9التكهني قاموسا ً
مض ًّمنا للتعرف على الكلمات التي تكتبها
استنادا ً إلى تسلسالت المفاتيح التي تضغط
عليها .ما عليك إال ضغط مفتاح الرقم
المقترن بالحرف الذي تريد إدخاله ،وسيتعرف
القاموس على الكلمة فور أن يتم إدخال كل
األحرف.

األساسيات

حتذير :حتذير :إذا متت إضافة صورة ،أو
صوت ،أو فيديو ،أو شريحة جديدة أو موضوع
إلى محرر الرسائل ،فسيتم تلقئيا ً حتويل
العنصر املضافة إلى وضع رسالة وسائط
متعددة و سوف حتاسب على هذة الرسالة
حسب تعريفة بلدك لرسالة الوسائط
املتعددة.

لتشغيل وضع  T9في حقل إدخال النص،
حدد خيارات ،وحدد تعيين  T9واختر
تشغيل .عندما يكون وضع  T9قيد
التشغيل ،يمكنك تبديل وضع إدخال النص
وذلك بضغط  .#وستالحظ مؤشر وضع
إدخال النص في الزاوية اليسرى العليا من
الشاشة.
إلدخال رمز في حقل إدخال النص ،اضغط
المفتاح * وحدد رمزاً ،ثم حدد .O
أكمل كل كلمة بمسافة وذلك بضغط .0
لحذف حرف ،اضغط المفتاح .c
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الرسائل
إذا لم تظهر الكلمة المطلوبة ،فالمس
خيارات وحدد إضافة إلى القاموس ثم يمكنك
إدخال الكلمة باستخدام اليدوي .تضاف
كلمتك إلى القاموس ABC .وضع.
مالحظة :يمكنك تحديد لغة  T9مختلفة
وذلك بلمس خيارات وتحديد لغة الكتابة.

وضع  ABCاليدوي

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال
الحروف عن طريق الضغط على المفتاح
المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته
وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثالث أو
أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على
شاشة عرض الهاتف.

 123وضع

األساسيات

اكتب األرقام وذلك باستخدام ضغطة واحدة
لكل رقم .يمكنك أيضا ً إضافة أرقام مع
البقاء في أوضاع األحرف وذلك بالضغط
باستمرار على المفتاح المطلوب.
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إعداد البريد اإللكتروني

بإمكانك البقاء على تواصل أثناء التنقل
وذلك باستخدام البريد اإللكتروني في الهاتف
 .KF350فعملية إعداد حساب بريد
إلكتروني  POP3أو  IMAP4هي عملية
بسيطة وسهلة.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم حدد ضبط
الرسائل.
 2حدد بريد إلكتروني ثم حدد حسابات
البريد اإللكتروني.
 3في حال عدم تعيين حساب بريد إلكتروني،
حساب مستخدما ً معالج
يمكنك إعداد
ٍ
إعداد البريد اإللكتروني.
عنوان البريد اإللكتروني/كلمة المرور  -قم
بإدخال عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة
المرور.
اسم المستخدم  -قم بإدخال معرف
مستخدم الحساب.
نوع صندوق البريد  -قم بتحديد نوع
بروتوكول إنترنت المستخدم لنقل البريد
اإللكتروني ،أو  IMAP4أو .POP3
مركز خدمة الوارد  -أدخل عنوان  IPأو اسم
المضيف لخادم البريد الوارد ( POP3أو
.)IMAP4

02
03
04
05
06

األساسيات

مركز خدمة الصادر  -أدخل عنوان IP
أو اسم المضيف لخادم البريد الصادر
(.)SMTP
مصادقة  - SMTPقم باختيار تنشيط
ضبط الحماية لخادم البريد الصادر.
إذا كانت مصادقة  SMTPقيد التشغيل،
يطالبك خادم الصادر باسم مستخدم وكلمة
مرور لدى قيامك بإرسال بريد إلكتروني.
اسم مستخدم /SMTPكلمة مرور
 - SMTPقم بإدخال عنوان بريدك
اإللكتروني وكلمة المرور من موفر البريد
اإللكتروني( .إذا كانت مصادقة SMTP
قيد التشغيل)
اسم الحساب  -قم بإدخال اسم صندوق
البريد الذي تود اإلشارة إليه في الحساب.
 4بعد إدخال حساب البريد اإللكتروني ،حدد
موافق للحفظ.
لقد تم إعداد حسابك اآلن ،وسيظهر
في قائمة الحسابات في حافظة البريد
اإللكتروني.
5باستخدام قائمة تعديل في خيارات،
يمكنك تعديل قيم الضبط.
العنوان  -أدخل اسما ً لهذا الحساب.

اسمي  -أدخل اسمك.
اسم المستخدم  -أدخل اسم
مستخدم الحساب.
كلمة المرور  -أدخل كلمة مرور
الحساب.
عنوان البريد اإللكتروني  -أدخل عنوان
البريد اإللكتروني لهذا الحساب.
عنوان بريد الرد  -أدخل عنوان البريد
اإللكتروني ”الرد على ”.
ملقم البريد الصادر  -أدخل تفاصيل
الحساب.
خادم البريد الوارد  -أدخل تفاصيل
الحساب.
الحد األقصى لحجم االستالم  -رسائل
البريد اإللكتروني ،الحجم األقصى هو
 1MBكيلو بايت.
نوع صندوق البريد  -أدخل نوع صندوق
البريد أو  POP3أو .IMAP4
حفظ في خادم  -رسائل البريد
اإللكتروني في خادم .بالنسبة إلى
حسابات  IMAP4يتم دوما ً حفظ
النُسخ.
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الرسائل

األساسيات

حفظ البريد المرسل في  -اختر المكان
الذي تريد حفظ البريد اإللكتروني
لحسابات  .IMAP4بالنسبة إلى
حسابات  POP3يتم دوما ً حفظ
النُسخ في الهاتف.
نقطة الوصول  -اختر نقطة الوصول
إلى إنترنت.
استرداد تلقائي  -حدد هذا الخيار
السترداد رسائل البريد اإللكتروني تلقائيا ً.
رقم منفذ SMTP
رقم منفذ الوارد  -هذا الرقم هو عادة
 110لحسابات  POP3و 143
لحسابات .IMAP4
الوارد يستخدم SSL
الصادر يستخدم SSL
 SMTPمصادقة  -اختر ضبط الحماية
لخادم البريد الصادر.
اسم مستخدم SMTP
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كلمة مرور SMTP
 APOPتسجيل دخول آمن ل -اختر
لتنشيط تسجيل دخول آمن ل APOP
لحساب  .POP3تكون حسابات IMAP4
دوما ً مع ّينة إلى إيقاف.

استرداد بريدك اإللكتروني

يمكنك أن تتحقق من وجود بريد إلكتروني
جديد في حسابك تلقائيا ً أو يدويا ً .انظر
“تغيير ضبط البريد اإللكتروني” للتحقق
تلقائ ًيا.
للتحقق يدوياً:
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم صندوق البريد.
 2حدد الحساب الذي تريد استخدامه.
 3اختر استرداد فيتصل هاتفك بحساب
البريد اإللكتروني ويسترد رسائلك
الجديدة.

صندوق البريد  -توضع في صندوق البريد
إرسال بريد إلكتروني باستخدام
كل رسائل البريد اإللكتروني التي تستلمها.
حسابك الجديد
المسودات  -إذا لم يكن لديك الوقت
على
اضغط
االنتظار
وضع
 1من شاشة
الكافي لالنتهاء من كتابة رسالة ،فيمكنك
 Oو حدد رسائل ثم اختر إنشاء
أن تحفظ هنا ما قمت به حتى اللحظة.
جديد.
صندوق الصادر  -عبارة عن حافظة تخزين
إلكتروني
بريد
فيفتح
إلكتروني
بريد
 2اختر
مؤقت للرسائل فيما يكون إرسالها جاريا ً.
جديد.
المرسلة  -توضع كل الرسائل التي ترسلها
 3استخدم عالمات التبويب وخيارات
في حافظة العناصر المرسلة.
إلدخال عنوان المستلم وكتابة رسالتك.
حافظتي  -يمكنك نقل الرسائل الموجودة
استخدم إدراج إلرفاق صور أو ملفات
في صندوق الوارد أو الرسائل المرسلة إلى
فيديو أو أصوات أو أنواع ملفات أخرى.
حافظاتي ،ثم نقل هذه الرسائل الموجودة
 4حدد إرسال فيتم إرسال بريدك
في حافظاتي إلى صندوق الرسائل األصلي.
اإللكتروني.

حافظات الرسائل

صندوق الوارد  -توضع في صندوق الوارد كل
الرسائل التي تستلمها .من هنا يمكنك
الرد ،وإعادة التوجيه والكثير غير ذلك ،انظر
أدناه للحصول على التفاصيل.
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إدارة الرسائل

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم صندوق الوارد.
 2حدد “خيارات” ثم اختر القيام بما يلي:
رد  -إرسال رد على الرسالة المحددة.
إعادة توجيه  -إرسال الرسالة المحددة
إلى شخص آخر.
مكالمة  -إجراء مكالمة صوتية أو
مكالمة فيديو مع الشخص الذي أرسل
لك الرسالة.

األساسيات

تلميح! باستطاعتك أن ترسل مستندات
 ,Wordو  ,Excelو Power Point
و  PDFبالبريد اإللكتروني إلى الهاتف
 KF350بحيث ميكنك مراجعتها أثناء
التنقل.

01

29

األساسيات

الرسائل
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حفظ رقم  -تحفظ عنوان المرسل في
جهات االتصال.
حذف  -حذف الرسالة.
إنشاء رسالة جديدة  -فتح رسالة
جديدة فارغة أو بريد إلكتروني جديد
وفارغ.
تحديد/إلغاء تحديد  -وضع عالمة على
رسائلك للحذف المتع ّدد.
نسخ ونقل  -نسخ الرسائل أو نقلها إلى
الهاتف أو بطاقة  SIMأو حافظاتي.
تصفية  -عرض الرسالة حسب النوع.
يؤدي
ذلك إلى تجميع رسائل الرسائل النصية
بشكل منفصل عن رسائل .MMS
معلومات الرسالة  -انظر معلومات
إضافية تتعلق بالرسالة ،هذه المعلومات
تشمل وقت إرسالها وتقرير االستالم
وتقرير القراءة.
إذا شاهدت الرسالة ال توجد مساحة لرسالة
 SIMفهذا يعني أنه عليك حذف بعض
الرسائل من صندوق الوارد.
إذا شاهدت الرسالة ال توجد مساحة كافية
للرسائل فيمكنك حذف إما الرسائل أو
الملفات المحفوظة لتوفير مساحة.
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استخدام النماذج

يمكنك إنشاء النماذج لرسائل الرسائل
النصية و  MMSالتي ترسلها بشكل
متكرر .وستعثر على بعض النماذج الموجودة
مسبقا ً على هاتفك ،ويمكنك تعديل هذه
النماذج إذا رغبت في ذلك.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم اختر النماذج.
 2اختر نماذج نصية أو نماذج وسائط
متعددة .يمكنك حينئ ٍذ تحديد “خيارات”
لتنفيذ إجراءات تتعلق بالنماذج مثل
إضافة جديد ،أو تعديل ،أو حذف أو
حذف الكل.

استخدام الرموز التعبيرية

يمكنك إضفاء الحيوية على رسائلك من
خالل استخدام الرموز التعبيرية .وستجد
على الهاتف بعض الرموز التعبيرية الشائعة
االستخدام.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم اختر رموز
تعبيرية.
 2حدد “خيارات” لتنفيذ إجراءات تتعلق
بالرموز التعبيرية مثل إضافة جديد ،أو
تعديل ،أو حذف أو حذف الكل.

02
03
04
05
06

األساسيات

تغيير ضبط الرسائل النصية

تكون ضبط الرسائل في الهاتف KF350
مع ّرفة مسبقا ً بحيث يمكنك إرسال الرسائل
على الفور .وإذا رغبت في تغيير الضبط،
فيمكنك القيام بذلك على الشكل التالي.
من شاشة وضع االنتظار اضغط على O
و حدد رسائل ثم اختر ضبط الرسائل ثم
رسالة نصية.
يمكنك إدخال تغييرات على:
رقم مركز الرسائل  -أدخل تفاصيل مركز
الرسائل.
تقرير االستالم  -اختر تلقي تأكيد باستالم
رسالتك.
مدة الصالحية  -اختر فترة تخزين رسالتك
في مركز الرسائل.
أنواع الرسائل  -تحويل النص إلى صوت ،أو
فاكس ،أو  X.400أو بريد إلكتروني.
ترميز الحروف  -اختر طريقة ترميز الحروف
في رسائلك ،ويؤثر هذا األمر على حجم
رسائلك وبالتالي على رسوم البيانات.
إرسال النص الطويل ك  -اختر اإلرسال
ك رسائل الرسائل النصية متعددة أو
كرسالة .MMS

تغيير ضبط الرسائل النصية

تكون ضبط الرسائل في الهاتف KF350
مع ّرفة مسبقا ً بحيث يمكنك إرسال الرسائل
على الفور .وإذا رغبت في تغيير الضبط،
فيمكنك القيام بذلك على الشكل التالي.
من شاشة وضع االنتظار اضغط على O
و حدد رسائل ثم اختر ضبط الرسائل ثم
رسالة وسائط
متعددة .يمكنك إدخال تغييرات على:
وضع االسترداد  -اختر شبكة محلية أو
جوالة .إذا اخترت فيما بعد يدوي فستتلقى
إعالم برسائل  MMSفقط ويمكنك حينئ ٍذ
أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل
كامل.
تقرير االستالم  -اختر للسماح و/أو طلب
تقرير استالم.
إشعار بقراءة الرسالة  -اختر للسماح و/أو
إرسال إشعار بقراء الرسالة.
األولوية  -اختر مستوى أولوية رسالة
.MMS
مدة الصالحية  -اختر فترة تخزين رسالتك
في مركز الرسائل.
مدة الشريحة  -اختر مدة ظهور الشرائح
على الشاشة.
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الرسائل
وضع اإلنشاء  -اختر وضع الرسائل.
وقت االستالم  -تسليم رسالتك في وقت
محدد.
مركز الرسائل النصية المتعددة  -أدخل
تفاصيل
مركز الرسائل.

األساسيات

تغيير ضبط البريد اإللكتروني

32

يمكنك تكييف ضبط البريد اإللكتروني
بحيث يعمل وفقا ً لتفضيالتك.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد رسائل ثم افتح ضبط
الرسائل.
ثم
 2حدد بريد إلكتروني ويمكنك من ّ
تكييف الضبط التالية:
حساب البريد اإللكتروني  -يمكنك
إعداد حساب بريد إلكتروني.
السماح بعنوان الرد  -اختر للسماح
بإرسال رسائل “تأكيد القراءة”.
طلب عنوان الرد  -اختر ما إذا كان يجب
طلب رسائل “تأكيد القراءة”.
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الفترة الزمنية لالسترداد  -اختر مدى
تكرار قيام الهاتف  KF350بالتحقق
من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.
تضمين الرسالة في إعادة التوجيه
والرد -
اختر تضمين الرسالة األصلية أو عدم
تضمينها.
تضمين المرفق  -اختر لتضمين المرفق
األصلي.
استرداد تلقائي أثناء التجوال -
اختر السترداد رسائلك أثناء وجودك في
الخارج ،أو إيقاف االسترداد التلقائي.
إعالم ببريد إلكتروني جديد  -اختر ما
إذا كان يجب تنبيهك عند وصول رسائل
بريد إلكتروني جديدة.
التوقيع  -أنشئ توقيعا ً على البريد
اإللكتروني ّ
وشغل هذه الميزة.
األولوية  -اختر مستوى األولوية لرسائل
البريد اإللكتروني.
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األساسيات

تغيير الضبط األخرى

من شاشة وضع االنتظار اضغط على  Oو
حدد رسائل ،واختر ضبط ثم:
رقم البريد الصوتي  -يتم تخزين رقم بريدك
ّ
بمشغل الشبكة
الصوتي هنا .اتصل
للحصول على مزيد من المعلومات حول
الخدمة التي يقدمها.
رسالة الخدمة  -اختر استالم أو حظر
رسائل الخدمة .كما يمكنك تعيين حماية
الرسالة وذلك بإنشاء قوائم مرسلين موثوق
بهم وغير موثوق بهم.
خدمة المعلومات  -اختر حالة االستالم،
واللغة ،وضبط أخرى.
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الكاميرا
التقاط صورة سريعة

 1اضغط على مفتاح الكاميرا  Cلفتح
محدد المنظر.
 2قم بتركيز الكاميرا التخاذ الصورة التي
تريد.
 3اضغط على مفتاح الكاميرا O
اللتقاط صورة.

األساسيات

بعد التقاط الصورة

34

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.
ويظهر اسم الصورة عبر أسفل الشاشة،
وستشاهد ستة خيارات تكون معروضة في
الجانب األيمن من الشاشة.
الخيارات  -يمكنك تغيير اسم الصورة أو
تعديل ملف الصورة.
ألبوم  -شاهد الصور التي التقطتها
في ألبومك.
إرسال  -أرسل الصورة كرسالة
 ,MMSأو بريد إلكتروني أو عبر
بلوتوث .
صورة جديدة  -التقط صورة أخرى
على الفور .وسيتم حفظ صورتك
الحالية.
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استخدام كـ  -استخدم الصورة
كخلفية أو كصورة جهة اتصال أو
في شاشة بدء التشغيل أو إيقاف
التشغيل.
حذف  -احذف الصورة التي قمت
بالتقاطها وأكد رغبتك في تنفيذ
عملية الحذف بالنقر فوق نعم .يظهر
محدد المنظر من جديد.
رجوع  -انتقل إلى القائمة السابقة.

استخدام الضبط السريع

استخدم مفتاح التنقل وحدد الخيارات التي
تود استخدامها.
ألبوم  -ألبوم اضغط للنظر إلى الصور
األخرى في األلبوم.
كاميرا فيديو  -اختر للتبديل من وضع
الصورة إلى وضع كاميرا الفيديو.
التقاط  -يسمح لك بالتقاط صورة.
السطوع  -ع ّين تباين الصورة في محدد
المنظر التابع للكاميرا.
عرض  -اختر ما بين عرض ملء الشاشة
والعرض األفقي..
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األساسيات

الذاكرة المستخدمة  -اختر ما إذا كنت
استخدام الضبط المتقدمة
تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في
من محدد المنظر حدد ضبط.
الذاكرة الخارجية.
مساحة
لتوفير
الحجم  -غ ّير حجم الصورة
إخفاء الرموز  -حدد ما إذا كنت تريد إخفاء
في الذاكرة أو التقاط صورة لجهة اتصال
الرموز تلقائيا ً على جانب محدد المنظر.
ما تكون
تركيز تلقائي  -حدد طريقة التركيز.
مع ّينة مسبقا ً للحجم الصحيح.
تأثير  -اختر درجة اللون
التي تريد تطبيقها ضبط السطوع
على الصورة التي تلتقطها.
يع ّرف التباين الفرق بين األلوان الفاتحة
توازن اللون األبيض  -يضمن توازن األبيض
ظهور أي لون أبيض في الصورة كواقعي .لكي والداكنة في صورة ما .فتظهر الصورة ذات
تتمكن الكاميرا من ضبط توازن اللون األبيض التباين المنخفض ضبابية ،بينما تظهر
ّ
بشكل صحيح قد تحتاج إلى تحديد شروط الصورة ذات التباين العالي أكثر دقة ووضوحاً.
اإلضاءة .اختر من ضمن تلقائي أو ضوء
 1حدد السطوع في ضبط.
النهار أو غائم أو مضيء أو داخلي.
 2ادفع مؤشر التباين عبر الشريط ،نحو
الوضع الليلي  -يمكنك التقاط صور أكثر
للحصول على تباين منخفض،
جودة في الليل عن طريق تحديد تشغيل.
وصورة ضبابية أو نحو للحصول على
تباين أعلى ،وصورة أوضح.
المؤقت الذاتي  -يسمح لك المؤقت الذاتي
بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر االلتقاط.
ثوان أو 10
اختيار وضع االلتقاط
ثوان ،أو ٍ 5
اختر من ضمن ٍ 3
ثوان .يُعتبر هذا األمر جيدا ً اللتقاط صورة
ٍ
 1ح ّدد وضع اللقطة في ضبط لعرض
لمجموعة تريد أن تكون أيضا ً جزءا ً منها!
أوضاع اللقطات المتوفرة.
وضع اللقطة  -انظر الصفحة .35
 2اختر من ضمن الخيارات التالية:
جودة الصورة  -التحكم بجودة الصورة.
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الكاميرا
لقطة عادية  -هذا هو نوع اللقطة
االفتراضي .سيتم التقاط الصورة بالطريقة
العادية.
لقطات متالحقة ّ -
يمكنك هذا الخيار من
أخذ تسع لقطات تلقائيا ً بطريقة متتابعة
سريعة.

األساسيات

تغيير حجم الصورة

36

بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً،
بقدر ما يكون حجم الملف أكبر ،وهذا يعني
أن الملف سيحتل مساحة أكبر في الذاكرة.
إذا أردت أن يستوعب هاتفك أو بطاقة الذاكرة
المزيد من الصور ،فيمكنك تعديل عدد عناصر
البكسل لجعل الملف أصغر حجما ً.
 1ح ّدد حجم الصورة في الضبط.
 2حدد قيمة بكسل من ضمن الخيارات
الرقمية الستة 2048x1536,
1600x1200, 1280x960,
.640x480, 320x240
 3حدد خيار الحجم الذي تريد استخدامه
ثم اضغط تحديد لتطبيق التغييرات التي
أدخلتها .فتُغلق قائمة الضبط تلقائياً،
وتصبح جاهزة لتمكينك من التقاط
الصور.
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عرض الصور المحفوظة

 1يمكنك الوصول إلى صورك المحفوظة
من ضمن وضع الكاميرا ومن األلبوم
الموجود في أعلى قائمة الرموز.
 2يظهر األلبوم على الشاشة.
 3حدد الصورة التي تريد مشاهدتها
إلحضارها إلى مقدمة األلبوم.
 4حدد الصورة مرة ثانية لفتحها بشكل
كامل.

تعيين صورة كشاشة رئيسية أو
صورة جهة اتصال

من ألبوم الصور ،حدد صورة وحدد استخدام ك
الستخدام الصورة كشاشة رئيسية أو صورة
جهة اتصال.
مالحظة :يمكن إضافة صور جهات االتصال
إلى جهات االتصال المحفوظة في هاتفك
فقط ،وليس في بطاقة SIM.

كاميرا الفيديو

بعد االنتهاء من التقاط الفيديو

ستظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل
الفيديو الملتقط.
بعد تسجيل فيديو كليب ،يمكنك التحقق
من القائمة كما يلي:
الخيارات  -يمكنك تغيير اسم الفيديو
كليب أو تعيين الفيديو كليب كنغمة رنين
الصوت.
ألبوم  -شاهد ألبوم الفيديو.
تشغيل ّ -
شغل الملف.
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استخدام الضبط السريع

وتشمل هذه إعدادات خيارات مختلفة
اللتقاط الصور .استخدم مفتاح التنقل وحدد
الخيارات التي تود استخدامها.
ألبوم  -اضغط للنظر إلى كليبات الفيديو
األخرى في األلبوم .سيتم حفظ الفيديو
الكليب الحالي.
الكاميرا  -اختر للتبديل إلى وضع الكاميرا.
تسجيل  -يمكنك تسجيل فيديو كليب.
األساسيات

التقاط فيديو سريع

 1ح ّرك مفتاح وضع الكاميرا إلى .
فيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو
على الشاشة.
 2قم بتركيز الكاميرا لتسجيل المشاهد
التي تريد.
 3اضغط على زر االلتقاط مرة واحدة لبدء
التسجيل.
 4يظهر تسجيل في أسفل محدد
المنظر .اضغط  Oإليقاف
التسجيل.

فيديو جديد  -اضغط اللتقاط فيديو
آخر على الفور .وسيتم حفظ الفيديو
الحالي.
إرسال  -أرسل الفيديو كرسالة
 ، MMSأو بريد إلكتروني أو عبر
بلوتوث .
حذف  -احذف الفيديو الذي قمت
بالتقاطه اآلن وأكد ما تريد القيام به
وذلك بلمس نعم .يظهر محدد المنظر
من جديد.
رجوع  -انتقل إلى القائمة السابقة.
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كاميرا الفيديو
السطوع  -يع ّرف التباين الفرق بين األلوان
الفاتحة والداكنة في صورة ما.

استخدام الضبط المتقدمة

األساسيات

من محدد المنظر حدد ضبط ،وافتح الضبط
المتقدمة في الخيارات “األخرى”.
الحجم  -غ ّير حجم الفيديو لتوفير
مساحة في الذاكرة.
تأثير  -اختر لون التأثيرات التي تريد
تطبيقها على الصورة التي تلتقطها.
توازن اللون األبيض  -يضمن توازن اللون
األبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو
كواقعي .لكي ّ
تتمكن الكاميرا من ضبط
توازن اللون األبيض بشكل صحيح قد تحتاج
إلى تحديد شروط اإلضاءة.
الجودة  -يسمح بالتحكم بجودة ملف
الفيديو.
المدة  -ح ّدد الطول األقصى المسموح به
للتسجيل.

38
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الذاكرة المستخدمة  -اختر ما إذا كنت
تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف
أو في الذاكرة الخارجية.
إخفاء رموز  -ع ّين الكاميرا بحيث تقوم
بإخفاء الرموز تلقائيا ً على جانب محدد
المنظر.
الصوت  -اختر “كتم” لتسجيل فيديو
بدون صوت.
مالحظة :اضغط “حفظ” دائ ًما بعد تحديد
ضبط جديد لتطبيق التغييرات التي قمت
بها.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
 1يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو
المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا ومن
شاشة وضع االنتظار .من محدد المنظر،
اضغط ألبوم .من شاشة وضع االنتظار
عليك لمس  ،Oثم حدد أشيائي
ومقاطع الفيديو.
 2حدد الفيديو الذي تريد عرضه مرة واحدة
إلحضاره إلى مقدمة األلبوم.
 3حدد الفيديو مرة ثانية لفتحه بشكل
كامل.

الوسائط المتعددة
02
03
04
05
06

استخدام الخيارات أثناء تشغيل
الموسيقى

حدد خيارات واختر من ضمن:
ّ
مشغل الموسيقى
تصغير  -جعل شاشة
تختفي بحيث يمكنك متابعة استخدام
الهاتف بشكل عادي.
االنتقال إلى الموسيقى  -نقل الملف إلى
حافظة الموسيقى.
تكرار  -تكرار المسار المحدد.

األساسيات

الموسيقى

ّ
مضمنا ً في الهاتف LG
مشغل MP3
يكون
ّ
 KF350بحيث يمكنك تشغيل كل أنواع
الموسيقى المفضلة لديك .للوصول إلى
ّ
مشغل الموسيقى ،حدد موسيقى من
القائمة الرئيسية.
من هنا يمكنك الوصول إلى عدد من
الحافظات:
تم تشغيلها مؤخراً  -عرض كل األغاني
التي قمت بتشغيلها مؤخرا ً.
كافة المسارات  -تحتوي على كل األغاني
الموجودة في هاتفك.
الفنانون  -يمكنك استعراض مجموعتك
الموسيقية حسب الفنان.
األلبومات  -يمكنك استعراض مجموعتك
الموسيقية حسب األلبوم.
األنواع  -يمكنك استعراض مجموعتك
الموسيقية حسب النوع.
قوائم التشغيل  -تحتوي على أي قائمة
تشغيل أنشأتها.
مزج المسارات  -االستماع إلى الموسيقى
بترتيب عشوائي.

تشغيل أغنية

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد موسيقى ثم
كل المسارات.
 2حدد األغنية التي تريد تشغيلها واختر
تشغيل.
 3اضغط على  Oإليقاف تشغيل
األغنية مؤقتا ً.
 4اضغط  Rلالنتقال إلى األغنية
التالية.
 5اضغط  Lلالنتقال إلى األغنية
السابقة.
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الوسائط المتعددة
مزج  -االستماع إلى الموسيقى بترتيب
عشوائي.
المعادل  -تعيين قائمة المعادل.
مدة اإلضاء  -ع ّين مدة تأثير الضوء
حين تقوم بإغالق الحافظة لدى تشغيل
الموسيقى.
نقش اإلضاءة  -ع ّين نمط تأثير الضوء
حين تقوم بإغالق الحافظة لدى تشغيل
الموسيقى.
إضافة إلى قائمة التشغيل  -إضافة الملف
إلى قائمة التشغيل.
معلومات الملف  -عرض اسم األغنية،
وحجمها،
إرسال  -إرسال األغنية كرسالة أو عبر
.بلوتوث
حذف  -حذف األغنية.
استخدام ك  -استخدم األغنية كإحدى
نغمات الرنين ،أو نغمات الرسالة ،أو نغمات
بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل.

األساسيات

إنشاء قائمة تشغيل

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك
وذلك بإنشاء مجموعة مختارة من األغاني من
حافظة كل المسارات.

40
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 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد موسيقى ،ثم
قوائم التشغيل.
 2حدد إضافة ،وأدخل اسم قائمة
التشغيل واضغط على  Oحفظ.
 3فتظهر حافظة كل المسارات .حدد
كافة األغاني التي تريد تضمينها في
قائمة التشغيل ،فتظهر عالمة اختيار
إلى جانب اسم الملف.
لتشغيل قائمة تشغيل ،حددها واختر
تشغيل.
مالحظة :إلضافة قائمة تشغيل ثانية ،حدد
خيارات ثم إضافة قائمة تشغيل جديدة.

تعديل قائمة تشغيل

أغان
قد ترغب ،من وقت إلى آخر ،في إضافة ٍ
أغان من قائمة التشغيل.
جديدة أو حذف ٍ
عندما ترغب في القيام بذلك ،يمكنك تعديل
قائمة التشغيل.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد موسيقى ،ثم
قوائم التشغيل.
 2حدد قائمة التشغيل.
 3حدد خيارات وحدد.

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد موسيقى ،ثم
قوائم التشغيل.
 2حدد خيارات ثم حذف أو حذف الكل
لحذف كل قوائم التشغيل.

االستماع إلى الراديو
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تتوفر في طراز الهاتف  LG KF350ميزة
راديو  FMبحيث يمكنك ضبط محطاتك
المفضلة لالستماع إليها أثناء التنقل.
من شاشة وضع االنتظار اضغط على O
وحدد الوسائط ،حدد راديو  FMثم أدخل رقم
قناة المحطة التي تريد االستماع إليها.
مالحظة :ستحتاج إلى إدخال سماعات
الرأس لكي ّ
تتمكن من االستماع إلى الراديو.
أدخل سماعات الرأس في المأخذ المخصص
لها وهو نفسه مأخذ الشاحن.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث
عنها إما يدويا ً أو تلقائيا ً .وسيتم حينئ ٍذ
حفظها في أرقام قنوات مع ّينة بحيث لن
تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها.
للضبط تلقائياً:

األساسيات

أغان جديدة – إلضافة المزيد من
إضافة ٍ
األغاني إلى قائمة التشغيل .حدد األغاني
التي تريد إضافتها وحدد تم.
معلومات الملف  -عرض االسم والحجم
والتاريخ والوقت والنوع والمدة والحماية
وحقوق النشرالخاصة باألغنية.
تحريك لألعلى/لألسفل – ح ّرك األغنية
لألعلى أو لألسفل في القائمة لتغيير ترتيب
التشغيل.
إرسال – إرسال األغنية كرسالة أو عبر .
بلوتوث
إزالة من القائمة – إزالة أغنية من قائمة
التشغيل .حدد نعم للتأكيد.
تحديد/إلغاء تحديد – تحديد ملفات
متعددة.
استخدام ك – يمكنك تعيين األغنية
كتأثير
مدير الذاكرة  -عرض حالة الذاكرة.

حذف قائمة التشغيل
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الوسائط المتعددة
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد راديو FM
ثم خيارات.
 2حدد تفحص تلقائي ثم نعم .سيتم
تلقائيا ً تخصيص رقم قناة للمحطات
التي يتم العثور عليها.
للضبط يدوياً:
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد راديو FM
ثم خيارات.
 2حدد قائمة القنوات واختر رقم القناة
الذي تريد حفظ المحطة إليه.
 3أدخل تردد المحطة اضغط تحديد
لحفظه.
مالحظة :يمكنك أيضا ً أن تضبط إحدى
المحطات
يدويا باستخدام  Lو  Rالذي يظهر
إلى جانب تردد الراديو.

األساسيات

تعديل القنوات
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قد ترغب في نقل المحطات إلى قناة أخرى
بحيث يصبح الوصول أكثر سهولة إلى تلك
التي تستمع إليها بشكل متكرر.
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 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد راديو FM
ثم خيارات.
 2حدد قائمة القنوات وحدد القناة التي
تريد تغييرها.
 3حدد محطة من إحدى القنوات األخرى،
أو اضبط القناة يدويا وفق التردد الذي
تريده.
ويمكنك تعديل كل قناة وذلك بتمييزها
ولمس خيارات:
إعادة تسمية  -إعادة تسمية القناة.
استبدال  -تعيين تردد جديد للقناة
المحددة.
إعادة تعيين القناة  -إعادة تعيين
القناة.
إعادة تعيين كافة القنوات  -إعادة
تعيين كافة القنوات.

إعادة تعيين القنوات

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد راديو FM
ثم خيارات.
 2حدد قائمة القنوات ثم خيارات.

مسجل الصوت لتسجيل مذكرات
استخدم
ّ
صوتية أو أصوات أخرى.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد الوسائط ،حدد وسائط
متعددة.
 2حدد مسجّ ل الصوت ثم “خيارات” واختر
من ضمن:
المدة – تعيين مدة التسجيل.
اختر من ضمن حجم رسالة  ، MMSأو
 30ثانية ،أو دقيقة واحدة أو بال تحديد.
الجودة – حدد جودة الصوت.
اختر من ضمن دقيقة جداً ،أو دقيقة أو
عادية.

إرسال التسجيل الصوتي

تلميح! لتحسني استقبال الراديو ،قم
بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل
كهوائي الراديو.

مسجل الصوت
استخدام
ّ

 1حين تنتهي من التسجيل ،حدد
“خيارات”.
 2حدد إرسال واختر من ضمن رسالة أو
بريد إلكتروني أو بلوتوث  .إذا اخترت
رسالة أو بريد إلكتروني ،فستتم إضافة
التسجيل إلى الرسالة ويمكنك كتابة
الرسالة وإرسالها بشكل عادي .إذا اخترت
بلوتوث  ،فستتم مطالبتك بتشغيل
بلوتوث .
مالحظة :بعد أن تنتهي من التسجيل ،حدد
خيارات واختر تشغيل ،وإرسال ،وملف ،وحذف،
واستخدام ك (الستخدام التسجيل كنغمة
رنين) واالنتقال إلى حافظة األصوات.
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األساسيات

 3اختر إعادة تعيين إلعادة تعيين القناة
الحالية أو اختر إعادة تعيين كافة
القنوات إلعادة تعيين كافة القنوات.
تعود كل قناة إلى التردد  87.5ميغا
هرتز وهو تردد البداية.

الذاكرة المستخدمة – تحقق من
حالة كل أنواع الذاكرة الحالية.
االنتقال إلى حافظة األصوات – فتح
حافظة التسجيالت الصوتية في
حافظة األصوات.
 3حدد تسجيل لبدء التسجيل.
 4حدد إيقاف إلنهاء التسجيل.
 5حدد تشغيل في “خيارات” لالستماع
إلى تسجيلك.
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حافظة األشياء
يمكنك تخزين أية ملفات وسائط متعددة
في ذاكرة الهاتف في حافظة األشياء بحيث
يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور،
واألصوات ،وملفات الفيديو واأللعاب .كما
يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة.
الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي
أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة
الهاتف.

صور

تحتويحافظة الصور على قائمة بالصور
المحملة مسبقا ً
تتضمن الصور االفتراضية
ّ
ّ
في هاتفك ،وصورا ً قمت أنت بتنزيلها وصورا ً
تم التقاطها على كاميرا الهاتف.

األساسيات

خيارات قائمة حافظة الصور
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تتوقف الخيارات المتوفرة لك في الصور
على نوع الصورة التي حددتها .ستتوفر كل
الخيارات بالنسبة للصور التي التقطتها على
كاميرا الهاتف ،أما الخيارات التالية استخدام
ك ،وطباعة ،وفرز حسب عرض الشبكة )
الئحة( ومدير الذاكرة فستتوفر للصور
االفتراضية فقط.
إرسال  -إرسال الصورة إلى صديق.
استخدام ك  -تعيين الصورة بحيث تظهر
على هاتفك في أوقات مع ّينة.
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نقل  -نقل صورة من ذاكرة الهاتف إلى
بطاقة ذاكرة أو العكس بالعكس.
نسخ  -نسخ صورة من ذاكرة الهاتف إلى
بطاقة ذاكرة أو العكس بالعكس.
حذف  -حذف صورة.
تحديد/إلغاء تحديد  -تحديد ملفات
متعددة.
تحرير صورة  -يمكنك تعديل الصورة
المحددة.
طباعة بواسطة البلوتوث  -طباعة بواسطة
طباعة ملف صورة بواسطة بلوتوث ®.
ملف  -تغيير اسم الملف أو عرض
معلوماته.
إنشاء حافظة جديدة  -إنشاء حافظة
جديدة ضمن حافظة ملفات الفيديو.
عرض شرائح  -بدء عرض شرائح.
فرز حسب  -فرز الصور في ترتيب مع ّين.
عرض الشبكة /عرض الالئحة  -مشاهدة
كل صورة في نوع عرض الشبكة أو عرض
الالئحة.
مدير الذاكرة  -عرض حالة الذاكرة.

استخدام صورة

يمكنك اختيار الصور الستخدامها كخلفيات
للشاشة وكشاشات توقف أو حتى لتعريف
المتصل.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد الصورة ثم اضغط خيارات.
 3حدد استخدام ك واختر من ضمن:
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تنظيم الصور

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد خيارات ثم فرز حسب.
 3اختر من ضمن التاريخ ،أو النوع أو
االسم.
األساسيات

إرسال صورة

 1اضغط  Oو وحدد ألعاب حافظة
األشياء اضغطالصور.
 2حدد الصورة التي تريد إرسالها اضغط
خيارات.
 3حدد إرسال واختر من ضمن رسالة أو
بريد إلكتروني أو بلوتوث .
 4إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني،
فسيتم إرفاق صورتك بالرسالة ويمكنك
كتابة الرسالة وإرسالها بشكل عادي.
إذا اخترت ،بلوتوث فستُطالب بتشغيل
بلوتوث وسيبحث الهاتف عن جهاز
إلرسال الصورة إليه.

خلفية  -تعيين خلفية لشاشة وضع
االنتظار.
مكالمة صادرة  -تعيين صورة بحيث تظهر
أثناء المكالمات الصادرة.
صورة لجهات االتصال  -تعيين صورة إلى
شخص مع ّين في قائمة جهات االتصال
المتوفرة لديك بحيث تظهر صورته عند
اتصاله بك.
صورة بدء التشغيل  -تعيين صورة بحيث
تظهر عند تشغيل الهاتف.
صورة إيقاف التشغيل  -تعيين صورة بحيث
تظهر عند إيقاف تشغيل الهاتف.
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حافظة األشياء
حذف صورة

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد الصورة التي تريد حذفها واختر
خيارات.
 3حدد حذف ثم نعم للتأكيد.
تلميح! لكي تقوم بسرعة بحذف أي ملف
في “ملفاتي” ،حدده مرة واحدة بحيث يتم
متييزه بواسطة رأس املؤشر واضغط على
ّ
املشغل  .cأكد العملية بتحديد
مفتاح
نعم.

األساسيات

نقل صورة أو نسخها
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يمكنك نقل صورة أو نسخها بين ذاكرة
الهاتف وبطاقة الذاكرة .ويمكنك القيام
بذلك إما لتحرير بعض المساحة في إحدى
وحدات الذاكرة أو لمنع فقدان الصور.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد صورة وحدد خيارات.
 3حدد نقل أو نسخ.
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تحديد صور وإلغاء تحديدها

إذا أردت نقل عدة صور في الوقت نفسه ،أو
نسخها ،أو إرسالها أو حذفها ،فعليك أوال ً
تعريفها وذلك بتحديدها من خالل وضع
عالمة اختيار عليها.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد خيارات ثم تحديد/إلغاء تحديد.
 3تظهر خانة إلى يسار كل صورة .إذا
حددت صورة فستظهر عالمة اختيار في
الخانة لتحديدها.
 4إللغاء تحديد صورة ،حدد الصورة مرة
أخرى بحيث تختفي عالمة االختيار من
الخانة.
 5بعد االنتهاء من تحديد كل الصور
المناسبة ،اختر أحد الخيارات لتطبيقه
على كل الصور.

التحقق من حالة الذاكرة

يمكنك التحقق من حالة الذاكرة لمعرفة
المساحة التي استخدمتها والمساحة
المتبقية لالستخدام.

األصوات

تحتوي حافظة األصوات على األصوات
االفتراضية والتسجيالت الصوتية .ومن هنا
يمكنك إدارة األصوات ،أو إرسالها أو تعيينها
كنغمات رنين.

استخدام صوت

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
أصوات.
 2حدد األصوات االفتراضية أو التسجيالت
الصوتية.
 3حدد صوتا وحدد تشغيل لالستماع إليه.
 4حدد خيارات وحدد استخدام ك

ملفات الفيديو

تعرض حافظة مقاطع الفيديو قائمة بملفات
الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك وملفات
الفيديو التي قمت بتسجيلها على هاتفك.
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مشاهدة فيديو

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة مقاطع الفيديو.
 2حدد فيديو واضغط على تشغيل.

استخدام الخيارات أثناء مشاهدة
ملف الفيديو

ح ّدد خيارات أثناء مشاهدة ملف فيديو واختر
من:
عرض أفقي  -عرض الفيديو في لقطة
كاملة.
كتم/إزالة الكتم  -تشغيل/إيقاف الصوت.

األساسيات

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد حافظة األشياء ثم
حافظة الصور.
 2حدد خيارات ثم مدير الذاكرة.
 3اختر ذاكرة الهاتف أو ذاكرة خارجية.
مالحظة :إذا لم تتوفر لديك بطاقة ذاكرة
مدخلة في الهاتف ،فلن ّ
تتمكن من تحديد
ذاكرة خارجية.

 5اختر من ضمن نغمة رنين الصوت
ونغمة رنين الفيديو ونغمة رنين الرسالة
وصوت بدء التشغيل وصوت إيقاف
التشغيل.
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حافظة األشياء
التقاط  -يمكنك حفظ ما يظهر على
الشاشة المتوقفة مؤقتا ً كملف صورة.
(يتوفر هذا الخيار فقط حين يكون الفيديو
متوقفا ً مؤقتا ً).
تكرار  -تكرار ملف الفيديو.
معلومات الملف  -عرض تفاصيل االسم،
والحجم ،والتاريخ ،والوقت ،والنوع ،والمدة،
واألبعاد ،والحماية وحقوق النشر.
إرسال  -إرسال الفيديو في رسالة أو بريد
إلكتروني أو عبر بلوتوث .
حذف  -حذف الفيديو.

األساسيات

إرسال فيديو كليب
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 1حدد فيديو وحدد خيارات.
 2حدد إرسال واختر من ضمن رسالة ،أو
بريد إلكتروني أو بلوتوث .
 3إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني،
فسيتم إرفاق الفيديو كليب بالرسالة
ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها
كالمعتاد .أما إذا اخترت  ،بلوتوث
فستُطالب بتشغيل بلوتوث وسيبحث
الهاتف عن جهاز إلرسال الفيديو إليه.
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استخدام قائمة خيارات الفيديو

من حافظة مقاطع الفيديو ،يمكنك التحديد
من ضمن الخيارات التالية:
إرسال  -إرسال فيديو إلى صديق.
نقل  -نقل فيديو كليب من ذاكرة الهاتف إلى
بطاقة ذاكرة أو العكس بالعكس.
نسخ  -نسخ فيديو كليب من ذاكرة الهاتف
إلى بطاقة ذاكرة أو العكس بالعكس.
حذف  -حذف الفيديو.
تحديد/إلغاء تحديد  -تحديد ملفات
متعددة.
ملف  -تعديل اسم الملف وعرض
معلوماته.
إنشاء حافظة جديدة  -إنشاء حافظة
جديدة ضمن حافظة ملفات الفيديو.
فرز حسب  -فرز ملفات الفيديو في ترتيب
مع ّين.
عرض الشبكة /عرض الالئحة  -عرض
قائمة خيارات حسب نوع عرض الشبكة أو
عرض الالئحة.
مدير الذاكرة  -عرض حالة الذاكرة.

االلعاب

 1اضغط  Oو وحدد ألعاب حافظة
األشياء اضغط على وتطبيقات.
 2حدد قائمة ألعاب.
 3حدد لعبة والمس تشغيل.
استخدام قائمة خيارات األلعاب
من حافظتي األلعاب والتطبيقات ،تتوفر
الخيارات التالية:
إنشاء حافظة جديدة – إنشاء حافظة
ضمن قائمة “ألعاب وتطبيقات”.
فرز حسب  -فرز األلعاب والتطبيقات حسب
التاريخ ،أو الحجم أو االسم.
مدير الذاكرة  -عرض حالة الذاكرة.

محتويات الفالش

تحتوي حافظة محتويات الفالش على كل
محتويات الفالش االفتراضية وتلك التي قمت
بتنزيلها.

ذاكرة خارجية

إذا ما قمت بابتياع بطاقة ذاكرة خارجية
 microSDاختيار ّية ،فيمكنك إدارة المزيد
من المحتويات.
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جاري تثبيت لعبة جافا وتطبيقها

استنادا ً إلى موفر الخدمة ،إن البرامج كاف ًة
التي تستند إلى جافا شأن ألعاب جافا يمكن
تحميلها وتشغيلها على الهاتف .يمكنك
نقل ملفات برنامج جافا من كمبيوتر متوافق
إلى ذاكرة هاتفك مستخدما ً بلوتوث  ،أو جهاز
 USBذات تخزين كبير السعة ،أو ذاكرة
خارجية .إن تنسيق ملفات برنامج جافا هو
 jad.أو .
إذا قمت بحفظ ملفات برنامج جافا في
هاتفك ،فيجدر بك أوال ً تثبيت الملفات قبل
استخدام لعبة جافا أو تطبيقها.
لتثبيت لعبة جافا وتطبيقها:

األساسيات

األلعاب والتطبيقات

أخرى

تُستخدم الحافظة أخرى لتخزين ملفات ليس
يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات إلى هاتفك
تساهم في تسليتك عندما يكون لديك بعض عبارة عن صور ،أو أصوات ،أو ملفات فيديو ،أو
ألعاب أو تطبيقات.
الوقت للقيام بذلك.
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حافظة األشياء
1في شاشة وضع االنتظار ،اضغط على
موافق وحدد أشيائي ،ثم اختر غير ذلك
أو بطاقة الذاكرة (إذا كانت الذاكرة
الخارجية مدرجة).
2حدد الملف (* jad.أو * )jar.الذي تود
تثبيته ثم اضغط على تثبيت.
مالحظة :ينبغي أن يحتوي ملف  jad.على
ملف jar.الخاص به.
3حالما يتم تثبيت برنامج جافا ،يمكن
عرضه في قائمة ألعاب أو تطبيقات حيث
يمكنك إجراء عمليات تحديد أو تنفيذ
أو حذف.

األساسيات

تلميح! وميكنك أيضا ً حتميل جافا MIDlet
على هاتفك باستخدام خدمات برتوكول
التطبيقات الالسلكية أو ما يعرف بخدمات
 .WAPيرجى املالحظة أنه قد تترتب عليك
تكاليف إضافية عند استخدام خدمات
على اإلنترنت.
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ألعاب وتطبيقات
ألعاب وتطبيقات

مح ًّمال مسبقا ً بألعاب  KF350يكون
الهاتف تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ.
وإذا اخترت تنزيل أية ألعاب أو تطبيقات
إضافية ،فسيتم حفظها في هذه الحافظة.
مالحظة :يتم فرض رسم إضافي عند
االتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى.
للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم على
البيانات ،عليك االتصال بموفر الشبكة.

2اضغط العاب وتطبيقات وحددالتطبيقات.
3قم بعرض وإدارة التطبيقات المتوفرة
لديك.

تغيير نمط الشبكة

لتنزيل لعبة ،يمكنك تعيين القيمة لالتصال
باإلنترنت باستخدام نمط الشبكة.
1اضغط على  Oو وحدد ألعاب
وتطبيقات.
 2حدد إعدادات المتصفح.
لعب لعبة
3من هنا يمكنك:
1اضغط على  Oو وحدد ألعاب
وتطبيقات.
أوضاع  -يمكنك رؤية النمط و إضافة نمط
جديد.
2اضغط العاب وتطبيقات وحدد ألعاب.
3اختر اللعبة التي تريد لعبها وحدد تشغيل .قائمة الشهادات  -يمكنك رؤية قائمة
الشهادة الخاصة باستخدام تطبيق جافا.
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األساسيات

عرض التطبيقات

المث ّبتة على هاتفك جافا يمكنك إدارة
تطبيقات باستخدام قائمة تطبيقات .كما
يمكنك حذف التطبيقات التي تم تنزيلها.
1اضغط على  Oو وحدد ألعاب
وتطبيقات.
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ألعاب وتطبيقات
إضافة حدث إلى التقويم

التنسيق

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق .حدد التقويم.
 Oو واختر
ّ
 2حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
 3حدد خيارات ثم إضافة حدث جديد.
 4حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة موعد،
أو ذكرى سنوية أو عيد ميالد وحدد تم.
 5تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي
تريد أن يبدأ عنده الحدث.
 6بالنسبة إلى المواعيد ومناسبات الذكرى
السنوية أدخل تاريخ ووقت انتهاء الحدث
في المربعين السفليين للتاريخ والوقت.
 7إذا كنت ترغب في إضافة موضوع أو
مالحظة إلى الحدث ،اضغط الموضوع أو
االسم واكتب مالحظتك.
 8حدد تم فيتم حفظ الحدث في
التقويم .يقوم رأس مؤشر مربع الشكل
بتحديد اليوم الذي تم حفظ أية أحداث
فيه وسيرن جرس في وقت البدء المع ّين
للحدث ،بحيث يمكنك أن تحافظ على
تنظيم أوقاتك.
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تلميح! يمكنك تعيين العطلة في
تقويمك .حدد على حدة كل يوم
ستكون فيه في عطلة ،ثم اختر خيارات
وحدد تعيين أيام العطل .سيتم تظليل
كل يوم باللون األحمر .عندما يحين وقت
تعيين تنبيه ،يمكنك أن تختار استثناء
األيام المع ّينة كأيام العطل.

تغيير عرض التقويم االفتراضي

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق .حدد ضبط.
 Oو واختر
ّ
 2حدد التقويم اضغط خيارات واختر عرض
الشهر أو عرض األسبوع.
 3اضغط على موافق لتأكيد خيارك.

إضافة عنصر إلى قائمة المهام

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق.
 Oواختر
ّ
 2حدد المهام وحدد إضافة.
 3ع ّين تاريخ عنصر المهمة ،وأضف
المالحظات وحدد مستوى لألولوية:
عالية ،أو متوسطة أو منخفضة.

المشاركة في عنصر في المهام

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
ّ
المنسق .حدد المهام.
 Oو واختر
 2حدد عنصر المهام الذي تريد المشاركة
فيه ،ثم حدد خيارات.
 3حدد إرسال .يمكنك أن تختار المشاركة
في عنصر المهام بواسطة رسالة
نصية ،أو رسالة وسائط متعددة ،أو بريد
إلكتروني أو بلوتوث .

إضافة مذكرة

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق مذكرة.
 Oو واختر
ّ
 2في حال عدم وجود مذكرات موجودة،
حدد إضافة.
 3اكتب المذكرة ،يتبعها حفظ.
 4تظهر مذكرتك على الشاشة في المرة
التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق
المذكرة.
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إضافة مذكرة سرية

يمكنك كتابة مذكرة خاصة لحماية
خصوصيتك في قائمة المذكرة السرية .قم
بإدخال رمز الحماية الستخدام هذه القائمة.
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استخدام الباحث عن التاريخ

الباحث عن التاريخ هو أداة سهلة تساعدك
على احتساب تاريخ األيام القليلة المقبلة.
مثالً ،بعد  60يوما ً من تاريخ 10.10.2008
سيكون التاريخ  .09.12.2008إنها
أداة مثالية لوضع عالمات على المواعيد
المحددة.

اإلعدادات

التقويم  -يمكنك تعيين التكوينات لعرض
التقويم.
إرسال الجداول وقائمة المهام عبر
 - Bluetoothيمكنك إرسال كل البيانات
الموجودة في التقويم و/أو قائمة المهام
من هاتفك إلى هواتف أخرى باستخدام
.Bluetooth

التنسيق

 4احفظ عنصر قائمة المهام بتحديد تم.
تلميح! يمكنك تعديل عنصر وذلك بتحديده
ولمس خيارات وتعديل .أكد على التعديالت
التي قمت بها وذلك بتحديد حفظ.

تلميح! يمكنك تعديل مذكرة موجودة.
حدد المذكرة التي تريد تعديلها وحدد
تعديل.
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ألعاب وتطبيقات

التنسيق

نسخ احتياطي للتقويم والمهام  -يمكنك
إنشاء ملفات النسخة االحتياطية للتقويم
أو قائمة المهام المحفوظة في الهاتف
عندما تقوم بإدراج ذاكرة خارجية.
استعادة التقويم والمهام  -يمكنك إعادة
تعيين ملفات النسخة االحتياطية للتقويم
أو المهام عندما تقوم بإدراج ذاكرة خارجية.
معلومات الذاكرة  -يمكنك عرض معلومات
الذاكرة المتوفرة في ما يتعلق بالتقويم،
ّ
ّ
والمذكرة السرية.
والمذكرة
والمهام،
مسح الكل  -يمكنك حذف كل البيانات
ّ
والمذكرة
المتعلقة بالتقويم ،والمهام،
ّ
والمذكرة السرية.
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المنسق
ّ

تعيين المن ّبه

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oواختر أدوات تنبيهات.
 2حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
 3حدد وقتا ً تريد فيه أن يقوم المن ّبه
بإصدار صوت.
 4اختر ما إذا كنت ترغب في أن يرن المن ّبه
مرة واحدة ،أو يومياً ،أو االثنين الجمعة
أو االثنين السبت أو السبت األحد أو
باستثناء أيام العطل.
 5حدد وتعديل لتحديد صوت للمن ّبه.
لالستماع إلى األصوات حدد الصوت،
اضغط تشغيل.
 6أضف مذكرة إلى المن ّبه وحدد “تم”
عندما تنتهي من الكتابة .عندما يصدر
المنبه صوتا ً ستظهر المذكرة.
 7يمكنك أخيرا ً تعيين فترة انتظار من 5
دقائ ق ،أو  10دقائق  ،أو  20دقيق ة ،أو
 30دقيقة ،أو ساعة واحدة أو إيقاف.

استخدام الحاسبة

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق وأدوات .حدد
 Oو واختر
ّ
الحاسبة.
 2حدد المفاتيح الرقمية إلدخال األرقام.
 3بالنسبة إلى الحسابات البسيطة ،حدد
الوظيفة التي تطلبها ) ،+و– ،و  ،xو ÷
( ،يليها =.
 4بالنسبة إلى الحسابات األكثر تعقيداً،
حدد وظيفة لتحديد أمر.
 5قم بتحديد  cلحذف حرف أو اضغط
باستمرار على  cوابدأ عملي ًة
حسابي ًة جديدةً.
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التنسيق

إضافة القائمة السريعة

توفر القائمة السريعة وصوال ً سهالً إلى أكثر
الوظائف استخداما ً .بإمكانك إضافة القائمة
المفضلة إلى الئحة القائمة السريعة.

 8بعد أن تنتهي من إعداد المن ّبه ،حدد تم.
مالحظة :يمكنك إعداد  5تنبيهات كحد
أقصى.
يصدر المن ّبه تنبيها ً حتى لو كان الهاتف
متوقفا ً عن التشغيل.
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المنسق
ّ
استخدام ساعة اإليقا ف

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق وأدوات .حدد
 Oو واختر
ّ
ساعة اإليقاف.
 2حدد بدء لبدء تشغيل المؤقت.
 3اختر التداخل إذا أردت تسجيل وقت
االلتداخل.
 4حدد إيقاف إليقاف تشغيل المؤقت.
 5اختر استئناف إلعادة تشغيل ساعة
اإليقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو
حدد إعادة ضبط إلعادة بدء التوقيت
من جديد.

تحويل وحدة

التنسيق

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق وأدوات .حدد
 Oو واختر
ّ
المح ّول.
 2اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل
العملة ،أو المساحة ،أو الطول ،أو الوزن،
أو درجة الحرارة ،أو الحجم أو السرعة.

56

 | LG KF350دليل المستخدم

 3يمكنك اآلن تحديد الوحدة وإدخال
القيمة التي تريد التحويل منها ،تتبعها
الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 4تظهر القيمة المناسبة على الشاشة.

إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
المنسق وأدوات .حدد
 Oو واختر
ّ
الساعة العالمية.
 2حدد خيارات ،ثم إضافة مدينة .ابدأ
بكتابة اسم المدينة التي تريدها
وسيظهر االسم في أعلى الشاشة.
كطريقة بديلة ،اختر خريطة ،وحدد
المدينة المطلوبة من الخريطة.
 3اضغط على تحديد لتأكيد خيارك.
تلميح! إذا كنت مسافرا ً فيمكنك
تغيير منطقتك الزمنية بتحديد خيارات،
ثم تغيير المدينة الحالية .اختر المدينة
المطلوبة كما هو أعاله ،اضغط تحديد.

المستعرض

إضافة إشارات مرجعية والوصول
إليها

لكي ّ
تتمكن من الوصول إلى مواقعك
المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل،
الوصول إلى ويب
يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ
على
اضغط
االنتظار
وضع
 1من شاشة
صفحات ويب.
 Oواختر المستعرض.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 2للوصول مباشرة إلى شاشة المستعرض
 Oواختر المستعرض نشط.
الرئيسية ،حدد المستعرض .كطريقة
 2حدد إشارات مرجعية .تظهر قائمة
بديله ،حدد إدخال العنوان واكتب عنوان
باإلشارات المرجعية على الشاشة.
 URLالمطلوب ،يليه فتح.
مالحظة :يتم فرض رسم إضافي عند االتصال  3إلنشاء حافظة جديدة ،حدد خيارات
واختر إنشاء حافظة جديدة .أدخل اسم
بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى .للحصول
حافظة اإلشارات المرجعية.
على تفاصيل تتعلق بالرسوم على البيانات،
عليك االتصال بموفر الشبكة.
 4إلضافة إشارة مرجعية جديدة ،حدد
خيارات اضغط إضافة جديد .أدخل اسما ً
لإلشارة المرجعية ،يتبعه .URL
Google
ااضغط  Oوحدد  Googleللوصول إلى  5حدد تم .تظهر إشارتك المرجعية في
قائمة اإلشارات المرجعية.
خدمات . Google
 6للوصول إلى اإلشارة المرجعية ما عليك
إال التمرير وصوال ً إليها وتحديد فتح.
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الويب

مع وجود المستعرض في متناول يدك،
يمكنك الحصول على آخر األخبار وتوقعات
الطقس وكذلك معلومات تتعلق بالرياضة
أو حركة السير كلما احتجت إليها.
باإلضافة إلى ذلك ،يسمح لك المستعرض
بتنزيل أحدث الموسيقى ،ونغمات الرنين،
والخلفيات واأللعاب.

مالحظة :في  Googleتلميح! قد ال
يكون الوصول إلى بعض البلدان ممكنا ً.
وهذا يتوقف على خدمات الشبكة.
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المستعرض
حفظ صفحة

 1انتقل إلى صفحة ويب المطلوبة كما
تم وصفه أعاله.
 2حدد خيارات وحدد حفظ عناصر حفظ
هذه الصفحة.
 3أدخل اسما ً لصفحة ويب بحيث يمكنك
التع ّرف عليها بسهولة.
 4حدد حفظ.
تلميح! ستسمح لك أيضا ً هذه القائمة
بتعديل عناوين الصفحات المحفوظة،
وحماية شاشة المذكرة أو إلغاء حمايتها،
وحذف الصفحات المحفوظة.

الوصول إلى صفحة محفوظة

الويب

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oواختر المستعرض.
 2حدد صفحات محفوظة.
 3حدد فتح لالتصال بالصفحة
المحفوظة.
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عرض محفوظات المستعرض

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oواختر المستعرض ،ثم حدد
محفوظات.
 2فتظهر المحفوظات البصرية .حدد
خيارات وحدد إضافة إلى اإلشارة
المرجعية ،إلضافة الصفحة الحالية إلى
إشاراتك المرجعية.
 3حدد خيارات وحدد محفوظات القائمة،
لعرض قائمة بعناوين صفحات ويب التي
قمت بزيارتها مؤخراً.

استخدام قارئ RSS

إ ّن  RSSأو توزيع المحتوى والتطبيقا ت
عبارة عن مجموعة من أشكال تغذية ويب
يتم استخدامها لنشر محتوى يتكرر تحديثه
مثل إدخاالت المدونات أو عناوين األخبار
أو البث الصوتي على ويب . podcasts
ويحتوي مستند  ، RSSوالذي يسمى تغذية،
أو تغذية ويب ،أو قناة ،على ملخص محتوى
من موقع ويب مرتبط أو على النص الكامل.
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الويب

تغيير ضبط مستعرض ويب

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oواختر المستعرض .حدد ضبط
المستعرض.
 2يمكنك أن تختار تعديل األنماط أو ضبط
المظهر أو ذاكرة التخزين المؤقت أو
ملفات تعريف االرتباط أو األمان أو إعادة
تعيين الضبط.
 3عندما تنتهي من تغيير الضبط ،اضغط
تحديث.
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إمكانية االتصال
إرسال الملفات واستالمها
باستخدام

الويب

بلوتوث
يعتبر بلوتوث طريقة جيدة إلرسال الملفات
وتلقيها إذ ال حاجة إلى أسالك ويكون
االتصال سريعا ً وسهالً .كما يمكنك االتصال
بسماعات رأس بلوتوث إلجراء مكالمات
وتلقيها.
إلرسال ملف:
 1افتح الملف الذي تريد إرساله ،وهو عادة
عبارة عن صورة ،أو مقطع فيديو أو ملف
موسيقى.
 2حدد خيارات واختر إرسال .اختر بلوتوث .
 3حدد نعم لتشغيل بلوتوث .
 4سيبحث الهاتف  KF350تلقائيا ً عن
أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن
النطاق.
 5اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه
واختر تحديد إلرسال الملف.
 6يتم إرسال ملفك.
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تلميح! راقب شريط التقدم لكي تتأكد
من .إرسال امللف

الستالم ملف:
 1الستالم ملفات ،يجب أن يكون بلوتوث
في وضع التشغيل ومرئيا ً .انظر تغيير
ضبط بلوتوث أدناه للحصول على مزيد
من المعلومات.
 2تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من
المرسل .حدد نعم الستالم الملف.
 3ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف
فيه ويمكنك أن تختار عرض الملف أو
استخدامه كخلفية .يتم عاد ًة حفظ
الملفات في الحافظة المناسبة في
ملفاتي.
تغيير ضبط :Bluebooth
 1اضغط على  Oفي شاشة وضع
االنتظار ،واختر إمكانية االتصال.
 2اختر بلوتوث ثم ضبط.
أدخل تغييراتك على:
إمكانية رؤية جهازي  -اختر أن يكون
الجهاز مرئياً ،أو مرئيا ً لدقيقة أو مخفيا ً.

االقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف  KF350وجهاز آخر،
يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور .وهذا
يعني أن االقتران أصبح آمنا ً أكثر.
 1تأكد من كون بلوتوث في وضع
التشغيل ومن كونه مرئيا ً .يمكنك
تغيير الرؤية في قائمة ضبط.
 2حدد أجهزة مقترنة ثم جديد.
 3يبحث الهاتف  KF350عن األجهزة.
عند اكتمال عملية البحث ،يظهر
تحديث وإضافة على الشاشة.
 4اختر الجهاز الذي تريد إجراء االقتران به
وأدخل رمز المرور ثم اضغط إضافة.
 5يتصل هاتفك حينئ ٍذ بالجهاز اآلخر،
حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.
 6لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز
مرور آمنا اآلن.

 1تأكد من كون بلوتوث في وضع
التشغيل ومن كونه مرئيا ً.
 2اتبع اإلرشادات التي تصحب سماعة
الرأس لوضعها في وضع االقتران وإجراء
اقتران لألجهزة.
 3حدد نعم من أجل االتصال اآلن .يقوم
الهاتف  KF350بالتبديل تلقائيا ً إلى
نمط سماعة الرأس.

02
03
04
05
06

استخدام الهاتف كوسيلة تخزين
ذات سعة كبيرة

يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تخزين ذي
سعة كبيرة فقط إذا توفرت لديك بطاقة
ذاكرة خارجية تم إدخالها.
 1افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
 2اضغط على .O
 3حدد إمكانية االتصال ،ثم وضع اتصال
.USB
 4قم بتمييز وسيلة تخزين ذات سعة
كبيرة اضغط تحديد.
الويب

اسم الجهاز  -أدخل اسما ً للهاتف
.KF350
الخدمات المعتمدة  -ابحث عن النمط
الذي يعتمده الهاتف .KF350
عنواني  -البحث عن عنوان جهاز
بلوتوث .

استخدام سماعة رأس بلوتوث
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إمكانية االتصال
وصل الهاتف بالكمبيوتر .سيقرأ
ّ 5
هاتفك :يتم اآلن التوصيل كوسيلة
تخزين ذات سعة كبيرة ...يتبعه تم
التوصيل كوسيلة تخزين ذات سعة
كبيرة .ال تفصل الهاتف أثناء عملية
النقل.
 6سيتم تلقائيا ً تخزين كل ملفات الهاتف
على القرص الثابت للكمبيوتر.
مالحظة :يجب أن يكون هاتفك مفصوال ً
عن الكمبيوتر لبدء عملية التخزين ذات
السعة الكبيرة.
مالحظة :تقوم عملية التخزين ذات السعة
الكبيرة بإجراء نسخ احتياطي للمحتوى
المحفوظ في بطاقة الذاكرة فقط ،وليس
في ذاكرة الهاتف .لنقل محتوى ذاكرة
الهاتف (مثالً جهات االتصال) ستحتاج إلى
إجراء المزامنة باستخدام مزامنة الكمبيوتر
الشخص ي.

الويب

استخدام الهاتف كمودم
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بإمكان وظيفة الهاتف  KF350أن تكون
مضاعفة إذ باستطاعته أن يعمل كمودم
للكمبيوتر ،مما يوفر لك الوصول إلى البريد
اإللكتروني وإنترنت حتى عندما ال يكون
باستطاعتك االتصال باستخدام األسالك.
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استخدام كبل :USB
 1تأكد من تثبيت  LG PC Suiteعلى
الكمبيوتر.
وصل الهاتف  KF350والكمبيوتر
ّ 2
باستخدام كبل  USBوابدأ تشغيل
البرنامج .LG PC Suite
 3انقر فوق اتصال على الكمبيوتر .ثم انقر
فوق الضبط وحدد مودم.
 4اختر مودم  USBلمحمول  LGوحدد
موافق .يظهر اآلن على الشاشة.
 5انقر فوق اتصال فيتصل الكمبيوتر من
خالل .KF350

االعدادات

تخصيص األنماط

يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير نمطك على
شاشة وضع االنتظار .ما عليك إال لمس
 Lثم النمط الذي ترغب في تنشيطه.
يمكنك تخصيص كل ضبط النمط
باستخدام قائمة الضبط.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
.O
 2حدد أنماط ثم اختر النمط الذي تريد
تعديله.
 3حدد خيارات واختر تعديل.
 4يمكنك حينئ ُذ تغيير كل خيارات
األصوات والتنبيهات المتوفرة في
القائمة ،بما فيها ضبط نغمة الرنين
ومستوى الصوت ،وتنبيهات الرسائل،
وصوت الشاشة والمزيد من الضبط
األخرى.

ّ
شغل وضع الرحالت الجوية بالضغط على
 Oفي شاشة وضع االنتظار ،ثم حدد
ضبط أنماط حدد وضع الرحالت الجوية
واضغط على  Oلتنشيطه.
لن يسمح لك وضع الرحالت الجوية بإجراء
مكالمات ،أو االتصال بإنترنت ،أو إرسال
الرسائل أو استخدام بلوتوث .
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تغيير ضبط الهاتف

تمتّع بحرية تكييف الهاتف  KF350بحيث
يعمل وفق الطريقة التي تناسبك.
 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد ضبط الهاتف.
 2اضغط هاتف واختر من القائمة أدناه.
اللغات  -اختر لغة شاشة الهاتف
.KF350
توفير الطاقة  -اختر تشغيل أو إيقاف
تشغيل ضبط توفير الطاقة.
معلومات الهاتف  -عرض معلومات
 KF350التقنية.
االعدادات

باستطاعتك تكييف الضبط ضمن هذه
الحافظة إلضفاء طابع شخصي على الهاتف
.KF350
مالحظة :للحصول على معلومات حول
ضبط المكالمات انظر الصفحة .22-23

استخدام وضع الرحالت الجوية
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االعدادات
تغيير ضبط الشاشة

االعدادات

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oوحدد ضبط.
 2حدد ضبط الشاشة ثم اختر من:
سمة الشاشة  -اختر سمة شاشة
وضع االنتظار أو المكالمات الصادرة.
نمط القائمة  -اختر النمط المستخدم
لعرض القوائم.
اتصال  -إعداد الشاشة عند إجراء
مكالمة.
خط  -ضبط لون الخط.
إضاءة خلفية  -اختر الفترة التي تبقى
خاللها اإلضاءة الخلفية قيد التشغيل.
مالحظة :بقدر ما تطول الفترة التي
تكون خاللها اإلضاءة الخلفية قيد
التشغيل ،بقدر ما يتم استخدام طاقة
البطارية وقد تحتاج إلى شحن هاتفك
بشكل متكرر أكثر.
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تلميح! التحكم التلقائي باإلضاءة
عندما تقوم بتعيني السطوع التلقائي
إلى تشغيل ،سيتم تلقائيا ً تعيني سطوع
شاشة  LCDبواسطة جهاز االستشعار
املضمن
( ALCالتحكم التلقائي باإلضاءة)
ّ
في هاتفك .يسمح التحكم التلقائي
باإلضاءة بضبط سطوع الشاشة تلقائيا ً
وفقا ً لدرجة السطوع احمليطة.
إن ميزة التحكم باإلضاءة الذكي من
 KF350توفر شاشة نقية حتت األضواء
الساطعة ولطيفة على العيون في الظالم
وأثناء توفير طاقة البطارية.
تعينّ وظيفة السطوع التلقائي إلى متوقف
عن التشغيل افتراضيا ً.

سمة الهاتف  -تغيير مظهر الشاشة
بأكمله بشكل سريع.
رسالة ترحيب -إدخال رسالة الترحيب
عند تشغيل الهاتف.
 3اختر تحديد لحفظ الضبط.

تغيير ضبط الحماية

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد ضبط الهاتف.
 2حدد الحماية واختر من القائمة أدناه.
 PINطلب رمز  -تعيين الهاتف بحيث
يطالب برمز  PINالخاص ببطاقة SIM
عند تشغيل الهاتف.
قفل سماعة الرأس  -تعيين قفل
الهاتف لتجنّب االستخدام غير المص ّرح
به .ستحتاج إلى رمز حماية.
تغيير الرموز  -تغيير الرموز:
 / PIN2 / PINرمز الحماية.
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مالحظة :رمز احلماية

يحمي رمز الحماية الهاتف من
االستخدام غير المص ّرح به .وقد تم
تعيين رمز الحماية االفتراضي إلى
‘ ’0000ورمز الحماية مطلوب لحذف
كافة إدخاالت الهاتف وتنشيط قائمة
“إعادة تعيين الضوابط” .كما أن رمز
الحماية مطلوب لتمكين وظيفة قفل
الهاتف أو تعطيلها لمنع االستخدام
غير المص ّرح به للهاتف .ويمكن تعديل
الضبط االفتراضي لرمز الحماية من
الحماية > تغيير الرموز.

االعدادات

استخدام التاريخ والوقت

 1من شاشة وضع االنتظار اضغط على
 Oو حدد ضبط الهاتف.
 2اضغط التاريخ والوقت.
ّ
نظم ضبط التاريخ والوقت أو اختر تحديث
الوقت بشكل تلقائي عند السفر أو للتوقيت
الصيفي.

تتبع الهاتف ضد السرقة  -عند سرقة
الهاتف ،يرسل الهاتف رسالة SMS
إلى األرقام المحددة من ِقبل المالك
الحقيقي .يتوجب على المستخدم
تكوين ضوابط  ATMTعبر إدخال
االسم ورقم الهاتف األساسي ورقم
الهاتف الثانوي .يتوجب على المستخدم
تعيين تشغيل  ATMTلتنشيط وظيفة
 .ATMTرمز  ATMTاالفتراضي هو
“ .”0000ستحتوي رسالة ATMT
على معلومات حول الهاتف المسروق
 IMEIوموقعه الحالي ورقم هاتف
الشخص الذي يستخدم الهاتف.
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االعدادات
استخدام إدارة الذاكرة

االعدادات

تتوفر في ثالثة أنواع من الذاكرة :الهاتف،
وبطاقة  SIMوبطاقة ذاكرة خارجية
(قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل
منفصل).
ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد
طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة
والمساحة المتوفرة.
اضغط على  Oفي شاشة وضع االنتظار.
حدد ضبط ثم إدارة الذاكرة.
ذاكرة عامة  -عرض الذاكرة المتوفرة
في الهاتف  KF350للصور ،واألصوات،
والفيديو ،والفالش ،و  ، MMSوالبريد
اإللكتروني ،وتطبيقات جافا وغير ذلك.
الذاكرة االحتياطية  -عرض الذاكرة
المتوفرة في الهاتف لرسائل الرسائل
النصية  ،وجهات االتصال ،والتقويم ،وقائمة
المهام ،والمذكرة ،والمن ّبه ،ومحفوظات
المكالمات ،واإلشارات المرجعية وعناصر
متفرقة.
ذاكرة  SIMعرض الذاكرة المتوفرة في
بطاقة .SIM
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الذاكرة الخارجية  -عرض الذاكرة المتوفرة
في بطاقة الذاكرة الخارجية )قد تحتاج إلى
شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل(.
تخزين أساسي  -اختر ذاكرة الهاتف أو
الذاكرة الخارجية.
تلميح! انظر الصفحة  15للحصول على
معلومات حول تركيب بطاقة ذاكرة.

تغيير الضبط األخرى

إضاءة خارجية  -اختر خيارات تأثير الضوء
الخارجي.
ضوء خارجي  -قم بتغيير ضبط LED
الخارجية لديك.
الشبكة  -يتصل الهاتف  KF350تلقائيا ً
بشبكتك المفضلة .لتغيير هذه الضبط،
استخدم هذه القائمة.
أنماط إنترنت  -تعيين األنماط لالتصال
بإنترنت.
ّ
مشغل الشبكة بحفظ
نقاط وصول  -قام
هذه المعلومات مسبقا ً .يمكنك إضافة
نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

02
03
04
05
06

االعدادات

اتصال بيانات الرزمة  -تعيين اتصال بيانات
الرزمة.
ضبط الدفق  -ح ّدد هذا الخي.ر إلعادة
تعيين هاتفك على تكوينه االفتراضي.
مطلوب منك إدخال رمز الحماية.
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الملحقات
هناك ملحقات مختلفة لهاتفك المحمول .ويمكنك تحديد هذه الخيارات وفقا ً لمتطلباتك
الشخصية المتعلقة باالتصال.

الشاحن

البطارية

كبل البيانات
وقرص مضغوط
وصل الهاتف
ّ
 KF350وقم
بمزامنته مع
الكمبيوتر.

دليل المستخدم

تع ّلم المزيد حول
.KF350

سماعة رأس
استريو

مالحظة
•   استخدم ملحقات  LGاألصلية دائما ً.
يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال
الضمان.

الملحقات

•   قد تختلف امللحقات من منطقة ألخرى؛
يرجى مراجعة شركة أو وكيل اخلدمة
اإلقليمي ملزيد من االستفسارات.
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تمت الموافقة على استخدام الهاتف
الالسلكي ،الذي جاء وصفه في هذا الدليل،
على شبكات  ،GSM 900وDCS 1800
 ،و  PCS 1900هناك عدد من الميزات
المضمنة في هذا الدليل وتسمى خدمات
ّ
الشبكة .هذه الخدمات عبارة عن خدمات
خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر
خدمة الالسلكية .قبل أن ّ
تتمكن من
االستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة
هذه ،عليك االشتراك فيها عبر موفر
الخدمة والحصول على اإلرشادات المتعلقة
باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

اسم المنتجKF350 :
النظام/ GSM 900 / DCS 1800:
PCS 1900
درجات الحرارة المحيطة
القصوى + 55:درجة مئوية (تفريغ)،
 + 45درجة مئوية (شحن)
الدنيا - 10 :درجة مئوية

الملحقات

خدمة الشبكة

عام
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الرسالة

األسباب المحتملة

تدابير تصحيحية ممكنة

 SIMخطأ

ال يوجد بطاقة  SIMفي
الهاتف أو ربما قد أدخلتها
بشكل غير صحيح.

تأكد من إدخال بطاقة  SIMبطريقة
صحيحة.

ال يوجد
اتصال
بالشبكة

اإلشارة ضعيفة
خارج شبكة GSM

تأكد من إدخال بطاقة  SIMبطريقة
صحيحة .دقق في خريطة التغطية التي
يزودك بها موفر الخدمة

ال تتطابق
الرموز

عندما ترغب في تغيير رمز
حماية ،عليك تأكيد الرمز
الجديد وذلك بإدخاله مرة
أخرى .عدم تطابق الرمزين
اللذين أدخلتهما.

اتصل بموفر الخدمة.

يتع ّذر تعيين
الوظيفة

غير معتمد من قبل موفر
الخدمة أو التسجيل
مطلوب.

اتصل بموفر الخدمة.

المكالمات
غير متوفرة

خطأ في الطلب
بطاقة  SIMجديدة .تم
بلوغ الحد الخاص برسوم
المكالمات

شبكة جديدة غير مص ّرح لها .دقق في
القيود الجديدة .اتصل بموفر الخدمة أو
أعد تعيين الحد بواسطة .PIN

استكشاف األخطاء وإصالحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف .بعض المشاكل
يتطلب منك االتصال بموفر الخدمة ،ولكن معظم المشاكل التي تواجهها تكون سهلة
بحيث يمكنك تصحيحها بنفسك.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
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الرسالة

األسباب المحتملة

تدابير تصحيحية ممكنة

يتع ّذر
تشغيل
الهاتف

ضغط مفتاح التشغيل/
إيقاف التشغيل لبرهة
قصيرة جدا ً البطارية
فارغة مالمسات البطارية
متسخة

اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
لثانيتين على األقل.
اشحن البطارية .تفحص مؤشر الشحن
في شاشة العرض.
تفحص مؤشر الشحن في شاشة العرض.

خطأ في
الشحن

البطارية فارغة بالكامل
درجة الحرارة خارج النطاق
مشكلة في االتصال
ال فولتية للخطوط
الرئيسية
الشاحن فيه خلل
الشاحن غير مناسب
البطارية فيها خلل

اشحن البطارية.
تتأكد من أن درجة الحرارة المحيطة جيدة،
وانتظر قليالً ،ثم حاول الشحن مرة أخرى.
دقق في وحدة التزويد بالطاقة واالتصال
بالهاتف .دقق في مالمسات البطارية ،وقم
بتنظيفها إذا اقتضى األمر.
قد بالتوصيل بمقبس خر أو دقق في
الفولتية.
استخدم ملحقات  LGاألصلية فقط.
استبدل البطارية.

الهاتف
ينقطع عن
الشبكة

اإلشارة ضعيفة جدا ً

إعادة االتصال بموفر خدمة خر تتم تلقائيا ً.

الرقم غير
مسموح به

وظيفة رقم االتصال المحدد تحقق من اإلعدادات.
قيد التشغيل.

بطارية
ضعيفة

عندما تكون البطارية فارغة ،قم بإعادة شحن البطارية.
تخفت شاشة LCD
لتخفيض التزويد بالطاقة.

 | LG KF350دليل المستخدم

Some of contents in this manual may
differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KF350
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.
•

 radio wave exposure
The
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
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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 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.183 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
0.608 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 for safe and efficient use

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.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
•



Guidelines for safe and efficient use
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
Guidelines for safe and efficient use

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.
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Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.
•

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

•

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

Potentially explosive
atmospheres
 o not use the phone at a
D
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
•

 o not transport or store
D
flammable gas, liquid, or explosives
in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.

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

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

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

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

•



Guidelines for safe and efficient use
Battery information and care
Y ou 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.
•

Guidelines for safe and efficient use
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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.
•

Getting to know your phone

Main LCD
• T op: Signal strength,
battery level and various
functions.
• Bottom: Soft key
indications.
Left soft key/
Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom of
the display.
Multitasking key
Opens the multitasking
menu.
Send key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Navigation touch pad
•

In standby mode:
Quick menu
Contacts list
Messaging
Profiles

•

In menu: Navigates
between menus.

01
02
03
04
05
06

Camera Hot key
Go to Camera preview.
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

SET UP

Clear key
Deletes a character with
each press.

ALC (Auto Luminance
Control) Sensor
Automatically adjusts
screen brightness
according to ambient
brightness.
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Getting to know your phone
Charger, USB 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

Volume key
•W
 hen the screen is idle:
volume of key tone.
•D
 uring a call: volume of
the earpiece.
•W
 hen playing a BGM
track: Controls the volume.

Battery cover
SIM card
socket

SET UP
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Battery
LG KF350 | User Guide

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
01

Press the battery cover release
latch. Slide the battery cover
towards the bottom of the phone
and away from it.

02
03
04
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

05
06

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

2 Remove the battery

SET UP

Lever the bottom edge of the
battery and remove it carefully
from the battery compartment.

WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on,
or data may be lost or the SIM card
might be damaged.
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Installing the SIM and battery
5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards
the top of the phone until it clicks
into place.
6 Charging your phone

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 bottom of the battery
until it clips into place.

SET UP
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Pull open the cover of the charger
socket on the side of your KF350.
Insert the charger and plug into a
main electricity socket.
Your KF350 will need to be
charged until a message reading
“Battery full” appears on screen.

Memory card
Installing a memory card

Formatting the memory card

You can expand the memory available
on your phone using a memory card.

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

01

1 F rom the standby screen press
O then select Settings.

04

TIP: A memory card is an optional
accessory.

1 R emove the battery cover if
necessary.
2 L ift the memory card cover and
insert a micro SD card with
the gold contact area facing
downwards. Close the memory
card cover so that it clicks shut.

2 S elect Memory manager then
choose External memory.

02
03

05
06

3 S elect Format and then confirm
your choice.
4 E nter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.
NOTE: The default security code is set

to ‘0000’.

TIP! To change your default
storage destination, open Memory
manager from the Settings menu and
select Primary storage setting.

NOTE: If your memory card has

SET UP

existing content it will automatically
be filed in the correct folder, for
example, videos will be stored in the
My videos folder.
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Menu map

SET UP
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Games & Apps

Calling

1. My games & apps
2. Settings

1. Call logs
2. Call durations
3. Data volume
4. Call costs
5. Call divert
6. Call barring
7. Fixed dial numbers
8. Call waiting
9. Common setting

Organiser

Multimedia

1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings

1. Camera
2. Video camera
3. Music
4. FM radio
5. Voice recorder

Messaging

My stuff

1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. My folders
8. Templates
9. Emoticons
0. Message settings

1. My images
2. My sounds
3. My videos
4. Games & apps
5. Flash contents
6. Others
7. My memory card
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Google

Contacts

1. Add new
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card
8. Settings

01

Tools

Browser

06

Connectivity

Settings

1. Search

1. Quick menu
2. Alarms
3. Calculator
4. Stopwatch
5. Converter
6. World time
7. SIM service
1. Bluetooth
2. USB connection mode

1. Home
2. Enter address
3. Bookmarks
4. RSS reader
5. Saved pages
6. History
7. Settings

03
04
05

SET UP

1. Profiles
2. Phone
3. Screen
4. External lighting
5. External LED
6. Date & Time
7. Network
8. Internet profile
9. Access points
0. Packet data conn.
*. Security
#. Memory manager
13. Reset settings

02
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Your standby screen
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 is active.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon

Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Battery empty
New text message
New email
An alarm is set
Normal profile in use

SET UP
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Icon

Description
Silent profile in use
External memory
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Bluetooth is active
Calls are rejected
BGM Music playing

Calls
Making a voice call
1 E nter the number including the full
area code.
To delete a digit press c.
To delete all digits press and hold
c.
2 Press s to make the call.
3 P ress e or close the handset to
finish the call.

Making a voice call from
Contacts

2 E nter the country code, area code,
and the phone number.

01

3 Press s.

02

Answering and rejecting a call

03

When your phone rings press the
s to answer the call.

04

Press Slient to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to
change your profile to Slient for a
meeting!

05
06

Press e to reject the incoming call.

It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.

Speed dialling

1 P ress D to access the contacts
list.

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.

THE BASICS

2 Scroll to the contact to make a call. 1 F rom the standby screen, press
O and select Contacts.
3 Press s to make a voice call.
2 Select Speed dials.
4 Press e to finish the call.
3 Your Voicemail is set to speed dial
1. Select any other number to
Making international calls
assign it to a speed dial contact.
1 Press and hold 0 for the
4
Your address book will open. Select
international prefix. The ‘+’
the contact you’d like to assign to
character prefixes the international
that number.
access code.
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Calls
To call a speed dial number:
• Press the assigned number then
press s or O .
• Press and hold the assigned
number until the contact appears
on screen.

DTMF tones

Making a second call

From the standby screen, press O
and select Calling then Call logs.
Choose to view:

1 D
 uring your initial call, press O,
then Options, and select Add
new call.
2 D
 ial the number or search your
contacts.
3 Press s to connect the call.
4 B oth calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.

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

Viewing your call logs

All calls - View a complete list of all
of your 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.

THE BASICS

5 S elect Swap to change between
the calls.

Missed calls - View a list of all the
calls you have missed.

6 T o end one or both calls select
Options then End followed by All
or Active.

TIP! From any calls list, press
the left soft key and select Delete all
to delete all the recorded items.

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

From the standby screen, press O
and select Calling.
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You can also choose to view:
Call durations - View the duration of
all your dialled and received calls.
Data volume - View the amount in
kilobytes of all your received and
sent data.
Call costs - View the charges
applied to your dialled numbers (this
service is network-dependant. Some
operators are unable to support it).

Using call divert
1 F rom the standby screen, press
O and then select Calling.
2 Select Call divert.
3 C
 hoose when 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.

TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all.

Using call barring
1 F rom the standby screen, press
O and select Calling.

01
02
03
04
05
06

2 Select Call barring.
3 C
 hoose any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 E nter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

THE BASICS

5 Select Activate.

NOTE: Charges may be incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
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Calls
Using fixed dial number
1 F rom the standby screen, press
O and select Calling.
2 S elect Fixed dial numbers to
turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You’ll need your PIN2
code from your operator. When
activated, only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.

Using call waiting
1 F rom the standby screen, press
O and select Calling.

THE BASICS

2 S elect Call waiting to activate call
waiting service.
If call waiting is activated, the
handset is also able to warn you
of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will
show that a second call is waiting.
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You can put the first call on hold and
answer the second call. (This feature
is only available if your network
supports it. )

Changing the common call
settings
1 F rom the standby screen, press
O and then select Calling.
2 S elect Common setting. From
here you can amend the settings
for:
Call reject - Select On or Off and
choose to reject all calls, those
from specific groups, contacts,
unregistered numbers (those not in
your list of contacts) or those with
no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Choose On or Off.

Answer mode - Choose whether to
answer the phone by pressing the
send key, by pressing any key, or
by opening the flip.
Minute minder - Select On to hear
a tone every minute during a call.
BT answer mode - Choose how
to answer a call when using a
Bluetooth headset. Select Handsfree or handset.

01
02
03
04
05
06

Save new number - Saves
numbers you use that aren’t
already stored in Contacts.

THE BASICS
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Contacts
Searching for a contact

From the main menu

There are two ways to search for a
contact:

1 F rom the standby screen, press
O and select Contacts.

From the standby screen

2 S elect Search and enter the first
few letters of the contact you’d like
to find using the keypad.

1 From the standby screen, press
to open the address book.
2 P ress the number key
corresponding to the first letter of
the contact you’d like to view. So,
for ‘Home’ press 4 (GHI) twice.
Or, using the slightly quicker
method…
1 Enter the number you wish to
search on the standby screen and
select Options.
2 Choose Search contacts in option
menu.
TIP! You can search by group by
pressing Options and selecting Search
by group. This will bring up a list of all
your groups.
THE BASICS
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3 Y our address book will bring up a
list of the contacts corresponding
to the letters you’ve entered.

Adding a new contact
1 F rom the standby screen, press
O and select Contacts.
2 Select Add new.
3 C
 hoose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
4 E nter the first and last name of
your new contact. You do not have
to enter both, but you must enter
one or the other.
5 E nter all the information you have
in the fields provided and select
Done.

Or, using the slightly quicker
method…
1 E nter the number you wish to store
on the standby screen and select
Options.
2 S elect Save number and choose
New contact or Update contact.
3 E nter the relevant information as
above and select Done.

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.
2 P ress the left soft key to open the
list of options.
From here you can:

Make call - Call the contact.
Add new contact - You can add a
new contact.
Edit - You can edit the contact.
Add to group - Add a contact to
a group.
Mark/Unmark - Mark/unmark your
contacts for multiple selection.
Search by - You can search the
entry by number or group.

01
02
03
04
05
06

Save to SIM/ Handset - Choose
to move or copy to the SIM card or
handset (depending on where you
originally saved the contact).
Delete - Delete the contact.
Text input - You can set the text
input method.

Creating a group

Send business card - Send the
contact’s details to another person
as a business card. Choose to send
as a Text message, Multimedia
msg, Email or via Bluetooth.

2 S elect Groups and choose
Options.

1 F rom the standby screen, press
O and select Contacts.

THE BASICS

Send message - Send a message
or an email to the contact.
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3 Select Add new group.

Viewing your own number

4 Enter a name for your new group.

Select Own number in the Contacts
menu to view your number.

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

Using service dial numbers

THE BASICS

You can view the list of Service Dial
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
SIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voicemail numbers. After selecting
a service number, press s to dial
that service.
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Creating a business card
You can create your own business
card by selecting My business card,
then Add. Enter your name, number,
email address and image.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
so that your address book works
according to your preferences.
1 F rom the standby screen, press
O and select Contacts.
2 S elect Settings. From here you
can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved to
both your Handset & SIM, Handset
only or SIM only. You can also
select to show the first name or
last name of a contact first, and to
show a contact picture.

Copy - Copy your contacts from
your SIM to your handset or from
your handset to your SIM. Choose
to do this one by one, or all
together.
Move all - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only be saved to the location you’ve
moved it to. If you move a contact
from the SIM to the handset it will
be deleted from the SIM memory.

Restore contacts - You can restore
all the phonebook data in an
external memory card to the phone
memory by the form of vcard.
Clear contacts - Delete all your
contacts.

01
02
03
04

Memory info. - You can check how
05
much memory you’ve got left on
your handset or your SIM.
06

Send all contacts via Bluetooth
- Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
Back up contacts - You can save
all the phonebook data in the
handset to an external memory
card by the form of vcard.

THE BASICS
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Messaging
Messaging
Your KF350 includes functions related
to SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service),
and email, as well as the network’s
service messages.

Sending a message
1 F rom the standby screen, press
O, select Messaging and
choose Create new message.
2 C
 hoose Message to send SMS
or MMS. (If you want to send an
Email see page 30-32 or if you
want to send something using
Bluetooth, see page 64.)

THE BASICS

3 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS into one intuitive and
easy to switch between SMS
mode and MMS mode. The default
setting of the message editor is
SMS mode.

4 E nter your message using either
the T9 predictive mode or Abc
manual mode. See Entering text
on page 29-30 to see how to
switch between the different text
entry modes.
TIP! You can select your message

type as SMS or MMS when you enter
a text longer than 2 pages in the
message field. If you want to change
the type of message to send, see
page 34 for Send long text as menu
from Changing your text message
settings.

5 P ress Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/To do/My
business card).
6 Press Send.
7 S earch your contact list or press
the number key to enter the phone
number.
8 Press Send.

28 LG KF350 | User Guide

F350_Arab_E_1108.indd

28

2008.11.12

4:29:1

WARNING: If an Image, Sound,

Video, New slide, Subject, Business
card, Schedule or My business
card is added to the message editor,
it will be automatically converted to
MMS mode and you will be charged
accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in
Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods are
available in the phone: T9 predictive
mode, ABC/Abc/abc manual mode
and 123 mode.
Note: Some fields may allow only
one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry
field, choose Options, select Input
method and choose T9 mode. With
T9 on, you can switch text input
mode by pressing #. You will
notice the text input mode indicator in
the upper right corner of the display.
To input a symbol in the text entry
field, press the * key and select a
symbol, then select O.

01
02
03
04
05
06

Complete each word with a space by
pressing 0.
To delete a character, press c.

T9 predictive mode

NOTE: The * key is used to
change predictive words of dictionary
in T9 mode.
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T9 predictive mode uses a built-in
dictionary to recognise words you’re
writing based on the key sequences
you press. Simply press the number
key associated with the letter you
want to enter, and the dictionary
will recognise the word once all the
letters are entered.
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Messaging
If the word you want doesn’t appear,
press Options and select Add to
dictionary, then you can enter the
word using ABC manual mode. Your
word will be added to the dictionary.

1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging and
then select Message settings.

Note: You can select a different T9
language by pressing Options and
select Writing language.

3 If no email account is set, you can
set up an email account by using
email set-up wizard.

ABC manual mode
This mode allows you to enter letters
by pressing the key labeled with the
required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke
per number. You can also add
numbers whilst remaining in letter
modes by pressing and holding the
desired key.

Setting up your email
THE BASICS

You can stay in touch on the move
using email on your KF350. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
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2 S elect Email, then Email
accounts.

Email address/Password - Enter
your email address and password.
Username - Enter the account user
ID.
Mailbox type - Select the internet
protocol type used to transfer your
email, IMAP4 or POP3.
Incoming server - Enter the IP
address or host name of your
incoming (POP3 or IMAP4) mail
server.
Outgoing server - Enter the IP
address or host name of your
outgoing (SMTP) mail server.
SMTP authentication - Choose to
activate the security setting for the
outgoing mail server.

If SMTP authentication is on, outgoing
server requires user name and
password when you send e-mail.
SMTP username/SMTP Password Enter your email address and
password from your email provider. (If
SMTP authentication is on)
Account name - Enter the mailbox
name by which you would like to
refer to this account.
4 A
 fter entering the email account,
select O to save.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in
your Email folder.
5 Using the Edit menu of Options, you
can edit the setting values.
Title - Enter a name for this
account.
My name - Enter your name.

Password - Enter the account
password.

Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account details.
Incoming mail server - Enter the
account details.
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 1MB.

01
02
03
04
05
06

Mailbox type - Enter the mailbox
type, POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether
to save your emails to the server.
For IMAP4 accounts copies are
always saved.
Save sent mail into - Choose
where to save your IMAP4 emails.
For POP3 accounts copies are
always saved on the phone.
Access point - Choose your
Internet access point.

THE BASICS

Username - Enter the account
username.

Email address - Enter the account
email address.
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Auto retrieve - Choose whether
to fetch your new emails
automatically.
SMTP port number
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.
Incoming uses SSL
Outgoing uses SSL
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server.
SMTP Username - Enter your
email address from your email
provider.(If SMTP authentication
is On)
SMTP Password - Enter your email
address password from your email
provider.(If SMTP authentication
is On)
THE BASICS

APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts are
always set to off.
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Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new email.
See ‘Changing your email settings’
to check automatically.
To check manually:
1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging then
Mailbox.
2 S elect the account you want to
use.
3 C
 hoose Retrieve and the phone
will connect to your email account
and retrieve your new messages.

Sending an email using your
new account
1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging, then
choose Create new message.
2 C
 hoose Email and a new email
will open.

3 U se Options to enter the
recipient‘s address and to write
your message. Use Insert to attach
images, videos, sounds or other
file types.
4 S elect Send and your email will
be sent.
TIP! You can email Word, Excel,
Power Point and PDF documents to
your KF350 so you can review them
on the move.

Message folders
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox. Here you
can read, reply to and forward your
messages.
Mailbox - All emails you receive are
placed into your Mailbox.

Outbox - This is a temporary storage
folder for messages that are being sent.

01
02

My folders - You can move messages
03
existed in Inbox or Sent messages
into My folders, and then you can
04
move those messages existed in My
folders into the original message box. 05

Managing your messages

06

1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging then
Inbox.
2 Select Options and then choose to:
Reply - Send a reply to the
selected message.
Forward - Send the selected
message on to another person.
Make call - Call the person who
sent you the message.
Save number - Save sender’s
address to the contact.
Delete - Delete the message.
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Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you’ve done so far here.

Sent items - All the messages you
send are placed into your Sent items
folder.
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Create new message - Open a
new, blank message or email.
Mark/Unmark - Mark/Unmark your
messages for multiple deletion.
Copy & Move - Copy or move the
message to your phone, SIM or My
folders.
Filter - View your message by type.
This will group SMS separately
from MMS.
Message info. - See additional
information for the message,
including the time it was sent.
If you see the message No space
for SIM message 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.
THE BASICS
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Using templates
Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
frequently. You’ll find some templates
already on your phone, and you can
edit these if you wish.
1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging then
choose Templates.
2 C
 hoose Text templates or
Multimedia templates. You
can then select Options to Add
new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already on
your phone.
1 F rom the standby screen, press
O and select Messaging then
choose Emoticons.
2 S elect Options to Add new, Edit,
Delete or Delete all emoticons.

Changing your text message
settings
Your KF350 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.
From the standby screen, press
O and select Messaging, then
choose Message settings, then Text
message. You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message was
delivered.
Validity period - Choose how long
your message is stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.

Changing your multimedia
message settings
Your KF350 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do so
as follows.

01
02
03
04
05
06

From the standby screen, press O
and select Messaging, then choose
Message settings, then 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 or not to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
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Character encoding - Choose how
the characters in your messages are
encoded, this impacts the size of your
message and therefore data charges.

Send long text as -Choose whether
to send your message as Multiple
SMS or MMS when you enter a text
longer than 2 pages in the message
field.
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Read reply - Choose to allow and/or
send a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your MMS.
Validity period - Choose how long
your message is stored at the
message centre.

From the standby screen, press O
and select Messaging then choose
Message settings, then select Email
and then you can adapt the following
settings:
Email account - You can set up an
email account.

Slide duration - Choose your default
slide duration time for composing
MMS.

Allow reply email - Choose to allow
the sending of ‘read confirmation’
messages.

Creation mode - Choose your
message mode.

Request reply email - Choose
whether to request ‘read
confirmation’ messages.

Delivery time - Deliver your message
at a specific time.
Multimedia msg. centre - Enter the
details for your message centre.

Changing your email settings
You can adapt your email settings
so that it works according to your
preferences.
THE BASICS
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Retrieve interval - Choose how often
your KF350 checks for new email
messages.
Include message in Fwd & Reply Choose whether or not to include the
original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the original
attachment.

Auto Retrieval in Roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your messages
when abroad.
New email notification - Choose
whether or not to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email signature
and switch this feature on.

Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
01
also set your message security by
02
creating trusted and untrusted lists
of senders.
03
Info. service - Choose your reception
status, language and other settings.

04
05
06

Priority - Choose the priority level of
your email messages.

Changing your other settings
From the standby screen, press
O and select Messaging, choose
Message settings then:
Voicemail - Your voicemail number
is stored here. Contact your network
operator for more information on the
service they provide.

THE BASICS
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Camera
Taking a quick photo
1 Press C to open the viewfinder.

D
 elete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder
will reappear.

2 F ocus the camera on what you
want to take.

Back - Go back to previous menu.

3 Press O to take a photo.

Using the quick settings

After you’ve taken your photo

Use the navigation key and select the
options you would like to use.

Your captured photo will appear on
the screen. After taking a picture, you
can check the menu as follows:
Options - You can change the name
of the image or edit the image file.
A lbum - View the pictures you
have taken in your Album.
S end - Send the photo as MMS,
Email or via Bluetooth.
New image - Take another
photo straight away. Your current
photo will be saved.
GET CREATIVE

Use
 as - Use the image as
wallpaper, as a Contact image,
or in your Start-up or Shut down
screen.
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Album - Choose to look at the other
images in your album.
Video - Choose to switch from
Camera to Video camera mode.
Capture - Allows you to take a
picture.
Brightness - Set the brightness of
the image in the viewfinder of the
camera.
View - Choose between Full screen
view and Landscape view.

Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings.
Image size - Change the size of the
photo.

Colour effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.

Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.

White balance - The white balance
ensures that any white in your photo
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
and Cloudy.

Shutter sound - Select one of three
different shutter sounds.

Night mode - You can take better
pictures at night by selecting On.
Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for
a group photo that you want to be
part of too!
Shot mode - See page 39.
Image quality - Controls the quality
of image.

02
03
04

Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A 05
low contrast image will appear foggy, 06
whereas a high contrast image will
appear much sharper.
1 S elect Brightness in the quick
settings.
2 S lide the contrast indicator along
the bar, towards “-” for a lower
contrast, hazier image or towards
“+” for a higher contrast, sharper
image.

Choosing a shot mode
1 S elect Shot mode in Settings to
view the available shot modes.
2 Choose from the options:
Normal - This is the default shot
type. The photo will be taken in the
normal way.

GET CREATIVE

Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.

Adjusting the brightness

01
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Camera
Burst shot - This enables you
to take three/six/nine shots
automatically in very quick
succession.

Changing the image size
The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they will
take up more of your memory. If you
want to fit more pictures on your
phone or memory card you can alter
the number of pixels to make the file
size smaller.
1 Select Image size in Settings.
2 S elect a pixel value from the
numerical options: 2048x1536,
1600x1200, 1280x960, 640x480,
320x240.

GET CREATIVE

3 S elect the size option you’d like to
use and press Select to implement
your changes. The settings menu
will automatically close, ready for
you to take your picture.
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Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode and
from the Album.
2 Y our album will appear on the
screen.
3 H
 ighlight the photo you want to
view to bring it to the front of the
album.
4 Select the photo to open it fully.

Setting a photo as a wallpaper
or contact image
From your image album, select an
image and Use as to use the image
as a wallpaper or contact image.
NOTE: Contact images can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM.

Video camera
Shooting a quick video
1 M
 ove the camera mode switch
to
and press O . The video
camera’s viewfinder will appear
on screen.
2 F ocus the camera on what to
record.
3 Press O once to start recording.
4 REC will appear at the bottom of
the viewfinder. Press O again to
stop recording.

N
 ew video - Press to shoot
another video straight away. Your
current video will be saved.

01

S end - Send the video as MMS,
as an Email or via Bluetooth.

03

D
 elete - Delete the video you
have just made. The viewfinder
will reappear.

04

Back - Go back to previous menu.

06

Use the navigation key and select the
options you would like to use.

A still image representing your
captured video will appear on screen.

Album - Choose to look at the other
videos in your album.

After recording a video clip, you can
check the menu as follow:

Camera - Choose to switch from
Video camera to Camera mode.

Options - You can change the name
of the video clip or set the vdeo clip
as voice ringtone.

Rec - Allows you to record a video.
Brightness - Contrast defines the
difference between light and dark in
an Video.

GET CREATIVE

Album - View your video album.

05

Using the quick settings

After you’ve shot your video

Play - Play the file.

02
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Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings.
Size - Change the size of the video.
Colour effect - Choose an effect tone
to apply to the video you’re making.
White Balance - The white balance
ensures that any white in your photos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance
you may need to determine the light
conditions.
Choose from Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent and Cloudy.
Quality - Controls the quality of video.
Duration - Select the maximum
length of the recording.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
GET CREATIVE

Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
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NOTE: Always press select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.

Watching your saved videos
1 Y ou can access your saved videos
from within the video camera
mode and from the Album. Your
album will appear on screen.
2 H
 ighlight the video you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the video to open it fully.

Multimedia
Music

Playing a song

Your LG KF350 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, select Music from the
Multimedia menu. From here you can
access a number of folders:

01
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia. From 02
here select Music and then choose
03
All tracks.

Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you
have created.

2 S elect the song you want to play
and choose Play.
3 Press O to pause the song.
4 P ress R to skip to the next
song.

04
05
06

5 P ress L to skip to the previous
song.

Artists - Browse through your music
collection by artist.

Using options while playing
music

Albums - Browse through your music
collection by album.

Select Options and choose from:
Minimise - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as normal.

Shuffle tracks - Listen to your music
in a random order.

Go to my music - Move the file to
the My music folder.
Repeat - Repeat the selected track.
Shuffle - Listen to your music in a
random order.
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Genres - Browse through your music
collection by genre.
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Equaliser - Set the equaliser menu.
Lighting duration - Set the duration
of the lighting effect when you close
the folder while music is playing.
Lighting pattern - Set the pattern of
the lighting effect when you close the
folder while music is playing.
Visualization - Select the visual
effects.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the song as a message,
email, or via Bluetooth.
Use as - Use the song as one of your
ringtone, message tone, start-up or
shut down tone.

Creating a playlist

GET CREATIVE

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
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1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
Music, choose playlist.
2 S elect Add, enter the playlist name
and press O to save.
3 T he All tracks folder will be
displayed. Select all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will show next
to the file name.
To play a playlist, select it and choose
Play.
NOTE: To add a second playlist,
select Options then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to
add new songs or delete songs from
a playlist.
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
Music, choose Playlists.
2 Select the playlist.
3 Select Options.

Add new songs – Add more songs to
the playlist. Mark the ones you want
and select Done.
File info. - View the Name, Size,
Date,Time, Type, Duration, Protection
and Copyright of the song.
Send – Send a song as a message
or via Bluetooth.
Remove from list – Remove a song
from the playlist.
Mark/Unmark – Select multiple files.
Use as – You can set the song as an
effect sound.
Memory manager - You can view the
current status of memory.

Deleting a playlist
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
Music, choose Playlists.

2 S elect Options then Delete or
Delete all to delete all of the
playlists.

01

Listening to the radio

03

Your LG KF350 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on the
move.
From the standby screen, press O
and select Multimedia then FM
radio, enter the channel number of
the station you would like to listen to.

02

04
05
06

NOTE: You need to insert your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket as
your charger.
NOTE: FM radio cannot be
minimised.

Searching for stations
GET CREATIVE

You can tune radio stations by
searching for them either manually
or automatically. They will be saved
to specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning.
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To auto tune:
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 S elect Auto scan. The stations
found will automatically be
allocated to a channel number.
To manually tune:
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 S elect Channel list and choose the
channel number you want to save
the station to.
3 E nter the station frequency and
press Select to save.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using L and R
displayed next to the radio frequency.
GET CREATIVE

Editing the channels
You may want to move the stations to
another channel so that the ones you
listen to most frequently are easier
to access.
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1 F rom the standby screen, press
O, select Multimedia then FM
radio, choose Options.
2 S elect Channel list and select the
channel you want to change.
3 E ither select a station from
one of the other channels, or
manually tune the channel into the
frequency you want.
You can edit each channel by
highlighting it and pressing Options:
Rename - Rename the channel.
Replace - Set new frequency for
the selected channel.

Resetting channels
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 Select Channel list, then Options.
3 C
 hoose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset
all channels to reset all of the
channels. Each channel will return
to the starting 87.5Mhz frequency.

TIP! To improve the radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio antenna.

Using the voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 F rom the standby screen, press
O and select Multimedia.
2 S elect Voice recorder then options
and choose from:
Duration – Set the recording
duration.
Choose from MMS msg. size, 30
secs, 1 min or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or
Normal.

Go to Voice recordings – Open
the Voice recordings folder in My
sounds.

4 Select Stop to end recording.

01

5 S elect Play in the options menu to
listen to your recording.

02

Sending the voice recording

04

1 O
 nce you have finished recording,
select options.

05

2 S elect 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.

03

06

NOTE: After you have finished
recording, select Options and choose
Play, Send, File, Delete, Use as (to
use the recording as your ringtone) or
Go to Voice recordings.
GET CREATIVE

Memory in use - Check the
current status of each memory.

3 Select Rec. to begin recording.
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My stuff
You can store any multimedia files
on your phone’s memory in My stuff
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.

Images
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.

My images option menus

GET CREATIVE

The options 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, Sort
by Grid (List) view and Memory
manager options are available for
default images.
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Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear on
your phone at certain times.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card or
vice versa.
Copy - Copy an image from the
phone memory to a memory card or
vice versa.
Delete - Delete an image.
Mark/Unmark - Select multiple files.
Edit image -You can edit the selected
image.
Print via Bluetooth - Print an image
via Bluetooth®.
File - Change the name or view the
information for the file.
Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Slide show - Start a slide show.
Sort by - Sort images into a specified
order.
Grid view/ List view - View each
image in grid or list type.

Memory manager - View the
memory status.

Sending a photo
1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff then
choose My images.
2 S elect the photo you want to send
and press Options.
3 S elect Send and choose from
Message, Email, or Bluetooth.
4 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to the
message and you can write and
send the message as normal. If
you choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device
to send the picture to.

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff then My
Images.
2 S elect the image and press
Options.
3 Select Use as and choose from:

01
02
03
04

Wallpaper - Set a wallpaper for the 05
standby screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in your
contacts list so that the picture
shows when they call you.

06

Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

Organising your images

You can choose images to use as
wallpapers, start up/shut down
images or even to identify a caller.

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff, then My
images.
2 Select Options, then Sort by.
3 Choose from Date, Type or Name.

GET CREATIVE

Using an image
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My stuff
Deleting an image

Marking and unmarking images

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff, then My
images.

If you want to move, copy, send or
delete several images at once, you
first need to identify them by marking
them with a tick.

2 S elect the image you want to
delete and choose Options.
3 Select Delete, then Yes to confirm.
TIP! To quickly delete any file
in My files, highlight it with the cursor
and press the c key.

Moving or copying an image

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff then My
images.
2 S elect Options then Mark/
Unmark.
3 A box will appear to the left of each
image. If you select an image, a tick
will appear in the box marking it.

You can move or copy an image
4 To unmark an image, select the
between the phone memory and the
image again so that the tick
memory card. You might want to do
disappears from the box.
this to either free up some space
5 Once you have marked all of the
in one of the memory banks or to
appropriate images, choose one of
safeguard your images from being lost.
the options to apply to all of them.
1 From the standby screen, press O
and select My stuff then My images.
GET CREATIVE

2 S elect an image and select
Options.
3 Select Move or Copy.
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Checking your memory status
You can check to see how much of
your memory you have used and how
much you have remaining.
1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff, then My
images.
2 S elect Options, then Memory
manager.
3 C
 hoose Handset memory or
External memory.
NOTE: If you do not have a memory
card inserted, you will not be able to
select External memory.

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

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff, then My
sounds.

3 S elect a sound and press Play to
listen to it.
4 Select Options and Use as.
5 C
 hoose from Voice ringtone,
Message tone, Start-up sound
and Shut down sound.

01
02
03
04
05
06

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

Watching a video
1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff then My
videos.
2 Select a video and press Play.

Using options while watching a
video
Select Options while watching a video
and choose from:

GET CREATIVE

Using a sound

2 S elect Default sounds or Voice
recordings.
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My stuff
Landscape view - View the video file
in full shot.
NOTE: You can switch to landscape
view & landscape view to normal
view using # key, while viewing
video.
Mute/ Unmute - Switch the sound
on/off.
Capture - You can save what is on
the paused screen as an image file.
(This option is only available while
video is paused.)
Repeat - Repeat the video file.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the video in a message,
email or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.

Sending a video clip
GET CREATIVE

1 Select a video and press Options.
2 S elect Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
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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.

Using the video options menu
From the My videos folder, you can
choose from the following options:
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the
phone memory to a memory card or
vice versa.
Copy - Copy a video clip from the
phone memory to a memory card or
vice versa.
Delete - Delete a video.
Mark/Unmark - Select multiple files.
File - Edit the file name and view its
information.

Create new folder - Create a new
folder within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a specific
order.
Grid view/ List view - View the
options menu by grid or list type.
Memory manager - View the
memory status.

Games and Applications
You can download games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time to
spare.
If you download a game from the
network, you will need to install the
downloaded game in your phone
before enjoying the game.

Playing a game

3 Select a game and press Launch.

Using the games options menu
From the Games and Applications
folders, the following options are
available:
Create new folder – Create a folder
within the games and applications
menu.

01
02
03
04
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Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory manager - View the
memory status.

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

Others
The Others folder is used to store
files which are not pictures, sounds,
videos, games or applications.

GET CREATIVE

1 F rom the standby screen, press
O and select My stuff, then
Games & apps.

2 Select Games menu.
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My stuff
My memory card

To install a Java game & application:

If you purchase an optional external
microSD memory card, you can
manage more content.

1 From the standby screen, press
O and select My stuff, then
choose Others or My memory card
(If external memory is inserted).

Installing a Java game &
application
Depending on the service provider, all
Java based programs such as Java
games can be downloaded and run
on your phone. You can transfer Java
program files from a compatible PC
to the memory in your phone using
the Bluetooth, USB Mass storage or
External memory. The Java program
files are in .jad or .jar format.
If you save the Java program files
in your phone, you should install the
files before using a Java game or
application first.

GET CREATIVE
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2 Select the file (*.jad or *.jar) you
want to install and press Install.
NOTE: The .jad file should contain
its own .jar file.
3 Once installed, the Java program
can be viewed in the Games or
Applications menu where you can
select, execute, or delete.
TIP! You can also download
Java MIDlet in your phone by using
the WAP (Wireless Application
Protocol) services. Please note that
additional costs may be incurred
when using online services.

Games and Apps
Games and Apps
Your KF350 comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you choose
to download any additional games or
applications they will be saved into
this folder.

1 Press O and select Games &
Apps.
2 Select My games & apps and
choose Applications.
3 View and manage any applications
you have.

01
02
03
04

Changing the network profile

05
06

Playing a game

To download a game, you can set the
value to connect to the network using
Settings.

1 Press O and select Games &
Apps.

1 Press O and select Games &
Apps.

2 Select My games & apps and
choose Games.

2 Select Settings.

NOTE: An additional cost is incurred when
connecting to this service. Check your
data charges with your network provider.

3 From here you can:

3 Choose the game you want to play
and select Launch.

Profiles - You can see profile and
add new profile.

Viewing applications

Certificates list - You can see
the certification list for using Java
application.
GET CREATIVE

You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

GET ORGANISED

1 F rom the standby screen, press
O and choose Organiser then
select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Select Add.
4 Select whether you would like to
add an Appointment, Anniversary
or Birthday and select Done.
5 Check the date and enter the time
you would like your event to begin.
6 For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower time and date boxes.
7 If you would like to add a subject or
a note to your event, press Subject
or Name and type in your note.
8 Select Done and your event will be
saved in the calendar. A 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.
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TIP! You can set a holiday in
your calendar. Select each day you are
on holiday one at a time, then choose
Options and select Set holiday. Each
day will be shaded red. When you
come to set an alarm, you can choose
to exclude days set as holidays.

Changing your default calendar
view
1 F rom the standby screen, press
O and choose Organiser then
select Settings.
2 Select Calendar and choose either
Month view or Week view.
3 Press Done to confirm your choice.

Adding an item to your to do list
1 F rom the standby screen, press
O and choose Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 S et the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 S ave your to do list item by
selecting Done.

TIP! You can edit an item
by selecting it, pressing Options
and Edit. Confirm your amends by
selecting Save.

Sharing a to do item
1 F rom the standby screen, press O
and choose Organiser then select
To do.
2 S elect the to do item you would
like to share, then select Options.
3 S elect Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg, Email
or Bluetooth.

Adding a memo

01

TIP! You can edit an existing memo.
Select the one you want to edit and
select Edit.

03

Adding a secret memo
You can write the private memo to
protect your privacy in Secret memo
menu. You enter the security code to
use this menu.

02

04
05
06

Using the 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
10.10.2008 will be 09.12.2008.
This is great for keeping tabs on
deadlines.
GET ORGANISED

1 F rom the standby screen, press
O and choose Organiser then
select Memo.
2 Select Add.
3 Type your memo, followed by
Save.

4 Y our memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
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Organiser
Settings
Calendar - You can set the
configurations to view the calendar.
Send all shedules & to do via
Bluetooth - You can send all the data
in your calendar and/or to do list from
your phone to other phones by using
Bluetooth.
Backup calendar & To do - You
can create the backup files of the
calendar or to do list saved in the
phone when you insert an external
memory.
Restore calendar & To do - You can
reset the backup files of calendar or
tasks when you insert an external
memory.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
GET ORGANISED

Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, Tasks, Memo and
Secret memo.
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Tools
Adding your quick menu
The Quick menu provides easy
access to your most used functions.
You can add your favorite menu to
the list of Quick menu.

Setting your alarm

The alarm will be alerted on even if
the phone is switched off.

Using your calculator
1 F rom the standby screen, press
O and choose Tools then select
Calculator.
2 Select the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
4 For more complex calculations,
select Options to select a
command.
5 Select c to delete a character
press and hold c to clear
completely and start a new
calculation.

01
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GET ORGANISED

1 F rom the standby screen, press
O and choose Tools then select
Alarms.
2 Select Options and press Add
new.
3 Set the time you would like the
alarm to sound.
4 Choose whether you would like
your alarm to sound daily, Monfri, Mon-sat, except holiday or
Choose weekday.
5 Select
and Edit to select a
sound for your alarm. To listen
to sounds select the sound, and
press Play.
6 Add a memo for the alarm
and select Done when you
have finished typing. When the
alarm sounds the memo will be
displayed.

7 F inally, you can set the snooze
interval at 5, 10, 20 or 30 mins, 1
hour or off.
8 Once you have set your alarm,
select Done.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
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Tools
Using the stopwatch
1 F rom the standby screen, press
O and choose Tools then select
Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a lap
time. The duration of an individual
lap time (up to 20 times) can be
saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at or select Reset to begin the
time again.

Converting a unit
1 F rom the standby screen, press
O and choose Tools then select
Converter.

GET ORGANISED

2 C
 hoose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
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3 Y ou can now select the unit and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
4 T he corresponding value will
appear on the screen.

Adding a city to your world time
1 F rom the standby screen, press
O and choose Tools then select
World time.
2 S elect Options, followed by Add
city. Start typing the name of the
city you require and it will show at
the top of the screen. Alternatively
choose Map, and select your
chosen city from the map.
3 P ress Select to confirm your
choice.
TIP! If you are abroad, you can
change your time zone from World
time by selecting Options, followed
by Change current city. Choose your
required city as above.

Browser
With a browser at the tip of your
fingers, you can get up-to-date
news and weather forecasts as well
as information on sports or traffic
whenever you need it. In addition, the
browser allows you to download the
latest music, ringtones, wallpapers
and games.

Accessing the web
1 F rom the standby screen, press
O and choose Browser.
2 T o access the browser homepage
directly, select Home.
Alternatively, select Enter address
and type in your desired URL,
followed by Open.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

Google
To access Google services, press
O and select Google.
NOTE: You may be unable to access
Google in some countries. This is
dependent on network services.

Adding and accessing your
bookmarks

01
02
03
04
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For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 F rom the standby screen, press
O and choose Browser.
2 S elect Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 T o create a new folder, select
Options and choose Create new
folder. Enter the name of your
bookmark folder.
THE WEB
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Browser
4 T o add a new bookmark, select
Options and press Add new.
Enter a name for your bookmark
followed by the URL.
5 S elect Done. Your bookmark
will be displayed in the list of
bookmarks.
6 T o access the bookmark, simply
scroll to it and select Open.

Saving a page
1 A ccess your required webpage as
described above.
2 S elect Options, Save items, then
Save this page.
3 E nter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.
TIP! This menu will also allow you to
edit titles of saved pages and delete
saved pages.
THE WEB
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Accessing a saved page
1 F rom the standby screen, press
O and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 S elect Open to connect to the
saved page.

Viewing your browser history
1 F rom the standby screen, press
O and choose Browser, then
select History.
2 A list of web page titles you
have accessed recently will be
displayed.
3 T o access one of these pages,
simply select the required page
and press Open.

Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
which is called a feed, web feed, or
channel, contains either a summary
of content from an associated web
site or the full text.

01
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Changing the web browser
settings
1 F rom the standby screen, press
O and choose Browser then
select Settings.
2 Y ou can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
Settings.
3 O
 nce you have changed your
settings, press Select.
THE WEB
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Connectivity
Sending and receiving your files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect
to a Bluetooth headset to make and
receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send.
2 Select Options and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KF350 will automatically
search for other Bluetooth enabled
devices within range.
5 Choose the device you want to
send the file to and choose Select
to send the file.
6 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress bar
to make sure your file is sent.
THE WEB
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To receive a file:
1 T o 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.
Select Yes to receive the file.
3 Y ou will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file. Files will usually
be saved to the relevant folder in
My stuff.
Changing your Bluetooth settings:
1 P ress O in the standby screen,
and choose Connectivity.
2 C
 hoose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible, Visible for 1 min or Hidden.
My device name - Enter a name
for your KF350.

Supported services - Search for
the profile supported by KF350.
My address - Search your
Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your KF350 and another
device, you can set up a passcodeprotected connection. This means
your pairing is more secure.
1 C
 heck your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 S elect Paired devices, Options,
then Add new device.
3 Y our KF350 will search for devices.
If devices are found, Refresh and
Add will appear on screen.
4 C
 hoose the device you want to pair
with and enter a passcode then
press Add.

5 Y our phone will then connect to the
other device, on which you should 01
enter the same passcode.
6 Y our passcode-protected Bluetooth
connection is now ready.

02
03

Using a Bluetooth headset

04

1 C
 heck your Bluetooth is On and
Visible.

05
06

2 F ollow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 S elect Yes to Connect now. Your
KF350 will automatically switch to
Headset profile.

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.
THE WEB
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Connectivity
1 D
 isconnect your phone from your
PC.
2 Press O in the standby screen.
3 S elect Connectivity, then USB
connection mode.
4 H
 ighlight Mass storage and press
Select.
5 C
 onnect your phone to your PC.
Your phone will read:
“Connected” with Mass storage
as title.
Do not disconnect during transfer.
6 A ll of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
NOTE: After selecting mass storage
your phone must be reconnected to
your PC to initiate Mass Storage.

THE WEB

NOTE: Mass storage backs up
content saved on your memory card
only, not your handset memory. To
transfer the contents of your handset
memory (e.g. contacts) you’ll need to
synchronise using PC Sync.
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Using your phone as a modem
Your KF350 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires.
Using the USB cable:
1 E nsure you have LG PC Suite
installed on your PC.
2 C
 onnect your KF350 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 C
 lick Communication on your PC.
Then click Settings and select
Modem.
4 C
 hoose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 C
 lick Connect and your PC will
connect through your KF350.

Settings
Within this folder you can adapt your
settings to personalise your KF350.

Using flight mode
01
02
03
04
05
06

SETTINGS

Turn on flight mode by pressing O
NOTE: For information on call settings in standby screen, and then select
Settings and Profiles. Select Flight
see page 22-23.
mode and press O to activate.
Personalising your profiles
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the internet,
You can quickly change your profile
send messages or use Bluetooth.
on the standby screen. Simply press
L then the profile you would like
Changing your phone settings
to activate.
Enjoy the freedom of adapting your
Using the settings menu you can
KF350 so that it works in a way that
personalise each profile setting.
suits you.
1 From the standby screen, press
O and select Settings.
1 From the standby screen, press
O and select Settings.
2 Select Profiles and then choose
the profile you want to edit.
2 Select Phone and choose from the
list below.
3 Select Options and choose Edit.
Languages
- Change the language
4 You can then change all of the
of for your KF350’s display.
sounds and alert options available
in the list, including your Ring tone
Power save - Choose to switch the
and Volume, Message alerts and
power saving settings On or Off.
more.
Information - View the technical
information for your KF350.
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Settings
Changing your screen settings

TIP! Auto Luminance Control

1 F rom the standby screen, press
O and select Settings.

When you set the Auto brightness to
On, the brightness of the LCD screen
will be automatically set by an ALC
(Auto Luminance Control) sensor built
into your phone. Auto Luminance
Control automatically adjusts screen
brightness according to ambient
brightness. KF350’s smart luminance
control provides clear screen under
bright lights and is gentle on the eyes
when dark, all while saving battery
power. The function of Auto brightness
is set to ON as default.

2 S elect Screen and then choose
from:
Screen theme - Choose the theme
for your standby screen or start-up,
shut down the phone.
Menu style - Choose the style
used to display menus.
Dialling - Set the display used
when making a call.
Font - Adjust the font.
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.

Handset theme - Quickly change
the whole look of your screen.
Greeting message- Enter the
greeting message used when the
phone is switched on.
3 C
 hoose Select to save your
settings.

Using Date & Time
SETTINGS
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1 F rom the standby screen, press
O and select Settings.
2 Select Date & Time.

Adjust your date and time settings or
choose to automatically update the
time when you travel or for daylight
saving.

ATMT SMS will contain information
about the stolen phone IMEI, current
location & number of the person who
is using that handset.

01
02

Changing security settings

NOTE: Security code

03

1 F rom the standby screen, press
O and select Settings.

The security code protects the
unauthorized use of your phone.
The default security code is set
to ‘0000’ and the security code
is required to delete all phone
entries and to activate the Reset
settings menu. Also, the security
code is required to enable or
disable the phone lock function to
prevent unauthorized use of the
phone. The security code default
setting can be modified from the
Security > Change codes.

04

2 Select Security then choose from:
PIN code request - Set the phone to
ask for the PIN code of your SIM card
when switching on the phone.
Handset lock - Set the phone lock to
avoid unauthorised use. You will need
a security code.
Change codes - Change the codes:
PIN/ PIN2/ Security code.

06

Using memory manager
Your KF350 has three memories
available: the phone, the SIM Card
and an external memory card (you
may need to purchase the memory
card separately).

SETTINGS

Anti-theft mobile tracker - When the
handset is stolen, handset sends the
SMS to the numbers configured by
real owner. User has to configure the
ATMT settings with name, primary
phone number, secondary number.
User has to Set ATMT ON to activate
the ATMT feature. Default ATMT code
is “0000”.

05
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Settings
You can use memory manager to
Changing your other settings
determine how each memory is used External lighting - Choose the
and see how much space is available. options of external lighting effect.
Press O in standby screen. Select
External LED - Change your external
Settings then Memory Manager.
LED settings.
Common memory - View the
memory available on your KF350 for
images, sounds, videos, flash, MMS,
applications, java and others.

Network - Your KF350 connects
automatically to your preferred
network. To change these settings,
use this menu.

Reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, contacts, calendar items, to
do list, memos, alarms, call history,
bookmarks and miscellaneous items.

Internet profiles - Set the profiles to
connect to the internet.

SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).
Primary storage - choose Handset
memory or External memory.
SETTINGS

TIP! See page 15 for information on
Installing a memory card.
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Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new access
points using this menu.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Reset settings - Select this to
reset your phone to its default
configuration. You are requested to
enter the security code.

Accessories
There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

Charger

Data cable and CD

Connect and
synchronise your
KF350 and PC.
Battery

User Guide

Learn more about your KF350.

Note
• A
 lways

Stereo headset

•

use genuine LG accessories.
Failure to do this may invalidate
your warranty.
A ccessories may be different in
different regions; please check with
our regional service company or
agent for further inquires.

ACCESSORIES
71

Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM 900, DCS 1800 and PCS 1900
networks.

General

A number of features included in this
guide are called Network Services.
These are special services that
you arrange through your wireless
service provider. Before you can take
advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them
through your service provider and
obtain instructions for their use from
your service provider.

NETWORK SERVICE/TECHNICAL DATA
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Product name: KF350
System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

TROUBLESHOOTING
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.
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

Charging
error

Battery totally empty
Temperature out of range
Contact problem
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

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

Phone
loses
network

Signal too weak

Reconnection to another
service provider is automatic.
Check settings.

LCD
Dimming

Recharge the battery.

Low battery
When the battery is empty,
the LCD screen will be
dimming to reduce the power
supply.

TROUBLESHOOTING

Number not The Fixed dial number
permitted
function is on.
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