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دستورالعمل های استفاده ايمن و مؤثر
لطفا ً اين دستورالعمل های ساده را به
دقت مطالعه فرماييد .عدم رعايت اين
دستورالعمل ها ممکن است ضررهايی
را در پی داشته باشد و يا موجب نقض
قوانين گردد .اطالعات جزئی بيشتر در اين
دفترچه ارائه شده است.

قرار گرفتن در معرض انرژی فركانس
راديويی اطالعات قرار گرفتن در معرض
امواج راديويی و ضريب جذب ويژه
()SAR

اين گوشی تلفن همراه مدل KF350
به گونه ای طراحی شده است که تابع
مقررات و شرايط الزم مربوط به قرار
گرفتن در معرض امواج راديويی باشد .اين
شرايط الزم مبتنی بر دستورالعمل های
علمی است از جمله استفاده از لبه های
ايمنی که به گونه ای طراحی شده اند
که ايمنی کلیه افراد ،صرف نظر از سن و
وضع سالمتی آنها ،را تضمين می کند.
•دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن
در معرض امواج راديويی از يک واحد
اندازه گيری مخصوص تحت عنوان
”ضريب جذب ويژه“ يا  ،SARاستفاده
می کنند .تست های  SARبا استفاده
از روش های استاندارد ،و در حالی که
گوشی در باالترين ميزان نيروی تأييد
شده در کلیه باندهای فرکانس قرار
داشته ،انجام گرفته است.
•اگرچه ممکن است تفاوت هايی بين

 | LG KF350 6راهنمای کاربر

سطوح  SARمدل های مختلف
گوشی های  LGوجود داشته باشد،
همه آنها به گونه ای طراحی شده اند
که دستورالعمل های مربوط به قرار
گرفتن در معرض امواج راديويی در مورد
آنها رعايت شده باشد.
•ميزان  SARتوصیه شده توسط
کميسيون بين المللی محافظت
در برابر تششعات غير يونيزه
( ,)ICNIRPبرابر  2وات برکيلوگرم
به طور متوسط در ( )10گرم بافت
بدن است.
•باالترين مقدارل SAR اندازه گيری
شده توسط  DASY4برای اين
دستگاه هنگام استفاده کنار گوش
 0.183وات بر کيلو گرم (10گرم)
است و برای استفاده روی بدن
 0.608وات بر کيلوگرم (10گرم)
می باشد.
•اطالعات داده ای  SARبرای ساکنين
کشورها/نواحی که ميزان SAR
توصيه توسط مؤسسه مهندسين
برق و الکترونيک ( )IEEEرا پذيرفته
اند 1.6 ،وات بر کيلوگرم در ( )1گرم
بافت بدن است.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

هشدار
فقط از باتری ها ،شارژرها و تجهيزات
جانبی که برای استفاده با اين مدل خاص
توصیه شده اند استفاده کنيد .استفاده
از ساير انواع تجهيزات ،به غير ازانواع
توصیه شده ،ممکن است باعث باطل
شدن ضمانت نامه و خطرآفرين باشد.
•از باز کردن اين دستگاه اکيدا ً خودداری
کنيد .چنانچه گوشی نياز به تعمير
داشته باشد ،فقط به تکنسين های
مجاز مراجعه کنيد.
•گوشی را دور از وسايل برقی مانند
تلويزيون ،راديو ،و رايانه قرار دهيد.
•دستگاه بايد دور از منابع حرارتی
مانند بخاری ،اجاق و امثال آن نگه
داری شود.
•دقت کنيد گوشی نيافتد.
•از قرار گرفتن گوشی در معرض لرزش
يا تکان های شديد خودداری کنيد.
•در مکان هایی که قوانین ویژه ای
ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود
را خاموش نگه دارید ،حتما ً گوشی
را خاموش کنید .مثالً ،از کاربرد تلفن
همراه در بیمارستان خودداری کنید،
وگرنه ممکن است روی تجهیزات
پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
•هنگامی که باتری شارژ می شود،

گوشی را در دست نگه ندارید .این
کار می تواند باعث برق گرفتگی شده
و شدیدا ً به تلفن آسیب برساند.
•از شارژ کردن گوشی در کنار مواد
قابل اشتعال پرهیز کنید ،زیرا ممکن
است گوشی داغ شده و باعث آتش
سوزی شود.
•از پارچه خشک برای تميز کردن
سطوح خارجی دستگاه استفاه
کنيد( .از محلولهای پاک کننده
مانند بنزين ،تينر يا الکل استفاده
نکنيد).
•گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم
قرار ندهید.
•گوشی باید هنگام شارژ از تهویه
کافی برخوردار باشد.
•از قرار دادن گوشی در معرض دود يا
گرد و غبار غليظ خودداری کنيد.
•گوشی را درمجاورت کارت های
اعتباری يا بليط های حمل و نقل
قرار ندهيد .اين کار ممکن است
روی اطالعات موجود در نوارهای
مغناطيسی تأثير بگذارد.
•با وسايل نوک تيز روی صفحه تلفن
ضربه نزنيد ،اين كار به تلفن آسيب
می رساند.
•از قرار دادن گوشی در معرض مايعات
يا رطوبت خودداری کنيد.
•از لوازم جانبی مانند هدفون با احتياط
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استفاده کنيد.

استفاده بهينه از گوشی

ابزارهای الکترونيک
همه تلفن های همراه ممکن است
دچار تداخل هايی شوند که می تواند بر
عملکرد آنها تأثير بگذارد.
•بدون اجازه از مسئولين مربوطه ،از
تلفن همراه در مجاورت تجهيزات
پزشکی استفاده نکنيد .از قرار دادن
تلفن همراه روی دستگاه تنظيم
ضربان قلب مثالً در جيب جلوی پيراهن،
خودداری کنيد.
•برخی از سمعک ها ممکن است در
اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار
اختالل گردند.
•تداخل جزئی ممکن است روی
تلويزيون ،راديو ،رايانه ها و غيره تأثير
بگذارد.

امنيت جاده

هنگام رانندگی قوانين و مقررات مربوط
به استفاده از تلفن همراه در نواحی
مختلف را رعايت کنيد.
•از به کار بردن گوشی های دستی در
حين رانندگی خودداری نماييد.
•همه حواس خود را به رانندگی
بدهيد.
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•در صورت امکان ،از يک کيت هندزفری
استفاده کنيد.
•چنانچه شرايط رانندگی ايجاب کند،
قبل از تماس گرفتن يا پاسخ دادن به
يک تماس در محلی امن پارک کنيد.
•انرژی  RFممکن است بر برخی از
سيستم های الکترونيک وسيله
نقليه شما مانند استريوهای خودرو و
تجهيزات ايمنی آن تأثير بگذارد.
•در صورتی که خودرو شما مجهز
به کيسه هوا است ،با تجهيزات
نصب شده يا بی سيم قابل حمل،
مانعی بر سر راه آن قرار ندهيد .زيرا
ممکن است به دليل عمل نکردن و
يا عملکرد نادرست ،آسيب های جدی
ايجاد کند.
اگر هنگام حرکت به موسيقی گوش
می دهيد ،دقت کنيد که صدا زياد بلند
نباشد تا بتوانيد متوجه محيط اطراف
خود نيز باشيد .اين نکته در کنار جاده ها
و خيابان ها بسيار ضروری است.
صدا را آن قدر زياد نکنيد که به
شنوايی شما آسيب وارد کند.
اگر برای مدتی طوالنی در معرض صدای
بلند قرار بگيريد ،ممکن است شنوايی
شما آسيب ببيند .بنابراين توصیه
می کنيم از روشن يا خاموش کردن
گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنيد.

همچنين توصیه می کنيم ميزان صدای
موسيقی و نيز تماسها به در يک سطح
مناسب و منطقی تنظيم شود.

قسمتی از وسيله نقلیه که گوشی
تلفن همراه يا لوازم جانبی آن قرار دارد
خودداری کنيد.

تعدادی از قطعات موبايل از جنس
شيشه می باشند .با افتادن موبايل روی
سطوح سخت يا وارد آمدن ضربه محکم
به آن ممکن است قطعات شيشه ای
بشکنند .اگر قطعات شيشه ای
شکست به آن دست نزنيد و سعی
نکنيد آن را خارج کنيد .در اين حالت
از موبايل استفاده نکنيد تا قطعات
شکسته شده توسط مرکز خدماتی
مجاز موبايل برای شما تعويض شود.

دستگاه های بی سيم می توانند
اختالالتی را در سيستم های هواپيما
ايجاد کنند.
•قبل از سوار شدن به هواپيما ،تلفن
همراه خود را خاموش کنيد.
•هنگامی كه هواپيما روی زمين است
بدون كسب اجازه از كادر پرواز تلفن را
روشن نکنيد.

قطعات شيشه ای

ناحيه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هايی که
عمليات انفجار در حال انجام است
خودداری کنيد .محدوديت ها را رعايت و از
کلیه قوانين و مقررات پيروی کنيد.

محيط هايی که احتمال انفجار در آنها
وجود دارد

•از به کار بردن تلفن همراه در
محل های سوخت گيری خودداری
کنيد .از کاربرد تلفن همراه در مجاورت
مواد سوختی يا شيميايی خودداری
کنيد.
•از حمل يا انبار کردن گازها يا مايعات
قابل اشتعال يا مواد منفجره در

در هواپيما

کودکان

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

تماسهای اضطراری

ممكن است تماسهای اضطراری در همه
شبكه های تلفن همراه ميسر نباشد.
بنابراين ،هرگز نبايد در خصوص تماسهای
اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتكا
كنيد .برای اطالعات بيشتر با ارائه دهنده
خدمات تماس بگيريد.
9

دستورالعمل های استفاده ايمن و مؤثر
اطالعات باتری و مراقبت از آن

•الزم نيست شارژ باتری کامالً خالی
شود تا آن را مجددا ً شارژ کنيد .بر
خالف ساير سيستم های باتری ،هيچ
تأثير حافظه ای وجود ندارد که بتواند
به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
•فقط از باتری ها و شارژرهای LG
استفاده کنيد .شارژرهای  LGبه
گونه ای طراحی شده اند که عمر
باتری را به حداکثر برسانند.
•از باز کردن يا ايجاد مدار اتصال کوتاه
در باتری خودداری کنيد.
•سطوح اتصال فلزی باتری را تميز
نگه داريد.
•زمانی که ديگر باتری عملکرد
مطلوبی ندارد ،آن را تعويض کنيد.
باتری را می توان صدها بار شارژ کرد
تا زمانی که نياز به تعويض داشته
باشد.
•اگر باتری برای مدت زيادی مورد
استفاده قرار نگرفته باشد ،آن را شارژ
کنيد تا عمر مفيد آن افزايش يابد.
•از قرار دادن باتری در معرض نور
مستقيم خورشيد و يا استفاده از آن
در محيط های بسيار مرطوب مانند
حمام و امثال آن خودداری کنيد.
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•باتری را در مکان های بسيار گرم
يا سرد رها نکنيد ،اين کار ممکن
است بر عملکرد باتری تأثير نامطلوب
داشته باشد.
•تعويض باتری گوشی با باتری
نامناسب می تواند خطر انفجار
گوشی را در پی داشته باشد.
•باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل
های ارائه شده توسط کارخانه سازنده
دور بياندازيد .لطفا ً در صورت امکان آنها را
بازيافت نماييد .آنها را همراه با زباله های
خانگی دور نياندازيد.
•باتری های مستعمل را طبق
دستورالعمل های ارائه شده توسط
کارخانه سازنده دور بياندازيد.
•اگر الزم است باتری را تعويض کنيد،
برای کمک آن ر  LGبه نزديکترين مرکز
فروش يا مرکز خدمات مجاز ببريد.
•هميشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن،
به منظور صرفه جويی در مصرف نيروی
شارژر ،آن ر از پريز بکشيد.
•طول عمر واقعی باتری به پیکربندی
شبکه ،تنظیمات محصول ،الگوهای
استفاده ،باتری و شرایط محیطی
بستگی دارد.

آشنایی با گوشی
به طور خودکار روشنایی
صفحه را نسبت به
روشنایی محیط تنظیم
می کند..

کلید لمسی پیمایش
• در حالت آماده به کار:
 Uمنوی سريع
 Dليست مخاطبين
 Rپیام رسانی
 Lمشخصه ها
•در منو :بین منوها
حرکت کنید.
کلید پخش کننده دوربین
به پیش نمایش دوربین
بروید.
کلید پایان/روشن و
خاموش کردن به یک
تماس پایان داده یا آن را
رد کنید .تلفن را روشن/
خاموش کنید .یکبار فشار
دهید تا به صفحه حالت
آماده به کار برگردد.
کلید پاک کردن
با هر بار فشار دادن ،یک
نویسه حذف می شود.

کلید وظایف چندگانه
منوی وظایف چندگانه را
باز می کند.
کلید تماس
شماره گیری کرده و به
تماس های ورودی پاسخ
دهید.

02
03
04
05
06

نصب و راه اندازی

حسگر ( ALCکنترل
روشنایی خودکار)

 LCDاصلی
•باال :قدرت سیگنال،
سطح باتری و
عملکردهای مختلف.
•پایین :نشانگرهای
موضوعات من/منو/
مخاطبین.
کلید موقت چپ/
کلید موقت راست
عملکردی که در پایین
نمایشگر نشان داده
می شود را اجرا می کند.
در حالت غیرفعال کلید
موقت چپ را برای باز کردن
منوی موضوعات من فشار
دهید.
کلید موقت راست را برای
رفتن به مخاطبین فشار
دهید.

01

11

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

سوکت کارت
حافظه جانبی

کلیدهای جانبی
•هنگام غیرفعال بودن
صفحه نمایش :میزان
صدای آهنگ کلید.
•در طول تماس :میزان
صدای گوشی.
•هنگام پخش موسیقی
پس زمینه :میزان صدا را
کنترل می کند.
زبانه باز کردن باتری
روکش باتری

نصب و راه اندازی

سوکت سيم کارت
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باتری

نصب سیم و باتری
 1درب محفظه باتری را بردارید
زبانه روکش باتری را فشار دهید.
روکش باتری را به سمت پایین تلفن
بکشید و آن را بردارید.

01
02
03
04
05

هشدار :وقتی گوشی روشن است
باتری را خارج نکنید ،این کار باعث
آسیب به تلفن می شود.

06

 2باتری را خارج کنید
لبه پایین باتری را گرفته و با دقت آن را
از محفظه باتری خارج کنید.

هشدار :هنگام استفاده از تلفن
و یا زمانی که گوشی روشن است ،از
بیرون آوردن سیم کارت خودداری کنید؛
در غیر این صورت ،ممکن است اطالعات
ذخیره شده از دست برود و یا سیم کارت
آسیب ببیند.

نصب و راه اندازی

 3سیم را وارد کنید
سیم را در داخل محفظه مخصوص
سیم قرار دهید و آن را بلغزانید تا جا
بیافتد .دقت کنید ناحیه تماس طالیی
رنگ کارت رو به پایین باشد.
برای بیرون آوردن سیم  ,با مالیمت آن را در
جهت عکس بیرون بکشید.

13

نصب سیم و باتری

نصب و راه اندازی

 4باتری را وارد کنید
ابتدا لبه باالی باتری را در قسمت باالیی
محفظه باتری وارد کنید .مطمئن شوید
که سطح تماس باتری روی پایانه های
گوشی قرار گیرد .نوک باتری را به سمت
پایین فشار دهید تا جا بیافتد.
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 5درب محفظه باتری را مانند قبل
جا بیاندازید.
روکش باتری را به طرف باالی گوشی
بلغزانید تا با صدای کلیک در جای خود
قفل شود.
 6تلفن را شارژ کنید
روکش سوکت شارژر که در کنار گوشی
 KF350تعبیه شده است را باز کنید.
شارژر را در این قسمت وارد کرده و دو
شاخه آن را به پریز برق بزنید .گوشی
 KF350شروع به شارژ شدن می کند.
شارژ را متوقف نکنید تا وقتی که پیام
“باتری کامالً شارژ شد” روی صفحه
نمایش ظاهر شود.

کارت حافظه
نصب کارت حافظه

حافظه موجود در تلفن را با استفاده از
کارت حافظه افزایش دهید.
نکته! کارت حافظه یک وسیله جانبی
اختیاری است.

 1در صورت لزوم ،قاب باتری را بردارید.
 2کارت حافظه را در شکاف باالی
گوشی وارد کنید تا با صدای کلیک
جا بیافتد .دقت کنید که سطح
تماس طالیی رنگ رو به باال قرار
گرفته باشد.

 1از صفحه آماده به کار O ،را
فشار داده ،تنظیمات و سپس
تنظیمات تلفن را انتخاب کنید.
 2مدیر حافظه را انتخاب کرده و
سپس حافظه خارجی را انتخاب
کنید.
 3فرمت را انتخاب کرده و سپس
انتخاب خود را تأیید کنید.
 4چنانچه رمز ورودی برای دستگاه
تعیین شده است ،آن را وارد کنید.
به این ترتیب کارت فرمت و قابل
استفاده خواهد شد.
توجه :کد حفاظتی پیش فرض روی
“ ”0000تنظیم شده است.

01
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اگر کارت حافظه قبالً فرمت شده
است

ميتوانيد از آن استفاده کنید .اگر کارت
فرمت نشده است باید آن را فرمت کنید.

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

نصب و راه اندازی

نکته! برای تغییر مقصد ذخیره پیش
فرض ،مدیر حافظه را از منوی تنظیمات
گوشی باز کنید و تنظیمات ذخیره
اولیه را انتخاب نمایید.

15

نقشه منو
بازی ها و برنامه ها

 .1بازی ها و برنامه های من
 .2تنظیمات

برنامه ریز

چندرسانه ای

 .1تقویم
 .2لیست كارها
 .3یادداشت
 .4یادداشت سری
 .5تاریخ یاب
 .6تنظیمات

پیام رسانی

نصب و راه اندازی

تماس گرفتن

 .1گزارشات تماس
 .2مدت زمان تماس
 .3حجم داده
 .4هزینه های تماس
 .5انتقال تماس
 .6محدودیت تماس
 .7شماره های ثابت
 .8انتظار تماس
 .9تنظیم عادی

 .1ايجاد پيام جديد
 .2صندوق دریافت
 .3صندوق پستی
 .4پیش نویس ها
 .5صندوق ارسال
 .6موارد ارسال شده
 .7پوشه های من
 .8الگوها
 .9نمادهای احساسی
 .0تنظیمات پیام
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 .1دوربین
 .2دوربین فیلمبرداری
 .3موسیقی
 .4رادیو FM
 .5ضبط صوت

ابزار شخصی

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

 .1جستجو

ابزارها

 .1منوی سریع
 .2هشدارها
 .3ماشین حساب
 .4زمان سنج
 .5تبديل واحد
 .6ساعت جهانی
 .7خدمات سیم

اتصال

 .1بلوتوث
 .2حالت اتصال USB

مرورگر

02
03
04
05
06

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

تنظیمات

 .1مشخصه ها
 .2تلفن
 .3صفحه نمایش
 .4چراغ خارجی
 .5نور خارجی
 .6تاریخ و زمان
 .7شبکه
 .8مشخصه اینترنتی
 .9نقاط دستیابی
 .0اتصال داده های بسته ای
* .امنیت
 .#مدیر حافظه
 .13بازنشانی تنظیمات

نصب و راه اندازی

Google

مخاطبین

 .1افزودن مورد جدید
 .2جستجو
 .3شماره گیری سریع
 .4گروه ها
 .5شماره های خدمات
 .6شماره شخصی
 .7کارت ویزیت من
 .8تنظیمات

01
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صفحه حالت آماده به کار
نکاتی درباره نوار وضعیت

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

صفحه حالت آماده به کار

نماد

شرح
وظایف چندگانه
قدرت سیگنال شبکه
(تعداد نوارها متفاوت
خواهد بود)
هیچ سیگنال شبکه ای
وجود ندارد
باتری خالی است
پیام متنی جدید
ایمیل جدید
یک زنگ هشدار تنظیم
شده است
مشخصه عادی در حال
استفاده است

 | LG KF350 18راهنمای کاربر

نماد

شرح
مشخصه بیصدا در حال
استفاده است
حافظه خارجی
تماس ها انتقال می یابد
 GPRSدر دسترس است
 EDGEدر حال استفاده
است
رومینگ
بلوتوث فعال است
تماس ها رد شد

تماس ها
 1شماره تلفن را همراه با کد ناحیه
وارد کنید.
برای حذف یک رقم c ،را فشار
دهید.
برای حذف همه ارقام c ،را فشار
داده و نگه دارید.
 2برای برقراری تماس s ،را فشار
دهید.
 3برای پایان دادن به تماس e ،را
فشار دهید یا گوشی را ببندید.

برقراری تماس صوتی از مخاطبین

تماس با افرادی که شماره آنها در
مخاطبین ذخیره شده است بسیار آسان
می باشد.
 1برای باز کردن دفترچه آدرس ، D
را فشار دهيد.
 2به مخاطب مورد نظر برای تماس
بروید.
 s 3را برای برقراری تماس صوتی
فشار دهید.
 4برای پایان دادن به تماس e ،را
فشار دهید.

 1برای وارد کردن پیشوند بین المللی،
 0را فشار داده و نگه دارید.
نویسه “ ”+به عنوان پیشوند کد
بین المللی وارد می شود.
 2کد کشور ،کد ناحیه و شماره تلفن
را وارد کنید.
 s 3را فشار دهید.

02
03
04
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پاسخ دادن به تماس یا رد آن

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

شماره گیری سریع

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

اصول اولیه

برقراری تماس صوتی

برقراری تماس های بین المللی

01
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تماس ها

اصول اولیه

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

 1در طول تماس اولیه خود ،تأیید و
گزینه ها را فشار داده و سپس افزودن
تماس جدید را انتخاب کنید.
 2شماره را بگیرید یا آن را در
مخاطبین جستجو کنید.
 3برای شروع تماس s ،را فشار
دهید.
 4هر دو تماس در صفحه تماس نشان داده
می شود .تماس اول قفل شده و تماس
گیرنده در حال انتظار قرار می گیرد.
 5برای تغییر وضعیت بین تماس ها،
تعویض را انتخاب کنید.
 6برای پایان دادن به یکی از تماس ها
یا هر دوی آن ها ،گزینه های o
پایان و سپس همه یا فعال را
انتخاب کنید.
توجه :هر تماسی که می گیرید
هزینه ای در بر خواهد داشت.

سیگنال های DTMF

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

از صفحه آماده به کار ،تأیید را فشار داده
و تماس گرفتن و گزارشات تماس را
انتخاب کنید.
مشاهده موارد زیر را انتخاب کنید:
همه تماس ها  -فهرست کلیه
تماس های گرفته شده ،دریافتی و
بی پاسخ را مشاهده کنید.
تماس های گرفته شده  -فهرستی
از همه شماره های گرفته شده را
مشاهده کنید.
تماس های دریافتی  -فهرستی از همه
شماره هایی که با شما تماس گرفته
اند را مشاهده کنید.
تماس های بی پاسخ  -لیستی از همه
تماس های بی پاسخ را مشاهده کنید.
نکته! برای حذف همه موارد ضبط شده يا
موارد انتخابی ،گزينه ها را انتخاب کرده و
سپس حذف را انتخاب مناييد.

از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
می توانید موارد زیر را نیز انتخاب کنید:
مدت زمان تماس  -مدت زمان همه
تماس های ارسالی و دریافتی خود را
مشاهده کنید.

استفاده از انتقال تماس

 1از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
 2گزينه انتقال تماس را انتخاب
کنيد.
 3انتخاب کنید که زمانی که خط
مشغول است ،زمانی که به تماس
پاسخ داده نمی شود یا زمانی که
شما در دسترس نیستید ،تماس
انتقال یابد.
 4شماره ای که می خواهید تماس به
آن شماره انتقال یابد را وارد کنید.
 5برای فعال سازی ،گزینه فعال کردن
را انتخاب کنید.
توجه :انتقال تماس ها هزینه در بر دارد.
لطفا ً برای جزئیات بیشتر با ارائه دهنده
شبکه خود تماس بگیرید.
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اصول اولیه

مشاهده آمارهای تماس

حجم داده  -حجم داده های دریافتی و
ارسالی خود را به کیلوبایت مشاهده
کنید.
هزینه های تماس  -هزینه تماس های
گرفته شده خود را مشاهده کنید (این
خدمات وابسته به شبکه است ،برخی
از اپراتورها از این قابلیت پشتیبانی
نمی کنند)
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تماس ها
نکته! برای خاموش کردن انتقال همه متاس
ها ،غیرفعال کردن همه را انتخاب کنید.

استفاده از محدودیت تماس

اصول اولیه

 1از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
 2محدوديت تماس را انتخاب کنيد.
 3هریک از شش گزینه زیر یا همه
آنها را انتخاب کنید:
همه تماس های خروجی
تماس های خروجی بین المللی
تماس های بین المللی به جز کشور
خود
همه تماس های ورودی
تماس ورودی در خارج
غیرفعال کردن همه
 4رمز ورود محدودیت تماس را وارد
کنید .جهت اطالع از پوشش
شبکه و قابلیت دسترسی به
خدمات ،با اپراتور خود تماس بگیرید.
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استفاده از شماره گیری ثابت

 1از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
 2برای روشن کردن و گردآوری فهرستی
از شماره ها که می توان از تلفن شما
با آنها تماس گرفت ،گزینه گیری ثابت
را انتخاب کنید .برای این کار به کد
پین  2از اپراتور نیاز دارید .از گوشی
شما فقط می توان باشماره های
موجود در فهرست شماره گیری ثابت
تماس گرفت.

استفاده از انتظار تماس

 1از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
 2برای فعال کردن خدمات انتظار
تماس ،انتظار تماس را انتخاب
کنید.
اگر انتظار تماس فعال باشد ،در حالی
که تماسی در حال انجام است ،این
تلفن می تواند شما را از تماس ورودی
دیگری نیز مطلع سازد.

تغییر تنظیمات عادی تماس

 1از صفحه آماده به کار  Oتماس
گرفتن را فشار داده.
 2تنظیم عادی را انتخاب کنید .در
اینجا می توانید تنظیمات زیر را
انجام دهید:
رد تماس  -گزینه روشن یا خاموش را
انتخاب کنید و سپس تصمیم بگیرید
که آیا می خواهید همه تماس ها،
تماس های گروه های خاص ،مخاطبین،
یا شماره های ثبت نشده (آنهایی که
در مخاطبین یا مخاطبین بدون شناسه
تماس گیرنده نیست) را رد کنید.
ارسال شماره من  -انتخاب کنید که
آیا هنگام تماس با دیگران شماره شما
نمایش داده شود یا خیر.
شماره گیری مجدد خودکار  -روشن یا
خاموش را انتخاب کنید.
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آهنگی در گوشی به صدا در می آید و
نمایشگر گوشی نشان می دهد که
تماس دومی در انتظار است.
می توانید اولین تماس را در انتظار قرار
داده و به تماس دوم پاسخ دهید( .این
ویژگی فقط در صورتی موجود است که
شبکه شما از آن پشتیبانی کند).

حالت پاسخگویی  -انتخاب کنید که
با استفاده از کلید ارسال ،هر کلید یا
با باز کردن درب کشویی تلفن به تماس
پاسخ دهید.
یادآور دقیقه  -روشن را انتخاب کنید و
در حین تماس بعد از هر دقیقه یک بوق
یادآور دقیقه بشنوید.
حالت پاسخگویی با بلوتوث  -گزینه
هندزفری را انتخاب کنید و با استفاده
از یک هدست بلوتوث به تماس پاسخ
دهید یا گوشی را انتخاب کرده و یک
کلید را روی گوشی فشار دهید تا
هنگامی که از گوشی بلوتوث استفاده
می شود بتوانید به تماس نیز پاسخ
دهید.
ذخیره شماره جدید  -بله را برای ذخیره
شماره جدید انتخاب کنید.
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مخاطبین
جستجوی مخاطب

دو روش برای جستجوی یک مخاطب
وجود دارد:
از صفحه آماده به کار
 1برای باز کردن دفترچه آدرس ، D
را فشار دهيد.
 2حرف متناظر با حرف اول نام
مخاطبی که می خواهید با او
تماس بگیرید را انتخاب کنید.
بنابراین ،برای “  ،” Homeحروف
 E-Hرا انتخاب کنید.
يا استفاده از روشی که اندکی سريع تر
است...
1شماره مورد نظر را برای جستجو
در صفحه آماده به کار وارد کرده و
گزینه ها را انتخاب کنید.
2از منوی گزینه ها ،جستجوی
مخاطبین را انتخاب کنید.

اصول اولیه

نکته! می توانید با فشار دادن گزینه ها و
انتخاب جستجو بر اساس گروه ،جستجو را
بر اساس گروه اجنام دهید .این کار فهرستی
از کلیه گروه های شما را نشان خواهد داد.
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از منوی اصلی

 1از صفحه آماده به کار O
مخاطبين را فشار داده.
 2جستجو را انتخاب کرده و حروف
اول نام مخاطبی که جستجو
می کنید را با استفاده از صفحه
کلید وارد کنید.
 3دفترچه تلفن لیست مخاطبینی که
حرف اول نام آنها متناظر با حرف
جستجوی شما است را نمایش
می دهد.

افزودن مخاطب جدید
1
2
3
4

از صفحه آماده به کار O
مخاطبين را فشار داده.
افزودن مورد جدید را انتخاب کنید.
انتخاب کنید که مخاطب در
گوشی یا سیم ذخیره شود.
نام و نام خانوادگی مخاطب جدید
را وارد کنید .الزم نیست هر دو
نام را وارد کنید اما باید نام یا نام
خانوادگی را حتما ً وارد کنید.

گزینه های مخاطب

هنگام مشاهده مخاطب ،کارهای زیادی
می توانید انجام دهید .در اینجا نحوه
دستیابی و استفاده از منوی گزینه ها
شرح داده شده است:
 1مخاطب مورد نظر را باز کنید.
 2کلید موقت چپ را برای باز کردن
لیست گزینه ها فشار دهید.
در اینجا می توانید کارهای زیر را انجام
دهید:
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اصول اولیه

 5اطالعات الزم را در قسمت های
مربوطه وارد کرده و انجام شد ه را
انتخاب کنيد.
يا استفاده از روشی که اندکی سريع تر
است...
 1شماره مورد نظر را برای ذخيره در
صفحه آماده به کار وارد کرده و
گزينه ها را انتخاب کنيد.
 2ذخيره شماره را فشار داده مخاطب
جدیده يا به روزآوری مخاطب را
انتخاب کنيد.
 3همه اطالعات مربوطه را مانند باال
وارد کنيد و انجام شد را فشار داده.

ارسال پیام  -یک پیام یا ایمیل به
مخاطب اضافه کنید.
ارسال کارت ویزیت  -جزئیات یک
مخاطب را به صورت یک کارت
ویزیت برای شخص دیگر ارسال
کنید .انتخاب کنید که این کارت
ویزیت به صورت پیام متنی ،پیام
چندرسانه ای ،با استفاده از ایمیل یا
از طریق بلوتوث ارسال شود.
برقراری تماس  -با مخاطب تماس
بگیرید.
افزودن به مخاطب جدید  -مخاطب
جديدی اضافه کنيد.
ویرایش  -جزئيات مخاطب را تغيير
دهيد.
افزودن به گروه  -یک مخاطب به
گروه اضافه کنید.
عالمت دار/بی عالمت  -چند مخاطب
را برای حذف عالمت دار کنيد.
جستجو بر اساس  -از طریق شماره
یا گروه نیز میتوانید مخاطب مورد
نظر خود را پیدا کنید.
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مخاطبین
ذخيره در سيم كارت /ذخیره در
گوشی  -انتخاب کنید که مخاطب
را در سیم کارت کپی کنید یا در
گوشی (بسته به اینکه مخاطب را
ابتدا کجا ذخیره کرده اید).
حذف  -مخاطب را حذف کنيد .اگر
مطمئن هستيد ،بله را فشار دهيد.
ورودی متن  -روش ورودی متن را
تنظیم کنید.

اصول اولیه

ایجاد یک گروه

 1از صفحه آماده به کار O
مخاطبين را فشار داده.
 2به گروه مورد نظر برای افزودن
مخاطب به آن برويد سپس افزودن را
انتخاب گزینه ها.
 3افزودن گروه جدید را انتخاب کنید.
 4یک نام برای گروه جدید خود وارد
کنید.
 5انجام شد را فشار دهيد
توجه :اگر گروهی را حذف کنید،
مخاطبینی که به آن گروه اختصاص
دارند حذف نمی شوند .این مخاطبین در
دفترچه آدرس شما باقی خواهند ماند.
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نکته! گروه فعلی را با برجسته
کردن آن و انتخاب گزینه ها ،ویرایش
کنید .از مخاطبین یک عضو به گروه
اضافه کنید ،یک آهنگ زنگ به گروه
اختصاص دهید ،نام گروه را تغییر داده یا
آن را حذف کنید.

استفاده از شماره های خدمات

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

مشاهده شماره شخصی

به شما امکان می دهد شماره تلفن خود
را در سیم کارت مشاهده کنید.

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

تغییر تنظیمات مخاطب

تنظیمات مخاطب خود را طوری انجام
دهید که دفترچه آدرس طبق موارد
برگزیده شما عمل کند.
 1از صفحه آماده به کار O
مخاطبين را فشار داده.
 2تنظیمات را انتخاب کنید .در اینجا
می توانید تنظیمات زیر را انجام
دهید:
تنظیمات لیست مخاطب  -انتخاب
کنید که مخاطبین ذخیره شده در
گوشی و سیم ,فقط گوشی یا فقط
سیم مشاهده شوند .همچنین
می توانید انتخاب کنید که ابتدا نام یا
نام خانوادگی مخاطب و سپس عکس وی
نمایش داده شود.
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ایجاد کارت ویزیت

کپی  -مخاطبین را از سیم در گوشی
یا از گوشی در سیم کپی کنید .کپی
کردن را یکی یکی یا همه باهم انجام
دهید.
انتقال همه  -این گزینه نیز مانند کپی
کردن عمل می کند ،اما مخاطب فقط
در محلی که آن را انتقال داده اید ذخیره
می شود .اگر یک مخاطب را از سیم
به گوشی انتقال دهید ،از حافظه سیم
پاک می شود.
ارسال همه مخاطبین از طریق
 - Bluetoothاطالعات همه
مخاطبین را از طریق بلوتوث به گوشی
دیگر ارسال کنید.
تهیه پشتیبان از مخاطبین  -همه
اطالعات دفترچه تلفن در گوشی را در
یک کارت حافظه خارجی به شکل
کارت مجازی ذخیره کنید.
بازیابی مخاطبین  -می توانید همه
اطالعات دفترچه تلفن در کارت حافظه
خارجی را در حافظه تلفن به شکل
کارت مجازی ذخیره کنید.
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مخاطبین

اصول اولیه

پاک کردن مخاطبین  -همه مخاطبین
را حذف کنید .اگر مطمئن هستید
که می خواهید دفترچه آدرس را کامال
پاک کنید ،بله را در صفحه نمایش
فشار دهید.
اطالعات حافظه  -مقدار فضای خالی
حافظه را در گوشی یا سیم بررسی
کنید.
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پیام رسانی
پیام متنی شامل عملکردهای مربوط به
(KF350خدمات پيام کوتاه) ،پيام چند
رسانه ای (خدمات پيام چند رسانه ای)،
ايميل و پيام های خدماتی شبکه
می باشد.
به سادگی منو را فشار داده و پيام رسانی
را انتخاب کنيد.

ارسال پیام

 1از صفحه آماده به کار  ,Oپیام
رسانی و سپس ایجاد پیام جدید را
انتخاب کنید.
 2برای ارسال یک پیام متنی یا پیام
چند رسانه ای ,پیام را انتخاب
کنید.
(يا پيام چند رسانه ای ،پیام متنی
برای ارسال يک گزينه پيام را انتخاب
کنيد( .برای ارسال ايميل به صفحه
 35تا  33مراجعه کنيد يا اگر
می خواهيد موردی را بوسيله بلوتوث
ارسال کنيد به صفحه  51مراجعه
نماييد ).ويرايشگر پيام جديد باز
می شود.
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نکته! هنگامی که پيامی بيشتر از 2
صفحه وارد يا پيام پیام متنی می کنيد،
می توانيد نوع پيام را ،شامل چند رسانه
ای انتخاب کنيد .اگر می خواهيد نوع پيام
را برای ارسال تغيير دهيد ،به منوی ارسال
پيام بلند به عنوان در تغيير تنظيمات پيام
متنی در صفحه  35مراجعه کنيد.

 5گزینه ها را فشار داده و وارد کردن
را انتخاب کنید و یک تصویر ،فیلم،
صدا ،عالمت ،الگو ،نماد احساسی،
نام و شماره ،اسالید جدید ،موضوع
یا موارد دیگر مانند (کارت ویزیت/
برنامه زمانی/یادداشت/کارها/کارت
ویزیت من) را اضافه نمایید.

اصول اولیه

پیام رسانی

 3ويرايشگر پيام جديد باز می شود.
ويرايشگر پيام کوتاه و چند رسانه
ای را با هم ترکيب می کند و بدين
وسيله می توان به آسانی بين
حالت پيام کوتاه و پيام چند رسانه
ای تغيير وضعيت داد .تنظيمات
پيش فرض ويرايشگر پيام حالت پيام
کوتاهاست.
 4يا حالت پيام را با استفاده از حالت
پيشگوی  T9دستی ورود الفبا وارد
کنيد .برای تغيير وضعيت بين حالت
های ورود متن ،به وارد کردن متن در
صفحه  30-31مراجعه کنيد.
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پیام رسانی
 6ارسال به را فشار دهيد.
 7در لیست مخاطبین خود جستجو
کنید یا برای وارد کردن شماره تلفن،
کلیدهای عددی را فشار دهید.
 8ارسال به را فشار دهيد.
هشدار :اگر يک تصوير ،صدا ،فيلم،
اساليد جديد يا موضوع به ويرايشگر پيام
اضافه شود ،پيام به طور خودکار به حالت
پيام چند رسانه ای تبديل شده و هزينه ها
نيز اعمال می شود.

وارد کردن متن

اصول اولیه

می توانيد با استفاده از صفحه کليد
گوشی ،نويسه های حرفی عددی وارد
کنيد .برای مثال ،ذخيره نام مخاطبين،
نوشتن پيام و ايجاد برنامه رويدادها در
تقويم ،همگی به نوشتن متن نياز دارند
روش های ورودی متن در گوشی عبارتند از:
حالت دستی ورودی الفبا و ،حالت
پيشگوی  .T9حالت 123
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توجه :در برخی قسمت ها فقط يک
حالت ورودی متن مجاز است (مثالً شماره
تلفن در دفترچه آدرس) .در قسمت ورودی
برای روشن کردن حالت .T9
برای فعال سازی حالت  T9در قسمت
ورودی  ،گزینه ها سپس روش ورودی و
از آنجا حالت  T9را انتخاب نمایید .
در حالی که  T9روشن است میتوانید
حالت ورودی متن را با فشار دادن #
تغییر دهید  .نشانگر حالت ورودی متن
در  #گوشه باالی سمت راست
نمايشگر قرار دارد .برای وارد کردن يک
عالمت در قسمت ورودی متن ،کليد را
فشار داده و يک عالمت را انتخاب کرده و
سپس  Oرا انتخاب کنيد.
بين کلمات با فشار دادن  0يک فاصله
اضافه کنيد .برای حذف يک نويسه،
کليد  cرا فشار دهيد.

حالت پيشگوی T9

حالت پيشگوی  T9از يک فرهنگ لغت
داخلی حالت پيشگوی T9برای تشخيص
لغاتی که می نويسيد و بسته به توالی
کليدهايی که در صفحه فشار می دهيد
استفاده می کند.

اعداد را با يک بار فشار دادن کليد
مربوطه وارد کنيد .همچنين می توانيد در
حالی که در حالت ورودی حرفی هستيد،
اعداد را نيز با فشار دادن و نگه داشتن
دکمه های مورد نظر وارد کنيد.

تنظیم ایمیل

با استفاده از قابلیت ایمیل در گوشی
 KF350می توانید همواره در تماس
باشید .به سرعت و سهولت می توان
اشتراک ایمیل  POP3و IMAP4
ایجاد نمود.
 1از صفحه آماده به کار کلید O
را فشار دهید  ،پیام رسانی و سپس
حالت دستی ورود الفبا
تنظیمات پیام را انتخاب نمایید.
در اين حالت ميبايست دكمه هايی كه با
 2ایمیل و سپس اشتراک های ایمیل
حروف مورد نظر شما حك شده اند را با
را انتخاب کنید.
توجه به حرف مورد نظر ،يكبار ،دو بار ،سه
يا چهار بار تا زمانی كه كلمه كامل شود  3اگر هیچ اشتراک ایمیلی تنظیم
فشار دهيد.
نشده است ،با استفاده از برنامه
جادویی تنظیم ایمیل ،یک اشتراک
ایمیل تنظیم کنید.
آدرس ایمیل/رمز ورود  -آدرس ایمیل و رمز
ورود خود را وارد کنید.
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اصول اولیه

کافی است کليدهای عددی مربوط
به حرفی که می خواهيد وارد کنيد را
فشار دهيد ،و فرهنگ لغت به محض
اينکه تمام حروف درج شدند ،کلمه را
شناسايی می کند.
اگر کلمه مورد نظر ظاهر نشد ،گزينه ها
را فشار جديد را انتخاب کنيد ،می توانيد
داده و کلمه  T9با استفاده از حالت
دستی ورود الفبا ،لغت را وارد کنيد .کلمه
جديد به فرهنگ لغت اضافه
می شود.
توجه :می توانيد زبان  T9را به دلخواه
انتخاب کنيد .برای اين کار گزينه ها و
زبان ورودی را انتخاب کنيد.

حالت 123
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اصول اولیه

پیام رسانی
نام کاربر  -شناسه کاربر اشتراک را
وارد کنید.
نوع صندوق پستی  -نوع پروتکل
اینترنتی مورد استفاده برای انتقال
ایمیل IMAP4 ،یا  POP3را انتخاب
کنید.
سرور ورودی  -نام میزبان یا آدرس
 IPسرور ایمیل ورودی ( POP3یا
 )IMAP4را وارد کنید.
سرور خروجی  -نام میزبان یا آدرس IP
سرور ایمیل خروجی ( )SMTPرا وارد
کنید.
تأیید اعتبار  - SMTPفعال شدن
تنظیمات امنیتی برای سرور ایمیل
خروجی را انتخاب کنید.
اگر تأیید اعتبار  SMTPفعال باشد،
هنگام ارسال ایمیل ،سرور خروجی از
شما می خواهد نام کاربر و رمز ورود را
وارد کنید.
نام کاربر /SMTPرمز ورود - SMTP
آدرس ایمیل و رمز ورود را از ارائه دهنده
ایمیل خود وارد کنید( .اگر تأیید اعتبار
 SMTPفعال باشد)
نام حساب  -نام صندوق پستی را که
بوسیله آن می خواهید به این اشتراک
مراجعه کنید وارد نمایید.
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 4بعد از وارد کردن اشتراک ایمیل،
تأیید را انتخاب کنید تا ذخیره شود.
بعد از آنکه اشتراک شما ایجاد شد،
در لیست اشتراک های موجود در
پوشه ایمیل شما ظاهر خواهد شد.
5با استفاده از منوی ویرایش گزینه ها،
می توانید مقادیر تنظیم را ویرایش
کنید.
عنوان  -یک نام برای این اشتراک
وارد کنید.
نام من  -نام خود را وارد کنید.
نام کاربر  -نام کاربر اشتراک را وارد
کنید.
رمز ورود  -رمز ورود اشتراک را وارد
کنید.
آدرس ایمیل  -آدرس ایمیل اشتراک
را وارد کنید.
آدرس پاسخ به ایمیل  -آدرس ایمیل
“پاسخ به” را وارد کنید.
سرور ایمیل خروجی  -جزئیات
اشتراک را وارد کنید.
سرور ایمیل ورودی  -جزئیات اشتراک
را وارد کنید.
حداکثر اندازه دریافت  -اندازه ایمیل
های خود را انتخاب کنید .حداکثر
اندازه  1مگابایت است.
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بازیابی ایمیل

می توانیدبه طور خودکار یا دستی
ایمیل های جدید خود را بررسی کنید.
برای بررسی خودکار ایمیل های جدید ،به
“تغییر تنظیمات ایمیل” مراجعه کنید.
برای بررسی ایمیل های جدید به صورت
دستی:
 O 1را فشار داده ،پيام رسانی
وصندوق پستی را انتخاب کنيد.
 2اشتراک مورد نظر برای استفاده را
انتخاب کنید.
 3بازیابی را انتخاب کنید و تلفن به
اشتراک ایمیل شما متصل شده و
پیام های جدید را بازیابی می کند.

اصول اولیه

نوع صندوق پستی  -نوع صندوق
پستی شامل  POP3یا IMAP4
را وارد کنید.
ذخیره در سرور  -انتخاب کنید که
ایمیل های شما در سرور ذخیره شود
یا خیر .برای اشتراک های ،IMAP4
کپی ها همیشه ذخیره می شوند.
ذخیره ایمیل ارسالی در  -انتخاب
کنید که ایمیل های  IMAP4شما
در کجا ذخیره شود .برای اشتراک
های  ،POP3کپی ها همیشه در
گوشی ذخیره
می شوند.
نقطه دستیابی  -نقطه دستیابی
به اینترنت را انتخاب کنید.
بازیابی خودکار  -انتخاب کنید که
آیا ایمیل های جدید شما به طور
خودکار بازیابی شود یا خیر.
شماره درگاه SMTP
درگاه سرور ورودی  -معموال ً این شماره
برای اشتراک های ,POP3 ,110
و برای اشتراک های IMAP4 ,143
خواهد بود.
ورودی با استفاده از SSL
خروجی با استفاده از SSL
تأیید  - SMTPتنظیمات امنیتی

برای سرور ایمیل خروجی را انتخاب
کنید.
نام کاربر SMTP
رمز ورود SMTP
ورود ایمن  - APOPاین گزینه را
جهت فعال کردن ورود ایمن APOP
برای اشتراک  POP3انتخاب کنید.
اشتراک های  IMAP4همیشه روی
خاموش تنظیم می شوند.
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پیام رسانی
ارسال ایمیل با استفاده از اشتراک
جدید
1
2
3

4

 Oرا فشار داده ،پيام رسانی و
ايجاد پيام جديد را انتخاب کنيد.
ایمیل را انتخاب کنید .یک ایمیل
باز می شود.
برای وارد کردن آدرس گیرنده و
نوشتن پیام خود ،از زبانه ها و
گزینه ها استفاده کنید .از وارد
کردن برای ضمیمه کردن تصاویر،
فیلم ها ،صداها یا انواع دیگر فایل
استفاده کنید.
برای ارسال ایمیل ،ارسال را انتخاب
کنید.

نکته! شما میتوانید نامه الکترونیکی
و فایلهای خود را به گوشی خود انتقال
دهید و در هنگام حرکت از آنها استفاده
کنید.

اصول اولیه

پوشه های پیام

صندوق دریافت  -همه پیام هایی که
دریافت می کنید در صندوق دریافت
شما قرار می گیرد .از اینجا می توانید
به پیام ها پاسخ داده ،آنها را انتقال
دهید و بسیاری کارهای دیگر انجام
دهید .اطالعات بیشتر در زیر آمده است.
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صندوق پستی  -همه ایمیل های
دریافتی شما در صندوق پست قرار
می گیرند.
پیش نویس ها  -اگر وقت کافی برای
تکمیل یک پیام نداشته باشید ،آنچه
نوشته اید را می توانید در این پوشه
ذخیره کنید.
صندوق ارسال  -زمانی که پیام ها در
حال ارسال هستند ،این صندوق به
عنوان یک پوشه ذخیره موقت عمل
می کند.
موارد ارسال شده  -کلیه پیام هایی
که ارسال می کنید در پوشه پیام های
ارسالی شما قرار می گیرد.
پوشه های من  -می توانید پیام های
موجود در صندوق دریافت یا پیام های
ارسالی را به پوشه های من انتقال
دهید و سپس پیام های موجود در پوشه
های من را به صندوق اصلی پیام انتقال
دهید.

مدیریت پیام ها

 O 1را فشار داده ،پيام رسانی و
صندوق دریافت را انتخاب کنيد.
 2گزینه ها را انتخاب کرده و سپس از
موارد زیر انتخاب کنید:
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استفاده از الگوها

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

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی ،به
پیام های خود شور و احساس ببخشید.

اصول اولیه

پاسخ  -پاسخی را برای پیام انتخاب
شده ارسال کنید.
انتقال  -پیام انتخاب شده را به فرد
دیگری ارسال کنید.
برقراری تماس  -با مخاطبی که
پیامی برای شما فرستاده ،تماس
صوتی یا تصویری برقرار کنید.
ذخیره شماره  -آدرس فرستنده را در
مخاطب ذخیره کنید.
حذف  -پیام را حذف کنید.
ایجاد پیام جدید  -پیام یا ایمیل
خالی جدیدی را باز کنید.
عالمت دار/بی عالمت  -پیام های
خود را برای حذف چند گانه عالمت
دار کنید.
کپی و انتقال  -پیام را در تلفن،
سیم یا پوشه های من کپی کرده یا
انتقال دهید.
فیلتر  -پیام خود را بر اساس نوع
پیام مشاهده کنید .این گزینه پیام
متنی را جدا از پیام چند رسانه ای
گروه بندی می کند.
اطالعات پیام  -اطالعات بیشتر
راجع به پیام شامل زمان ارسال و
گزارش تحویل و خوانده شدن را در
این قسمت مشاهده کنید.

چنانچه پیام فضای کافی برای پیام
سیم وجود ندارد را مشاهده کردید،
باید برخی از پیام ها را از صندوق دریافت
خود حذف کنید.
چنانچه پیام فضای کافی برای پیام
وجود ندارد را مشاهده کردید،
می توانید برخی از پیام ها یا فایل های
ذخیره شده را حذف کنید تا فضای خالی
ایجاد گردد.
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پیام رسانی
برخی از نمادهای احساسی متداول از قبل مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام
شما چه مدت در مرکز پیام باقی بماند.
در گوشی شما وجود دارد.
 1از صفحه آماده به کار کلید  Oرا انواع پیام  -متن خود را به پیام صوتی،
نمابر X.400 ،یا ایمیل تبدیل کنید.
فشار دهید  ،پیام رسانی و سپس
نمادهای احساسی را انتخاب
رمزگذاری نویسه ها  -انتخاب کنید
نمایید.
که چگونه نویسه های پیام های شما
رمزگذاری شود ،این کار بر اندازه پیام و
 2گزینه ها را برای افزودن جدید،
در نتیجه بر هزینه های اطالعاتی شما
ویرایش ،حذف یا حذف همه
تأثیر می گذارد.
نمادهای احساسی فشار دهید.
ارسال پیام بلند به صورت  -انتخاب
کنيد پيام های ارسال شوند پیام متنی
تغییر تنظیمات پیام متنی
بيشتر از دو صفحه به صورت يا پيام
شما
KF350
تنظیمات پیام گوشی
چند رسانه ای.
از قبل تعریف شده است به نحوی که
بتوانید بالفاصله پیام ها را ارسال کنید.
در صورت تمایل برای تغییر تنظیمات ،به تغییر تنظیمات پیام چندرسانه ای
صورت زیر عمل کنید.
تنظیمات پیام گوشی  KF350شما
 Oرا فشار داده و پيام رسانی،
از قبل تعریف شده است به نحوی که
تنظیمات پیام و سپس پيام متنی را
بتوانید بالفاصله پیام ها را ارسال کنید.
انتخاب کنيد .می توانيد تغييراتی در
در صورت تمایل برای تغییر تنظیمات ،به
گزينه های زير انجام دهيد:
صورت زیر عمل کنید.
پیام
مرکز
مرکز پیام متنی  -جزئیات
 Oرا فشار داده و پيام رسانی،
متنی را وارد کنید.
تنظیمات پیام و سپس پيام چندرسانه
گزارش تحویل  -برای دریافت تأییدیه
ای را انتخاب کنيد.
ارسال و تحویل پیام خود این گزینه را
می توانید تغییراتی در گزینه های زیر
انتخاب کنید.
انجام دهید:
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می توانید تنظیمات ایمیل خود را طوری
انجام دهید که به صورتی که ترجیح
می دهید عمل کند.
 O 1را فشار داده و پيام رسانی و
تنظیمات پیام را انتخاب کنيد.
 2ایمیل را انتخاب کنید و سپس
تنظیمات زیر را انجام دهید:
اشتراک های ایمیل  -يک اشتراک
ايميل تنظيم کنيد.
ارسال گزارش خواندن  -این گزینه
را انتخاب کنید تا پیام های “تأیید
خوانده شدن” ارسال شود.
درخواست گزارش خواندن  -این
گزینه را انتخاب کنید تا پیام های
“تأیید خوانده شدن” درخواست
گردد.
فاصله زمانی بازیابی  -انتخاب کنید
که گوشی  KF350شما هر چند
وقت یک بار ایمیل های جدید را
بررسی کند.
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اصول اولیه

حالت بازیابی  -شبکه اصلی یا
رومینگ را انتخاب کنید .بنابراین اگر
گزینه دستی را انتخاب کنید ،فقط
اعالن های مربوط به پیام چند رسانه ای
را دریافت خواهید کرد و سپس می توانید
تصمیم بگیرید که آیا آنها را به طور
کامل بارگیری کنید یا خیر.
گزارش تحویل  -برای پذیرش و  /یا
درخواست گزارش تحویل این گزینه را
انتخاب کنید.
گزارش خواندن  -برای پذیرش و  /یا
ارسال گزارش خواندن ،این گزینه را
انتخاب کنید.
اولویت  -اولویت پیام های چند رسانه
ای خود را انتخاب کنید.
مدت اعتبار  -انتخاب کنید که پیام
شما چه مدت در مرکز پیام باقی بماند.
مدت زمان اسالید  -مدت زمان پیش
فرض اسالید را برای ایجاد پیام
چند رسانه ای انتخاب کنید.
حالت ایجاد  -حالت پیام را انتخاب
کنید.
زمان ارسال  -پیام خود را در زمان
خاصی ارسال کنید.
مرکز پیام چندرسانه ای  -جزئیات مرکز
پیام خود را وارد کنید.

تغییر تنظیمات ایمیل
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پیام رسانی
متن اصلی در پیام انتقال و پاسخ -
این گزینه را انتخاب کنید تا متن اصلی
پیام در پیام های پاسخ و انتقالی وارد
شود.
افزودن پیوست  -انتخاب کنید که
آیا پیوست اولیه به پیام اضافه شود
یا خیر.
بازیابی خودکار در رومینگ -
انتخاب کنید وقتی خارج از کشور
هستید ایمیل های شما به طور خودکار
بازیابی گردد یا اینکه بازیابی خودکار
متوقف شود.
اعالم ایمیل جدید  -انتخاب کنید که
آیا دریافت ایمیل های جدید اعالم شود
یا خیر.
امضا  -یک امضای ایمیل ایجاد کرده و
این ویژگی را فعال کنید.
اولویت  -اولویت پیام های ایمیل خود را
انتخاب کنید.

اصول اولیه

تغییر سایر تنظیمات

 Oرا فشار داده و پيام رسانی
و تنظیمات پیام را انتخاب کنيد و
سپس:
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شماره پست صوتی  -شماره پست
صوتی شما در اينجا ذخيره می شود .با
اپراتور خود برای کسب اطالعات بيشتر
راجع به خدماتی که ارائه می دهد
تماس بگيريد.
پيام خدماتی -در اينجا می توانيد پيام
خدماتی را خاموش کنيد ،و اين بدان
معنا است که پيام ها ديگر مستقيما ً
به گوشی شما ارسال نمی شود ،بلکه
فقط زمانی ارسال می گردد که پيام های
جديد خود را بررسی می کنيد.
پیام خدمات  -برای دریافت یا مسدود
کردن پیام های خدماتی این گزینه
را انتخاب کنید .همچنین با ایجاد
فهرست های قابل اطمینان و غیرقابل
اطمینان ارسال کننده ها ،می توانید
ایمنی پیام خود را تنظیم کنید.
خدمات اطالعاتی  -وضعیت دریافت،
زبان و سایر تنظیمات خود را انتخاب
کنید.

دوربين
 1کلید دوربین  Cرا برای باز کردن
نمایاب فشار دهید.
 2دوربین را روی سوژه ی مورد نظر
فوکوس کنید.
 3کلید دوربین  Oرا برای گرفتن
عکس فشار دهید.

بعد از گرفتن عکس

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر
خواهد شد .بعد از گرفتن عکس ،از
گزينه های منوی زير استفاده کنيد:
گزینه ها  -می توانید نام تصویر را
تغییر داده یا فایل تصویری را ویرایش
کنید.
آلبوم  -عکس هایی که قبالً
گرفته اید را در آلبوم مشاهده
کنید.
ارسال -اين گزينه را فشار دهيد تا
عکس بعنوان يک پيام چندرسانه ای
يا ايميل ارسال شود.
تصویر جدید  -بالفاصله عکس
دیگری بگیرید .عکس فعلی شما
ذخیره خواهد شد.
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استفاده از تنظيمات سريع

از کلید پیمایش استفاده کرده و
گزینه های مورد نظر خود را برای استفاده
انتخاب کنید.
آلبوم  -اين گزينه را فشار دهيد تا
بتوانيد کليپ های تصويری ديگر آلبوم
را تماشا کنيد.
فیلم  -انتخاب کنيد تا به حالت دوربين
برويد.
عکس گرفتن  -به شما امکان می
دهد عکس بگيريد.
روشنایی  -وضوح تصویر را در نمایاب
دوربین تنظیم کنید.
مشاهده  -بین نمای تمام صفحه و
نمای افقی ،یکی را انتخاب کنید.

خالقيت

گرفتن عکس فوری

استفاده به عنوان  -از تصویر
به عنوان تصویر زمینه ،به عنوان
یک تصویر مخاطب یا در صفحه
شروع یا پایان تلفن استفاده کنید.
حذف  -عکس گرفته شده را
حذف کرده و با فشار دادن بله آن
را تأیید کنید .نمایاب مجددا ً ظاهر
خواهد شد.
برگشت  -به منوی قبل برگردید.

01

39

دوربين
استفاده از تنظیمات پیشرفته

خالقيت

از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و
تنظیمات پیشرفته را در گزینه های دیگر
باز کنید.
اندازه تصویر  -برای صرفه جویی در
فضای حافظه و یا گرفتن عکسی که
متناسب با اندازه پیش تنظیم شده
الزم برای مخاطب باشد،
جلوه رنگ  -یک جلوه رنگ برای
عکسی که می گیرید انتخاب کنید.
تعادل سفیدی  -تعادل سفیدی باعث
می شود که اشیاء سفید رنگ در
عکس های شما طبیعی به نظر برسند.
برای آنکه دوربین بتواند تعادل سفیدی را
به درستی تنظیم کند ،شاید الزم باشد
که شرایط نور را تعیین کنید.
حالت شب  -شما می توانید
عکس های بهتری در شب و با انتخاب
روشن ،بگیرید.
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تایمر  -تایمر خودکار به شما امکان
می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از
فشار دادن دکمه گرفتن ،عکس بگیرید.
از گزینه های  3ثانیه 5 ،ثانیه یا 10
ثانیه یکی را انتخاب کنید .این قابلیت
برای عکس های دست جمعی که خود
شما هم مایل به حضور در آنها
می باشید بسیار مناسب است.
حالت عکاسی  -به صفحه 41
مراجعه کنید.
کیفیت تصویر  -کیفیت تصویر را
کنترل می کند.
حافظه مورد استفاده  -انتخاب کنید
که عکس های شما در حافظه گوشی
ذخیره شود یا حافظه خارجی.
مخفی کردن نمادها  -تنظیم کنید
نمادهای کنار نمایاب به طور خودکار
مخفی شود یا خیر.
صدای شاتر  -یکی از سه صدای شاتر
را انتخاب کنید.

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

انتخاب حالت عکاسی

 1حالت عکاسی را از تنظیمات
انتخاب کنید تا حالت های عکاسی
موجود نمایش داده شود.
 2از گزینه های زیر انتخاب کنید:
عکس عادی  -این نوع پیش فرض
گرفتن عکس است .عکس به روش
معمولی گرفته می شود.

تغییر اندازه تصویر

هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد،
اندازه تصویر بزرگ تر خواهد بود و این
بدان معنا است که حجم بیشتری از
حافظه تلفن اشغال می شود .اگر
می خواهید عکس های بیشتری را در
گوشی یا کارت حافظه ذخیره کنید،
می توانید تعداد پیکسل ها را تغییر
دهید تا اندازه فایل کوچک تر شود.
 1اندازه تصویر را در تنظیمات انتخاب
کنید.
 2مقدار پیکسل را از شش گزینه زیر:
2048x1536, 1600x1200,
1280x960, 640x480,
.320x240
 3اندازه مورد نظر را انتخاب کرده و
انتخاب را فشار دهید تا تغییرات
اعمال شود .منوی تنظیمات به طور
خودکار بسته شده و برای گرفتن
عکس آماده خواهد شد.
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خالقيت

تنظیم روشنایی

عکسبرداری متوالی  -با این گزینه
می توانید به طور خودکار نه عکس
متوالی بگیرید.
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دوربين
مشاهده عکس های ذخیره شده
1

2
3
4

می توانيد در حالت دوربين و نيز از
صفحه آماده به کار به عکس های
ذخيره شده دسترسی پيدا کنيد.
کافی است از نماياب ،آلبوم را فشار
دهيد .از صفحه آماده به کار ،منو
را فشار داده و سپس ابزار O
شخصی و تصاوير را انتخاب کنيد.
آلبوم در صفحه نمایش ظاهر
می شود.
عکس مورد نظر را انتخاب کنید تا به
جلوی آلبوم انتقال یابد.
عکس مورد نظر را مجددا ً فشار دهید
تا کامالً باز شود.

خالقيت

تنظیم عکس به عنوان صفحه
اصلی یا تصویر مخاطب

از آلبوم تصاویر ،یک تصویر انتخاب کرده
و استفاده به عنوان را برای استفاده از
تصویر به عنوان صفحه اصلی یا تصویر
مخاطب انتخاب نمایید.
توجه :تصاویر مخاطب را فقط
می توان برای مخاطبینی به کار برد که در
حافظه گوشی ذخیره شده اند نه سیم.
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دوربین فیلمبرداری
1
2
3
4

کلید حالت دوربین را در وضعیت
قرار دهید .نمایاب دوربین فیلمبرداری
روی صفحه ظاهر می شود.
دوربین را روی سوژه ی مورد نظر برای
ضبط فوکوس کنید.
برای شروع ضبط O ،را یک بار
فشار دهید.
ضبط در پایین نمایاب ظاهر
می شود .برای توقف ضبط O ،را
دوباره فشار دهید.

بعد از فیلمبرداری

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم
گرفته شده است روی صفحه ظاهر
می شود.
بعد از ضبط يک کليپ تصويری ،از
گزينه های منوی زير استفاده کنيد:
گزینه ها  -می توانید نام کلیپ
ویدئویی را تغییر داده یا کلیپ ویدئویی
را به عنوان آهنگ زنگ صوتی انتخاب
نمایید.
آلبوم  -آلبوم فیلم ها را مشاهده
کنید.
پخش  -فایل را پخش کنید.
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استفاده از تنظيمات سريع

اين تنظيمات حاوی گزينه های متعددی
برای فيلمبرداری هستند .از فلش های
استفاده کرده و گزينه های مورد نظر خود
را برای استفاده انتخاب کنيد.
آلبوم  -اين گزينه را فشار دهيد تا
بتوانيد کليپ های تصويری ديگر آلبوم
را تماشا کنيد.
کليپ تصويری فعلی ذخيره می شود.
دوربين  -انتخاب کنيد تا به حالت
دوربين برويد.
ضبط کردن  -يک کليپ تصويری ضبط
کنيد.

خالقيت

فیلمبرداری فوری

فيلم جديد  -اين گزينه را برای
گرفتن فوری فيلم بعدی فشار
دهيد.
ارسال  -اين گزينه را فشار
دهيد تا فيلم بعنوان يک پيام
چندرسانه ای يا ايميل ارسال
شود.
حذف  -فیلم گرفته شده را حذف
کرده و با فشار دادن بله آن را تأیید
کنید .نمایاب مجددا ً ظاهر خواهد
شد.
برگشت  -به منوی قبل برگردید.
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دوربین فیلمبرداری
روشنایی  -وضوح تفاوت روشنایی و
تاریکی در یک تصویر را نشان می دهد.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

خالقيت

از نمایاب ،تنظیمات را انتخاب کرده و
تنظیمات پیشرفته را در گزینه های دیگر
باز کنید.
اندازه  -اندازه فیلم را برای ذخیره در
حافظه تغییر دهید.
جلوه رنگ  -یک جلوه رنگ برای
عکسی که می گیرید انتخاب کنید.
تعادل سفیدی  -تعادل سفیدی باعث
می شود که اشیاء سفید رنگ در
عکس های شما طبیعی به نظر برسند.
برای آنکه دوربین بتواند تعادل سفیدی را
به درستی تنظیم کند ،شاید الزم باشد
که شرایط نور را تعیین کنید.
کیفیت  -کیفیت فیلم را کنترل
می کند.
مدت زمان  -حداکثر اندازه ی مورد
ضبط شده را انتخاب کنید.
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حافظه مورد استفاده  -انتخاب کنید
که عکس های شما در حافظه گوشی
ذخیره شود یا حافظه خارجی.
مخفی کردن نمادها  -تنظیم کنید
نمادهای کنار نمایاب به طور خودکار
مخفی شود یا خیر.
صدا  -برای فیلمبرداری بدون صدا،
بی صدا را انتخاب کنید.
توجه :همیشه بعد از انتخاب
تنظیمات جدید ،بستن را فشار دهید تا
تغییراتی که ایجاد کرده اید اجرا شود.

تماشای فیلم های ذخیره شده

 1می توانيد در حالت دوربين فيلمبرداری
و نيز از صفحه آماده به کار به فيلم
های ذخيره شده دسترسی پيدا
کنيد .کافی است از نماياب ،آلبوم را
فشار دهيد .از صفحه آماده به کار،
 Oرا فشار داده و سپس ابزارهای
شخصی و فيلم ها را انتخاب
کنيد.
 2فیلم مورد نظر را انتخاب کنید تا به
جلوی آلبوم انتقال یابد.
 3فیلم مورد نظر را مجددا ً فشار دهید
تا کامالً باز شود.

چندرسانه ای
گوشی  LG KF350شما یک پخش
کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند
کلیه آهنگ های مورد عالقه شما را
پخش کند .برای دسترسی به پخش
کننده موسیقی ،موسیقی را از منوی
اصلی انتخاب کنید .از اینجا می توانید
به تعدادی از پوشه ها دسترسی پیدا
کنید:
اخیراً پخش شده  -در این پوشه کلیه
آهنگ هایی را مشاهده می کنید که
اخیرا ً پخش شده است.
همه آهنگ ها  -حاوی کلیه آهنگ های
موجود در تلفن است.
لیست های پخش  -حاوی کلیه لیست
های پخشی است که شما ایجاد کرده
اید.
هنرمند  -در مجموعه موسیقی خود بر
اساس هنرمند جستجو کنید.
آلبوم ها  -در مجموعه موسیقی خود
بر اساس آلبوم جستجو کنید.
سبک ها  -در مجموعه موسیقی خود
بر اساس نوع آهنگ جستجو کنید.
آهنگ های تصادفی  -به آهنگ هایی
که به ترتیب تصادفی پخش می شوند
گوش کنید.
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 Oرا فشار داده و چندرسانه ای
و سپس پخش کننده موسیقی را
انتخاب نمایید .همه آهنگ ها را
انتخاب کرده و سپس آهنگ مورد
نظر برای پخش را انتخاب کنید.
آهنگ مورد نظر را برای پخش
انتخاب کرده و پخش را انتخاب
کنید.
برای متوقف کردن آهنگ ،کلید
 Oرا فشار دهید.
برای رفتن به آهنگ بعد  Rرا
فشار دهید.
برای رفتن به آهنگ قبل  Lرا
فشار دهید.

02
03
04
05
06

استفاده از گزینه ها در حین پخش
موسیقی

گزینه ها و سپس یکی از موارد زیر را
انتخاب کنید:
کوچک کردن  -صفحه نمایش پخش
کننده موسیقی را مخفی کنید تا
بتوانید در حین پخش موسیقی از تلفن
به طور عادی استفاده کنید.

خالقيت

موسيقی

پخش آهنگ
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خالقيت

چندرسانه ای
برو به موسیقی من  -فایل را به پوشه
موسیقی من منتقل کنید.
تکرار  -آهنگ انتخاب شده را تکرار
کنید.
تصادفی  -به آهنگ هایی که به ترتیب
تصادفی پخش می شوند گوش کنید.
اکواالیزر  -منوی اکواالیزر را تنظیم
کنید.
مدت نور  -مدت زمان جلوه نوری هنگام
بستن تلفن در حالی که موسیقی
پخش می شود را تنظیم کنید.
الگوی نور  -الگوی جلوه نوری هنگام
بستن تلفن در حالی که موسیقی
پخش می شود را تنظیم کنید.
تجسم  -جلوه های دیداری را انتخاب
کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان،
نوع ،مدت زمان و اطالعات مربوط به
حفاظت و حق کپی آهنگ را مشاهده
کنید.
ارسال  -آهنگ را به صورت پیام یا از
طریق بلوتوث ارسال کنید.
حذف  -آهنگ را حذف کنید.
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استفاده به عنوان  -از آهنگ به عنوان
یک آهنگ زنگ ،آهنگ پیام ،آهنگ
روشن یا خاموش شدن تلفن استفاده
کنید.

ایجاد لیست پخش

با انتخاب آهنگ هایی از پوشه همه
آهنگ ها ،لیست های پخش شخصی
ایجاد کنید.
 O 1را فشار داده و چندرسانه ای
را انتخاب کنید .پخش کننده  ،و
سپس لیست پخش من را انتخاب
کنید.
 2افزودن را انتخاب کنید ،نام لیست
پخش را وارد کرده و  Oذخیره را
فشار دهید.
 3پوشه آهنگ های من نمایش داده
می شود .همه آهنگ هایی که
مایل به افزودن آنها به لیست
پخش خود هستید را فشار دهید؛
یک عالمت تیک در کنار آنها ظاهر
می شود.
برای پخش لیست پخش ،آن را انتخاب
کرده و پخش را انتخاب کنید.

ویرایش لیست پخش

هر چند وقت یک بار ،شاید مایل باشید
آهنگ های جدیدی را به لیست پخش
اضافه و یا آهنگ هایی را از آن حذف
نمایید .در این صورت ،می توانید لیست
پخش را ویرایش کنید.
 O 1را فشار داده و چندرسانه ای
را انتخاب کنید .پخش کننده  ،و
سپس لیست پخش من را انتخاب
کنید.
 2لیست پخش را انتخاب کنید.
 3گزینه ها را فشار داده.
افزودن به آهنگ های جدید -
می توانید آهنگ هایی را به لیست پخش
اضافه کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ،
زمان ،نوع ،مدت زمان و اطالعات مربوط
به حفاظت و حق کپی ترانه را مشاهده
کنید.

02
03
04
05
06

حذف لیست پخش

 O 1را فشار داده و چندرسانه ای
را انتخاب کنید .پخش کننده  ،و
سپس لیست پخش من را انتخاب
کنید.
 2گزینه ها سپس حذف یا حذف همه
را انتخاب کرده و همه لیست های
پخش را حذف کنید.

خالقيت

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

حرکت به باال/انتقال به پایین  -آهنگ
را در لیست باال و پایین ببرید تا ترتیب
پخش آن تغییر کند.
ارسال – آهنگ را به صورت پیام یا از
طریق بلوتوث ارسال کنید.
حذف از لیست  -آهنگی را از لیست
پخش حذف کنید .برای تأیید بله را
انتخاب کنید.
عالمت دار/بی عالمت کردن – چند فایل
را انتخاب کنید.
استفاده به عنوان – می توانید آهنگ
را به عنوان یک جلوه صدا تنظیم
کنید.
مدیر حافظه  -وضعیت حافظه را
مشاهده کنید.
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چندرسانه ای
گوش دادن به رادیو

گوشی  LG KF350شما دارای یک
رادیو  FMاست که می توانید از طریق آن
به برنامه های رادیویی دلخواه خود هنگام
حرکت گوش کنید.
 Oرا فشار داده و چندرسانه ای و
سپس رادیو  FMرا انتخاب کنید.
شماره کانال ایستگاه رادیویی مورد
نظر خود را برای گوش دادن انتخاب
کنید.
توجه :برای گوش دادن به رادیو ،باید
از هدفون استفاده کنید .هدفون را در
همان سوکت مخصوص شارژر وارد
کنید.

خالقيت

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های
رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت
خودکار ،ایستگاه رادیویی دلخواه خود را
تنظیم کنید .این ایستگاه ها در
کانال هایی با شماره مشخص ذخیره
خواهند شد ،بنابراین نیازی نیست که هر
بار که می خواهید به آنها گوش دهید،
جستجو را تکرار کنید.
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برای تنظیم خودکار:
 1از صفحه آماده به کار کلید  Oرا
فشار دهید  ،رادیو و سپس گزینه
ها را انتخاب نمایید.
 2گزینه اسکن خودکار و سپس بله را
انتخاب کنید .ایستگاه های یافت
شده به طور خودکار به شماره
کانال های موجود در گوشی شما
اختصاص خواهد یافت.
برای تنظیم دستی:
 1از صفحه آماده به کار کلید  Oرا
فشار دهید  ،رادیو و سپس گزینه
ها را انتخاب نمایید.
 2لیست کانال ها را انتخاب کرده و
شماره کانال مورد نظر را برای ذخیره
ایستگاه در آن انتخاب کنید.
 3فرکانس ایستگاه را وارد کرده و برای
ذخیره آن ،انتخاب را فشار دهید.
توجه :همچنین می توانید با استفاده
از  Lو  Rکه در کنار فرکانس
رادیویی نشان داده می شود ،به صورت
دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

شاید مایل باشید ایستگاهی را به شماره
کانال دیگری انتقال دهید تا دسترسی به
ایستگاه های دلخواه شما راحت تر باشد.
 O 1را فشار داده و چندرسانه ای
و سپس رادیو  FMرا انتخاب کنید.
شماره کانالی که می خواهید
ایستگاه
 2لیست کانال ها و سپس کانال مورد نظر
برای تغییر را انتخاب کنید.
 3ایستگاهی را از سایر کانال ها انتخاب
کنید ،و یا اینکه کانال را به صورت
دستی روی ایستگاه مورد نظر خود
تنظیم نمایید.
می توانید هر کانال را با برجسته کردن آن و
فشار دادن گزینه ها ویرایش کنید:
تغییر نام  -برای تغیر نام کانال.
جایگزین کردن  -تنظیم فرکانس جدید
برای فرکانس انتخاب شده.

 1از صفحه آماده به کار کلید  Oرا
فشار دهید  ،رادیو و سپس گزینه
ها را انتخاب نمایید.
 2لیست کانال سپس گزینه ها را انتخاب
کنید.
 3بازنشانی کانال ها را برای بازنشانی کانال
فعلی انتخاب کنید یا برای بازنشانی
همه کانال ها ،بازنشانی همه کانال ها را
انتخاب کنید .همه کانال ها به فرکانس
 87.5مگاهرتز ابتدایی بر می گردند.

02
03
04
05
06

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

استفاده از ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی
یا صداهای دیگر استفاده کنید.
 O 1را فشار داده و چندرسانه ای
را انتخاب کنید.
 2ضبط صوت را انتخاب کرده و سپس
گزینه ها و یکی از موارد زیر را انتخاب
کنید:

خالقيت

ویرایش کانال ها

بازنشانی کانال ها
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چندرسانه ای

خالقيت

مدت زمان – مدت زمان ضبط را تعیین
کنید.
از بین اندازه های پیام چند رسانه ای 30 ،ثانیه،
 1دقیقه یا نامحدود را انتخاب کنید.
کیفیت  -کیفیت صدا را انتخاب کنید.
یکی از گزینه های خیلی خوب ،خوب و عادی را
انتخاب نمایید.
حافظه مورد استفاده  -وضعیت فعلی هر
حافظه را بررسی کنید.
برو به صداهای من  -پوشه صداهای ضبط
شده را در صداهای من باز کنید.
 O 3را برای شروع ضبط فشار
دهید.
 4برای پایان دادن به ضبط صدا ،توقف
را انتخاب کنید.
 5برای گوش دادن به مورد ضبط شده،
 vرا انتخاب کنید.
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ارسال صدای ضبط شده

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

ابزار شخصی
02
03
04
05
06

خالقيت

می توانید هر نوع فایل چند رسانه ای را در ارسال کنید.
حافظه گوشی در موضوعات من ذخیره
استفاده به عنوان  -انتخاب کنید که
کنید تا به عکس ها ،صداها ،فیلم ها
تصویر در زمان های خاصی روی صفحه
و بازی های خود دسترسی آسان و سریع
تلفن ظاهر شود.
داشته باشید .همچنین می توانید
انتقال  -تصویری را از حافظه گوشی
فایل های خود را روی یک کارت حافظه
به کارت حافظه و بالعکس انتقال
ذخیره کنید .مزیت استفاده از کارت
دهید.
حافظه این است که می توانید فضای
حافظه خود گوشی را خالی نگه دارید.
کپی  -تصویری را از حافظه گوشی به
کارت حافظه و بالعکس کپی کنید.
تصاویر
حذف  -تصویر را حذف کنید.
تصاویر
از
فهرستی
حاوی
من
تصاویر
عالمت دار/بی عالمت کردن  -چندین
اعم از تصاویر پیش فرض که از قبل روی
فایل را انتخاب کنید.
گوشی بارگیری شده اند و نیز تصاویری
که خودتان بارگیری کرده اید و یا با دوربین ویرایش تصویر  -می توانید تصویر
انتخاب شده را ویرایش کنید.
گرفته اید می باشد.
چاپ  -تصویر را از طریق بلوتوث® چاپ
کنید.
منوهای گزینه تصاویر من
فایل  -نام یا نمای اطالعات فایل را
بستگی
ها،
گزینه های موجود در عکس
تغییر دهید.
به نوع تصویر انتخابی شما دارد .کلیه
ایجاد پوشه جدید  -پوشه جدیدی در
گزینه ها برای عکس هایی که با دوربین
گوشی گرفته اید موجود است ،اما فقط داخل پوشه فیلم ها ایجاد کنید.
گزینه های استفاده به عنوان ،چاپ،
نمایش اسالید  -نمایش اسالید را
ترتیب بر اساس نمای شبکه (لیستی)
شروع کنید.
و مدیر حافظه برای تصاویر پیش فرض
ترتیب بر اساس  -تصاویر را به ترتیب
موجود است.
تعیین شده مرتب کنید.
ارسال  -تصویر را برای یک دوست
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ابزار شخصی
نمای شبکه ای/نمای لیستی  -هر
تصویر را در نمای شبکه ای یا لیستی
مشاهده کنید.
مدیر حافظه  -وضعیت حافظه را
مشاهده کنید.

ارسال عکس
1
2
3

خالقيت

4

 Oرا فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
من رفته و آن را انتخاب کنید.
عکس مورد نظر را برای ارسال
انتخاب کرده و گزینه ها را فشار
دهید.
ارسال را انتخاب کرده و از بین
گزینه های پیام ،ایمیل یا بلوتوث
انتخاب کنید.
اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید،
عکس به پیام ضمیمه شده و
می توانید پیام را به طور عادی نوشته
و ارسال کنید .اگر بلوتوث را انتخاب
کنید ،از شما خواسته می شود
بلوتوث را روشن کنید و تلفن شما به
جستجوی دستگاهی می پردازد که
بتواند عکس را برای آن ارسال کند.
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استفاده از تصویر

می توانید از تصویر به عنوان تصویر
زمینه ،محافظ صفحه و حتی برای
شناسایی تماس گیرنده استفاده کنید.
 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
من رفته و آن را انتخاب کنید.
 2تصویر را انتخاب کرده و گزینه ها را
فشار دهید.
 3استفاده به عنوان را انتخاب کرده و
از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:
تصویر زمینه  -یک تصویر زمینه را برای
صفحه آماده به کار تنظیم کنید.
تصویر مخاطبین  -تصویری را به فرد
خاصی که در فهرست مخاطبین شما
وجود دارد اختصاص دهید ،تا زمانی
که وی با شما تماس می گیرد ،تصویر
نشان داده شود.
تصویر صفحه شروع  -تصویری را برای
زمانیکه تلفن روشن می شود تعیین
کنید.
تصوير صفحه خاموش  -تصویری را
برای زمانیکه تلفن خاموش می شود
تعیین کنید.

می توانید تصویر را بین حافظه داخلی و
 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
حافظه خارجی انتقال داده یا کپی کنید.
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
این کار ممکن است برای خالی کردن
من رفته و آن را انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس ترتیب بر اساس را حافظه یا مراقبت از گم شدن تصاویر
صورت گیرد.
انتخاب کنید.
 3یکی از گزینه های تاریخ ،نوع یا نام  O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به
را انتخاب کنید.
گزينه تصاوير من رفته و آن را
انتخاب کنید.
حذف تصویر
 2تصویری را انتخاب کرده و گزینه ها
را فشار دهید.
 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
 3انتقال یا کپی را انتخاب کنید.
من رفته و آن را انتخاب کنید.
 2تصویر مورد نظر را برای حذف
انتخاب کرده و گزینه ها را انتخاب
کنید.
 3حذف را فشار داده و سپس بله را
برای تأیید انتخاب کنید.
نکته! برای حذف سریع هر گونه فایل
در پوشه فایل های من ،آن را با استفاده
از مکان نما ،برجسته کنید و کلید
 cرا فشار دهید .با انتخاب بله
تأیید کنید.

02
03
04
05
06

خالقيت

سازماندهی تصاویر

انتقال یا کپی تصویر
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ابزار شخصی
عالمت دار و بی عالمت کردن
تصاویر

خالقيت

اگر بخواهید چندین پیام را به طور
همزمان انتقال دهید ،کپی ،ارسال یا
حذف کنید ،ابتدا باید آنها را با عالمت
زدن مشخص کنید.
 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
من رفته و آن را انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس عالمت دار/بی
عالمت را انتخاب کنید.
 3یک مربع در کنار هر تصویر ظاهر
خواهد شد .اگر تصویری را انتخاب
کنید یک عالمت تیک در کنار آن
تصویر قرار می گیرد.
 4برای بی عالمت کردن ،تصویر را
مجددا ً فشار دهید تا عالمت تیک
برداشته شود.
 5وقتی همه تصاویر مورد نظر را
عالمت زدید ،یکی از گزینه ها را
برای اعمال روی همه تصاویر انتخاب
کنید.
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بررسی وضعیت حافظه

می توانید بررسی کنید که چقدر از
فضای حافظه را مورد استفاده قرار داده
اید و چقدر از آن باقی مانده است.
 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزينه تصاوير
من رفته و آن را انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس مدیر حافظه را
انتخاب کنید.
 3حافظه گوشی یا حافظه خارجی را
انتخاب کنید.
توجه :اگر کارت حافظه درون گوشی
قرار نگرفته باشد ،شما قادر به انتخاب
حافظه خارجی نخواهید بود.

صداها

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

1
2
3
4
5

 Oرا فشار داده و ابزار شخصی را پوشه فیلم ها حاوی فیلم های بارگیری
انتخاب کنید .به گزینه صداهای من شده ونیز فیلم هایی است که با دوربین
گوشی گرفته اید.
رفته و آن را انتخاب کنید.
صداهای پیش فرض یا صداهای
ضبط شده را انتخاب کنید.
تماشای فیلم
صدایی را انتخاب کرده و برای گوش  O 1را فشار داده و ابزار شخصی
دادن به آن پخش را انتخاب کنید.
را انتخاب کنید .به گزینه فیلم
های من رفته و آن را انتخاب کنید.
گزینه ها و سپس استفاده به
عنوان را انتخاب کنید.
 2فیلمی را انتخاب کرده و پخش را
فشار دهید.
از بین گزینه های آهنگ زنگ صوتی،
آهنگ زنگ تصویری ،آهنگ پیام،
صدای شروع ،صدای خاموش شدن
استفاده از گزینه ها هنگام
انتخاب کنید.
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تماشای فیلم

هنگام تماشای فیلم ،گزینه ها را انتخاب
کرده و از بین گزینه های زیر انتخاب
کنید:
نمای افقی  -فایل تصویری را در صفحه
کامل مشاهده کنید.
بی صدا/صدادار  -صدا را خاموش/روشن
کنید.
خالقيت

استفاده از صدا

فیلم ها
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ابزار شخصی

خالقيت

گرفتن عکس  -می توانید تصویری را
که در صفحه نمایش متوقف شده
است ،به عنوان یک فایل تصویری ذخیره
کنید( .این گزینه فقط وقتی موجود
است که فیلم متوقف شده باشد)
تکرار  -فایل تصویری را تکرار کنید.
اطالعات فایل  -نام ،اندازه ،تاریخ ،زمان،
نوع ،مدت زمان ،ابعاد و اطالعات مربوط
به حفاظت و حق کپی را مشاهده
کنید.
ارسال  -فیلم را به صورت پیام ،ایمیل،
یا از طریق بلوتوث ارسال کنید.
حذف  -فیلم را حذف کنید.

اگر بلوتوث را انتخاب کنید ،از شما
خواسته می شود بلوتوث را روشن کنید
و تلفن شما به جستجوی دستگاهی
می پردازد که بتواند فیلم را برای آن ارسال
کند.

استفاده از منوی گزینه های فیلم

از پوشه فیلم های من ،گزینه های زیر را
انتخاب کنید:
ارسال  -فیلم را برای دوست خود ارسال
کنید.
انتقال  -کلیپ تصویری را از حافظه
گوشی به کارت حافظه و بالعکس
انتقال دهید.
ارسال کلیپ تصویری
کپی  -کلیپ تصویری را از حافظه
 1فیلمی را انتخاب کرده و گزینه ها را گوشی به کارت حافظه یا بالعکس
کپی کنید.
انتخاب کنید.
حذف  -فیلم را حذف کنید.
 2گزینه ارسال از طریق را انتخاب
کرده و یکی از گزینه ها پیام
عالمت دار/بی عالمت کردن  -چندین
چندرسانه ای ،بلوتوث یا ایمیل را
فایل را انتخاب کنید.
انتخاب کنید.
فایل  -نام فایل را ویرایش کرده و
 3اگر پیام یا ایمیل را انتخاب کنید،
اطالعات آن را مشاهده کنید.
کلیپ تصویری به پیام ضمیمه
ایجاد پوشه جدید  -پوشه جدیدی در
شده و می توانید پیام را به طور
داخل پوشه فیلم ها ایجاد کنید.
عادی نوشته و ارسال کنید.
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بازی ها و برنامه ها

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

انجام دادن بازی

 O 1را فشار داده و ابزار شخصی
را انتخاب کنید .به گزینه بازی و
برنامه رفته و آن را انتخاب کنید.
 2منوی بازی ها را انتخاب کنید.
 3یک بازی را انتخاب و سپس گزینه
اجرا را انتخاب کنید.

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

02
03
04
05
06

محتویات فلش

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

موارد دیگر

پوشه موارد دیگر برای ذخیره فایل هایی
به کار می رود که عکس ،صدا ،فیلم،
بازی یا برنامه نیستند.
خالقيت

ترتیب بر اساس  -فیلم ها را به ترتیب
تعیین شده مرتب کنید.
نمای شبکه ای/نمای لیستی  -منوی
گزینه ها را به صورت شبکه ای یا
لیستی مشاهده کنید.
مدیر حافظه  -وضعیت حافظه را
مشاهده کنید.

استفاده از منوی گزینه های بازی
ها
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ابزار شخصی

خالقيت

1از صفحه آماده به کار ،تاييد را فشار
کارت حافظه من
داده و ابزار شخصی و سپس
اگر یک کارت حافظه ی خارجی
موارد دیگر یا کارت کارت حافظه
 microSDخریداری کرده اید ،محتوای
من (اگر حافظه خارجی وارد شده
بیشتری را می توانید ذخیره کنید.
باشد) را انتخاب کنید.
2فایل مورد نظر (* jad.یا * )jar.را
نصب برنامه و بازی جاوا
برای نصب انتخاب کرده و نصب را
فشار دهید.
بسته به شبکه مخابراتی ،همه
برنامه های  Javaمانند بازی های  Javaتوجه :فایل  jad.باید حاوی فایل jar.
را می توانید بارگیری کرده و در تلفن اجرا خود باشد.
کنید .می توانید فایل های برنامه Java
3بعد از بارگیری ،برنامه  Javaدر
را با استفاده از بلوتوث ،ذخیره انبوه
منوی بازی ها یا برنامه ها نمایش
 ،USBیا حافظه خارجی ،از یک رایانه
داده می شود که در آن می توانید
شخصی سازگار به حافظه گوشی خود
بازی ها یا برنامه ها را انتخاب ،اجرا
منتقل کنید .فایل های برنامه  Javaبه
یا حذف کنید.
فرمت  jad.یا  jar.هستند.
نکته! همچنین می توانید با استفاده از
اگر فایل های برنامه  Javaرا در تلفن
خدمات ( WAPپروتکل برنامه بی سیم)،
ذخیره می کنید ،باید ابتدا فایل ها را قبل
 Java MIDletرا در تلفن خود بارگیری
از استفاده از برنامه یا بازی  Javaنصب
کنید .لطفا ً توجه داشته باشید ،استفاده
کنید.
از این خدمات هزینه های اضافی دربرخواهد
داشت.
برای نصب برنامه و بازی :Java
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بازی ها و برنامه ها
گوشی  KF350با بازی های ارائه شده
است تا با استفاد ه از آنها اوقات فراغت
خود را پر کنيد .چنانچه بازی يا برنامه
اضافی بارگيری کنيد ،آنها در اين پوشه
ذخيره خواهند شد.
توجه :اتصال به اين خدمات و بارگيری،
هزينه اضافی در بر خواهد داشت .درباره
هزينه های انتقال داده با ارائه دهنده
شبکه خود تماس بگيريد.

انجام دادن بازی

 O1را فشار داده و بازی ها و
برنامه ها را انتخاب کنید.
2بازی ها و برنامه های من را انتخاب
کنید .بازی ها را انتخاب کنید.
3بازی مورد نظر را برای انجام انتخاب
کرده و پخش را انتخاب کنيد.

مشاهده برنامه ها

می توانيد برنامه های جاوای نصب شده
در تلفن را با استفاده از منوی برنامه ها
کنترل کنيد .همچنين می توانيد برنامه
های بارگيری شده را حذف کنيد.

تغيير مشخصه شبکه

برای بارگیری یک بازی ،می توانید با
استفاده مشخصه شبکه یک مقدار
برای اتصال به شبکه تنظیم کنید.
 O1را فشار داده و بازی ها و برنامه
ها را انتخاب کنید.
 2تنظیمات را انتخاب کنید.
3در اينجا می توانيد کارهای زير را
انجام دهيد:
مشخصه ها  -مشخصه را مشاهده
کرده و مشخصه جدید اضافه کنید.
لیست گواهی ها  -لیست مجوزهای
استفاده از برنامه  Javaرا مشاهده
کنید..
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خالقيت

بازی ها و برنامه ها

 O1را فشار داده و بازی ها و
برنامه ها را انتخاب کنيد.
2بازی ها و برنامه های من را انتخاب
کنید .برنامه ها را انتخاب کنید.
3برنامه های خود را مشاهده و
مديريت کنيد.
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سازمان دهی

برنامه ریز
 8انجام شد را انتخاب کنید تا رویداد
افزودن یک رویداد به تقویم
مورد نظر در تقویم ذخیره شود.
 1از صفحه آماده به کار  Oرا فشار
یک مکان نمای مربع شکل همه
داده و برنامه ریز را انتخاب کنید.
روزهایی که رویدادی به آنها افزوده
تقویم را انتخاب کنید.
شده است را مشخص می کند و با
شروع آن رویداد ،صدای زنگی شنیده
 2تاریخی که می خواهید رویدادی به
می شود .بدین ترتیب منظم و برنامه
آن اضافه شود را انتخاب کنید.
ریزی شده همه رویدادها به شما
رویداد
 3گزینه ها و سپس افزودن
اعالم می شود.
جدید را انتخاب کنید.
نکته! می توانید یک دوره تعطیالت را
 4انتخاب کنید که آیامایل به افزودن
در تقویم خود تنظیم کنید .هر بار یک
قرار مالقات ،سالگرد یا تولد هستید
روز تعطیل را فشار دهید ،سپس
و سپس انجام شد را انتخاب کنید.
گزینه ها و تنظیم روز تعطیل را انتخاب
کنید .هر روز تنظیم شده با سایه قرمز
 5تاریخ و زمان شروع رویداد مورد نظر
مشخص می شود .هنگام تنظیم زنگ
را بررسی کنید.
هشدار ،انتخاب کنید که روزهای تعطیل
 6برای مالقات ها و سالگردها ،تاریخ
در این تنظیم نباشند.
و زمان پایان رویداد را هم در دو کادر
زمان و تاریخ وارد کنید.
یا
موضوع
 7اگر مایل به افزودن
تغییر نمای پیش فرض تقویم
یادداشت در رویداد هستید ،موضوع
 1از صفحه آماده به کارO ،
یا نام را فشار دهید و یادداشت خود
را فشار داده و سازمان دهنده را
را تایپ کنید.
انتخاب کنید .لیست كارها را
انتخاب کنید.
 2تقویم را انتخاب کرده و گزینه ها را
فشار دهید و سپس نمای ماهانه یا
نمای هفتگی را انتخاب کنید.
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لیست کارها

 1از صفحه آماده به کار O ،را
فشار داده و برنامه ریز را انتخاب
کنید .کارها را انتخاب کنید.

نکته! می توانید یادداشت موجود را
ویرایش کنید .یادداشت مورد نظر را برای
ویرایش انتخاب کرده و ویرایش را انتخاب
کنید.
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سازمان دهی

 2یک مورد را از لیست کارها برای
 3برای تأیید انتخاب خود ،تأیید را
به اشتراک گذاری انتخاب کرده و
فشار دهید.
سپس گزینه ها را انتخاب کنید.
 3ارسال را انتخاب کنید .می توانید
افزودن یک مورد به لیست کارها
با استفاده از پیام متنی ،پیام
فشار
 1از صفحه آماده به کار  Oرا
چندرسانه ای ،ایمیل یا بلوتوث
کنید.
داده و برنامه ریز را انتخاب
موردی از لیست کارها را به اشتراک
بگذارید.
 2کارها و سپس افزودن را انتخاب
کنید.
میزان
و
تعیین
بایدها
برای
را
تاریخی
3
افزودن یادداشت
اولویت آنها را مشخص کنید :باال
 1از صفحه آماده به کار  Oرا
متوسط پائين.
فشار داده و برنامه ریز  -یادداشت را
 4با انتخاب انجام شد ،لیست کارهای
انتخاب کنید.
خود را ذخیره کنید.
 2اگر هیچ یادداشتی نیست ،افزودن را
انتخاب کنید.
نکته! موردی را با انتخاب آن ،فشار
دادن گزینه ها و ویرایش ویرایش کنید.
 3یادداشت خود را تایپ کرده ،سپس
تغییرات انجام شده را با انتخاب ذخیره
ذخیره را انتخاب کنید.
تأیید کنید.
 4دفعه بعد که برنامه یادداشت را
باز می کنید ،یادداشت شما روی
به اشتراک گذاری یک مورد از
صفحه ظاهر می شود.
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برنامه ریز
افزودن یادداشت سری

می توانید یک یادداشت خصوصی و
محرمانه در منوی یادداشت سری خود
بنویسید .کد امنیتی را برای استفاده از
این منو وارد کنید.

استفاده از تاریخ یاب

تاریخ یاب ابزار بسیار مفیدی است که
در محاسبه تاریخ ها به شما کمک
می کند .به عنوان مثال 60 ،روز پس از
تاریخ  10.10.2008برابر خواهد بود
با  .09.12.2008این قابلیت برای
محاسبه مهلت ها و نظایر آن بسیار
مناسب است.

سازمان دهی

تنظیمات

تقویم  -برای مشاهده تقویم،
پیکربندی ها را تنظیم کنید.
ارسال همه داده های برنامه و کارها از
طریق  - Bluetoothمی توانید با
استفاده از  ،Bluetoothهمه داده ها
و اطالعات تقویم و/یا لیست کارها را
از تلفن خود به تلفن های دیگر ارسال
کنید.
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تهیه پشتیبان از تقویم و کارها  -می
توانید با وارد کردن یک کارت حافظه
خارجی ،فایل های پشتیبانی از تقویم
یا لیست کارهای ذخیره شده در تلفن
ایجاد کنید.
بازیابی از تقویم و کارها  -می توانید
با وارد کردن کارت حافظه خارجی ،فایل
های پشتیبان تقویم یا کارها را نیز
بازنشانی کنید.
اطالعات حافظه  -اطالعات حافظه
موجود شامل اطالعات تقویم ،کارها،
یادداشت ها و یادداشت های سری را
مشاهده نمایید.
پاک کردن همه  -می توانید کلیه
اطالعات تقویم ،کارها ،یادداشت ها و
یادداشت های سری را حذف کنید.

ابزارها
با استفاده از منوی سریع می توانید به
عملکردهایی که بیش از همه استفاده
می کنید ،به آسانی دسترسی داشته
باشید .می توانید منوی مورد عالقه
خود را به لیست منوی سریع اضافه
نمایید.

تنظیم زنگ هشدار
1
2
3
4

5

از حالت آماده به کار  Oرا فشار
داده و ابزارها  -هشدارها را انتخاب
کنید.
گزینه ها را انتخاب کرده و افزودن
جدید را فشار دهید.
زمان مورد نظر برای زنگ هشدار را
انتخاب کنید.
یکبار،
هشدار
زنگ
که
انتخاب کنید
استفاده از ماشین حساب
روزانه ،دوشنبه تا جمعه ،دوشنبه تا
 1از حالت آماده به کار O ،را فشار
شنبه ،شنبه تا یکشنبه یا به جز
داده و سازمان دهنده  -ابزارها را
روز تعطیل زنگ بزند.
انتخاب کنید .ماشین حساب را
انتخاب
برای
و
 را انتخاب کرده
انتخاب کنید.
صدای زنگ هشدار ویرایش کنید.
 2کلیدهای عددی را برای وارد کردن
برای گوش دادن به صداها ،صدا را
اعداد وارد کنید.
انتخاب کرده و پخش را فشار دهید.

02
03
04
05
06

سازمان دهی

افزودن منوی سریع

 6یک یادداشت برای زنگ هشدار
اضافه کرده و بعد از تایپ کردن،
انجام شد را انتخاب کنید .هنگامی
زنگ هشدار به صدا در آمد،
یادداشت نیز نشان داده می شود.
 7باالخره اینکه می توانید فواصل
زمانی که زنگ به صدا در بیاید را
روی  30 ، 20 ، 10 ،5دقیقه1 ،
ساعت یا خاموش تنظیم کنید.
 8بعد از تنظیم زنگ هشدار ،انجام
شد را انتخاب کنید.
توجه :می توانید حداکثر  5زنگ هشدار
تنظیم کنید.
حتی اگر تلفن خاموش هم باشد ،زنگ
هشدار در زمان تنظیم شده به صدا در
می آید.
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ابزارها
 3برای محاسبات ساده ،عملکرد مورد
نظر ( )÷ ،* ،– ،+و سپس = را
انتخاب کنید.
 4برای محاسبات پيچيده تر ،عملکرد
و سپس عملگری را انتخاب کنيد.
 c 5را برای حذف یک نویسه فشار
دهید یا  cرا نگه دارید تا صفحه
پاک شده و محاسبه جدید را آغاز
کنید.

استفاده از زمان سنج
1

2
3

سازمان دهی

4

از حالت آماده به کار O ،را فشار
داده و سازمان دهنده  -ابزارها
را انتخاب کنید .از زمان سنج
استفاده کنید.
شروع را انتخاب کنید تا زمان سنج
شروع به کار کند.
اگر می خواهيد يک دور را ثبت
کنيد ،گزينه دور را انتخاب نماييد.
مدت یک دور را (تا  20بار) ذخیره
کنید.
برای توقف زمان سنج ،توقف را
انتخاب کنيد.
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 5برای شروع مجدد زمانسنج در
زمانی که آن را متوقف کرده ايد ،از
سرگيری را فشار دهيد و برای شروع
مجدد از اول ،بازنشانی را انتخاب
کنيد.

تبدیل واحد
1

2
3

4

از حالت آماده به کار O ،را فشار
داده و سازمان دهنده و ابزارها را
انتخاب کنید .تبديل واحد را انتخاب
کنید.
واحد مورد نظر شامل واحد پول،
سطح ،طول ،وزن ،دما،حجم یا
سرعت را برای تبدیل انتخاب کنید.
اکنون می توانید واحد را انتخاب
و مقدار مورد نظر را برای تبدیل
وارد نمایید و سپس واحد تبدیل را
انتخاب نمایید.
مقدار متناظر روی صفحه ظاهر
خواهد شد.

افزودن یک شهر به ساعت جهانی

 1از حالت آماده به کار O ،را فشار
داده و سازمان دهنده و ابزارها را
انتخاب کنید .ساعت جهانی را
انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس افزودن شهر را
انتخاب کنید .شروع به نوشتن نام
شهر مورد نظر کنید؛ نام شهر در
باالی صفحه نمایش ظاهر
می شود .یا نقشه را انتخاب کرده
و شهر مورد نظر خود را از نقشه
انتخاب نمایید.
 3برای تأیید انتخاب خود ،انتخاب را
فشار دهید.

01
02
03
04
05
06

سازمان دهی

نکته! اگر در خارج هستید می توانید
منطقه زمانی خود را از ساعت جهانی
و با انتخاب گزینه ها و تغییر شهر
فعلی تغییر دهید .شهر مورد نظر خود
را انتخاب کرده و .انتخاب را فشار دهید.
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مرورگر
با دسترسی به مرورگر ،می توانید
از آخرین اخبار ،پیش بینی وضع هوا،
اطالعات ورزشی و ترافیکی ،و خالصه هر
اطالعاتی که الزم دارید مطلع شوید.
به عالوه ،مرورگر این امکان را برای شما
فراهم می کند که جدیدترین آهنگ ها،
آهنگ های زنگ ،تصویرهای زمینه ،و بازی
ها را بارگیری کنید.

دسترسی به شبکه

وب

 1از صفحه آماده به کار O ،و سپس
مرورگر را فشار دهید.
 2برای دسترسی مستقیم به صفحه
اصلی مرورگر ،مرورگر را انتخاب
کنید .یا وارد کردن آدرس را انتخاب
کرده و  URLمورد نظر را تایپ
کنید و سپس باز کردن را انتخاب
نمایید.
توجه :اتصال به این خدمات و بارگیری،
هزینه اضافی در بر خواهد داشت .درباره
هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده
شبکه خود تماس بگیرید.
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گوگل

گزينه  ،گوگل برای دستيابی به خدمات
را گوگل های  Oو سپس فشار
دهيد.
نکته! ممکن است در برخی کشورها
به دسترسی نداشته باشيد .اين به
خدمات گوگل شبکه بستگی دارد.

افزودن و دسترسی به محل یاب ها

برای دسترسی آسان و سریع به وب
سایت های مورد عالقه ،می توانید محل
یاب هایی اضافه کرده و صفحات را ذخیره
کنید.
 1از صفحه آماده به کار O ،و
سپس مرورگر را فشار دهید.
 2محل یاب ها را انتخاب کنید.
فهرستی از محل یاب های شما روی
صفحه ظاهر خواهد شد.
 3برای ایجاد پوشه جدید ،گزینه ها و
سپس ایجاد پوشه جدید را انتخاب
کنید .نام پوشه محل یاب خود را
وارد کنید.

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

ذخیره صفحه

2
3
4

 1از صفحه آماده به کار O ،و
سپس مرورگر را فشار دهید.
 2صفحات ذخیره شده را انتخاب
کنید.
 3باز کردن را برای اتصال به صفحه
ذخیره شده انتخاب کنید.

مشاهده تاریخچه مرورگر

02
03
04
05
06

 1از صفحه آماده به کار O ،را
فشار داده و مرورگر را انتخاب کنید،
سپس تاریخچه را انتخاب نمایید.
 2فهرستی از صفحات وب که اخيرا ً
به آنها وارد شده ايد نمايش داده
خواهد شد.
 3برای دسترسی به يکی از اين
صفحات ،به صفحه مورد نظر رفته
و اتصال را فشار دهيد.

نکته! اين منو به شما امکان می دهد
صفحات ذخيره شده را حذف کنيد.
وب

1

به شیوه ای که در باال شرح داده
شد به صفحه وب مورد نظر خود
دسترسی پیدا کنید.
گزینه ها و سپس ذخیره موارد -
ذخیره این صفحه را انتخاب کنید.
نامی را برای صفحه وب وارد کنید
تا بتوانید به راحتی آن را تشخیص
دهید.
ذخیره را انتخاب کنید.

دسترسی به صفحه ذخیره شده

01

67

مرورگر
استفاده از  RSSخوان

(RSSسندیکای ساده) از قالب های
سرویس خبری وب است که برای انتشار
محتویات به روزشده مانند ورودی های
وبالگ ،سرعنوان های اخبار یا پادکست
ها استفاده می شود .یک سند RSS
که سرویس خبری ،سرویس خبری وب یا
کانال نامیده می شود ،حاوی خالصه ای
از محتویات وب سایت مربوطه یا متن
کامل آن ها می باشد.

تغییر تنظیمات مرورگر وب

وب

 1از صفحه آماده به کارO ،
و سپس مرورگر را فشار دهید.
تنظیمات مرورگر را انتخاب کنید.
 2انتخاب کنید که مشخصه ها
تنظیمات ظاهری ،حافظه پنهان،
کوکی ها ،امنیت یا بازنشانی
تنظیمات ویرایش شود.
 3بعد از تغییر تنظیمات ،انتخاب را
فشار دهید.
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اتصال
بلوتوث روشی بسیار عالی برای ارسال و
دریافت فایل ها است زیرا نیاز به سیم
نداشته و اتصال آن سریع و آسان صورت
می گیرد .همچنین می توانید به هدست
بلوتوث وصل شده و تماس بگیرید یا
تماس دریافت کنید.
برای ارسال فایل:
 1فایل مورد نظر را برای ارسال باز
کنید.
 2گزینه ها و سپس ارسال را انتخاب
کنید .بلوتوث را انتخاب کنید.
 3بله را انتخاب کنید تا بلوتوث روشن
شود.
 4گوشی  KF350به طور خودکار
دستگاه هایی که بلوتوث آن ها
فعال است و در همان محدوده قرار
دارد را جستجو می کند.
 5دستگاه مورد نظر برای ارسال فایل
را انتخاب کرده و انتخاب را فشار
دهید تا فایل ارسال شود.

نکته! برای اطمینان از اینکه فایل
ارسال می شود ،به نوار وضعیت نگاه
کنید.

برای دریافت فایل:
 1برای دریافت فایل ها ،بلوتوث باید
هم روشن و هم قابل رویت باشد.
برای اطالعات بیشتر به تغییر
تنظیمات بلوتوث در زیر مراجعه
کنید.
 2پیامی ظاهر می شود و از شما
می خواهد که فایل را از ارسال کننده
دریافت کنید .برای دریافت فایل ،بله را
انتخاب کنید.
 3محل ذخیره فایل ها را بررسی کرده
و گزینه های مشاهده یا استفاده
به عنوان تصویر زمینه را انتخاب
کنید.
تغییر تنظیمات بلوتوث:
 1در صفحه آماده به کار O ،را
فشار داده و اتصال را انتخاب کنید.
 2بلوتوث و سپس تنظیمات را انتخاب
نید.
تغییرات را در موارد زیر انجام دهید:
قابل رویت بودن دستگاه من  -انتخاب

02
03
04
05
06

وب

ارسال و دریافت فایل ها از طریق
بلوتوث

 6فایل ارسال خواهد شد.
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اتصال
کنید دستگاه شما قابل رویت ،قابل
رویت برای  1دقیقه یا مخفی باشد.
نام دستگاه من  -نامی را برای گوشی
 KF350وارد کنید.
خدمات پشتیبانی شده  -مشخصه
پشتیبانی شده  KF350را جستجو
کنید.
آدرس من  -آدرس دستگاه بلوتوث خود را
جستجو کنید.

مرتبط سازی دستگاه بلوتوث
دیگر

وب

برای مرتبط سازی گوشی  KF350با
یک دستگاه دیگر ،می توانید یک اتصال
حفاظت شده دارای کد ورود ایجاد کنید.
این به منزله افزایش امنیت مرتبط سازی
دستگاه دیگر است.
 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی
روشن بوده و قابل رویت باشد .شما
می توانید قابل رویت بودن دستگاه
خود را در منوی  73تنظیمات تغییر
دهید.
 2دستگاه های مرتبط شده و سپس
جدید را انتخاب کنید.
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3

4

5
6

گوشی  KF350دستگاه ها را
جستجو می کند .بعد از اتمام
جستجو ،نوسازی و افزودن روی
صفحه ظاهر می شود.
دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی
گوشی خود را انتخاب کرده و کد
ورود را وارد کنید ،سپس افزودن را
فشار دهید.
سپس گوشی به دستگاه دیگر ،که
باید همان کد ورود را به آن بدهید،
وصل خواهد شد.
اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده
با کد ورود آماده است.

استفاده از هدست بلوتوث

 1بررسی کنید که بلوتوث گوشی
روشن بوده و قابل رویت باشد.
 2دستور العمل های نحوه قرار دادن
هدست در حالت مرتبط سازی را نيز
دنبال کنید و دستگاه ها را
مرتبط سازی کنید.
 3گزینه بله را برای اکنون متصل شود
انتخاب کنید .گوشی  KF350به
طور خودکار به مشخصه هدست
تغییر وضعیت خواهد داد.

چنانچه در گوشی خود کارت حافظه
قرار داده باشید ،می توانید از آن به عنوان
دستگاه ذخیره انبوه استفاده نمایید.
 1اتصال گوشی را با رایانه قطع
کنید.
 2از صفحه آماده به کار .O
 3گزینه اتصال و سپس حالت اتصال
 USBرا انتخاب کنید.
 4ذخیره انبوه را برجسته کرده و
انتخاب را فشار دهید.
 5گوشی را به رایانه وصل کنید.
گوشی پیام های زیر را نشان
می دهد :در حال اتصال به عنوان
ذخیره انبوه ...و سپس به عنوان
حالت ذخیره انبوه متصل شد .اتصال
را هنگام انتقال داده ها قطع نکنید.
 6کل فایل های گوشی شما به طور
خودکار روی درایو رایانه ذخیره خواهد
شد.
توجه :برای شروع ذخیره سازی انبوه،
باید اتصال تلفن با رایانه قطع باشد.
توجه :ذخیره انبوه فقط از اطالعات
موجود در کارت حافظه پشتیبانی

استفاده از گوشی به عنوان مودم

گوشی  KF350می تواند به عنوان
مودم برای رایانه نیز عمل کند ،یعنی
اینکه زمانی که نمی توانید از طریق
تلفن ثابت به اینترنت وصل شوید ،باز هم
می توانید به ایمیل و اینترنت دسترسی
داشته باشید.
استفاده از كابل :USB
 1بررسی کنید که LG PC Suite
در رایانه نصب شده باشد.
 2گوشی  KF350و رایانه را با
استفاده از کابل  USBبه هم وصل
کنید و نرم افزار LG PC Suite
را اجرا کنید.
 3روی ( Communicationارتباط)
در رایانه کلیک کنید .سپس روی
( Settingsتنظیمات) کلیک کرده
و ( Modemمودم) را انتخاب
کنید.
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وب

استفاده از تلفن به عنوان دستگاه
ذخیره انبوه

می کند ،نه اطالعات موجود روی گوشی.
برای انتقال اطالعات حافظه گوشی
(مثالً ،مخاطبین) ،باید از عملکرد همگام
سازی رایانه استفاده کنید.
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اتصال

وب

 4گزینه LG Mobile USB
( Modemمودم LG Mobile
 ) USBو سپس تاييد (تأیید) را
انتخاب کنید .مودم روی صفحه
ظاهر می شود.
 5روی ( Connectاتصال) کلیک
کنید و رایانه از طریق گوشی
 KF350به اینترنت متصل
می شود.
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تنظیمات

شخصی سازی مشخصه

می توانيد به راحتی مشخصه خود را
روی صفحه آماده به کار تغيير دهيد.
کافی است  Lو سپس مشخصه
ای که مايل به فعال کردن آن هستيد
را انتخاب نماييد .با استفاده از منوی
تنظیمات ،می توانید تنظیمات هر یک
از مشخصه ها را مطابق با اولویت
های شخصی خود تغییر دهید.
 1از صفحه آماده به کار O ،را
فشار دهید.
 2مشخصه مورد نظر را انتخاب کرده
و شخصی سازی را انتخاب کنيد.
 3گزینه ها و سپس ویرایش را انتخاب
کنید.
 4اکنون می توانید کلیه صداها و
گزینه های هشدار موجود در لیست
را از جمله تنظیمات آهنگ زنگ و
میزان صدا ،هشدارهای پیام ،و صدای
صفحه نمایش را تغییر دهید.

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

از آزادی عملی که گوشی  KF350برای
شما فراهم می کند و مطابق با
اولویت های شما عمل می کند لذت
ببرید.
 1از صفحه آماده به کار O ،را
فشار دهید.
 2تلفن را انتخاب کرده و از لیست زیر
گزینه ای را انتخاب کنید:
زبان ها  -زبان نمایشگر  KF350را
تغییر دهید.
ذخیره نیرو  -انتخاب کنید که
تنظیمات ذخیره نیرو روشن باشد یا
خاموش.

تنظیمات

در این پوشه می توانید تنظیمات گوشی
 KF350را به سلیقه شخصی خود
تغییر دهید.
توجه :برای اطالعات بیشتر راجع به
تنظیمات تماس ،به صفحه 22-23
مراجعه کنید.

استفاده از حالت پرواز
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تنظیمات
اطالعات  -اطالعات فنی گوشی
 KF350را مشاهده کنید.

تغییر تنظیمات صفحه

نکته! کنترل روشنایی خودکار
وقتی که روشنایی خودکار را روی روشن
تنظیم می کنید ،روشنایی  LCDبه
طور خودکار توسط یک حسگر ALC
(کنترل روشنایی خودکار) که در تلفن
شما وجود دارد تنظیم می شود .کنترل
روشنایی خودکار روشنایی صفحه نمایش
را نسبت به روشنایی محیط تنظیم
می کند .کنترل روشنایی هوشمند
 ،KF350نور صفحه نمایش را طوری
تنظیم می کند که در نور زیاد صفحه
نمایش واضح و در تاریکی نور آن مالیم
باشد .این عملکرد همه ی این کارها را
در حالی که نیروی باتری را ذخیره می کند
انجام می دهد .عملکرد روشنایی خودکار
به طور پیش فرض روی خاموش تنظیم
شده است.

تنظیمات

 1از صفحه آماده به کار O ،و
سپس تنظیمات را فشار دهید.
 2تنظیمات نمایش را فشار داده و از
بین گزینه های زیر انتخاب کنید:
مضمون صفحه نمایش  -مضمون
مناسب برای صفحه آماده به کار یا
تماس های خروجی را انتخاب کنید.
سبک منو  -سبکی را برای نمایش
منوها انتخاب کنید.
شماره گیری  -نمایشگر را هنگام
برقراری تماس تنظیم کنید.
نماي گوشي  -کل ظاهر صفحه
نمایش گوشی را تغییر دهید.
قلم  -رنگ قلم را تنظیم کنید.
پیام خوش آمد -تنظیم پیام
نور زمینه  -انتخاب کنید چه مدت
خوشامدگویی هنگام روشن شدن
نور زمینه روشن بماند.
تلفن.
توجه :هرچه نور زمینه مدت طوالنی
 3انتخاب را برای ذخیره تنظیمات
تری روشن بماند ،باتری بیشتری
فشار دهید.
مصرف خواهد شد و زودتر باید باتری
گوشی خود را شارژ کنید.
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 1از صفحه آماده به کار O ،و
سپس تنظیمات را فشار دهید.
 2نمایشگر را انتخاب کرده.
تنظیمات تاریخ و زمان را تنظیم کنید
یا گزینه به روزآوری خودکار که مختص
مسافرت و یا ساعت تابستانی است را
انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات امنیتی

 1از صفحه آماده به کار O ،و
سپس تنظیمات را فشار دهید.
 2امنیت را انتخاب کرده و از لیست
زیر گزینه ای را انتخاب کنید:
درخواست کد پین -تلفن را طوری
تنظیم کنید که هنگام روشن شدن،
کد پین مربوط به سیم کارت شما را
درخواست کند.
قفل گوشی  -قفل تلفن را برای
استفاده غیرمجاز از تلفن تنظیم
کنید .باید یک کد حفاظتی نیز داشته
باشید.
تغییر کدها  -کدها را تغییر دهید
پین /پین 2کد حفاظتی.
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نکته! کد امنیتی
کد حفاظتی از استفاده غیرمجاز تلفن
جلوگیری می کند .کد حفاظتی پیش
فرض روی “ ”0000تنظیم شده و برای
حذف همه ورودی های تلفن و فعال کردن
منوی تنظیمات بازنشانی الزم است.
همچنین ،کد حفاظتی برای فعال یا
غیرفعال کردن عملکرد قفل تلفن و به
منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز
تلفن الزم است .تنظیمات پیش فرض
کد حفاظتی را از منوی امنیت > تغییر
کدها تغییر دهید.
تنظیمات

استفاده از تاریخ و زمان

سیستم ردیابی ضد سرقت موبایل -
هنگامی که گوشی به سرقت می رود،
پیام کوتاه هایی را برای شماره هایی که
توسط صاحب واقعی گوشی پیکربندی
شده است ارسال می کند.
را یا نام ،شماره اولیه ATMT ،کابر باید
تنظیمات  ATMTشماره ثانویه و غیره
پیکربندی کند .کد است .پیام کوتاه های
« »0000پیش تنظیم شده گوشی به
 IMEIحاوی اطالعاتی راجع به ATMT
سرقت رفته ،محل و شماره فردی که در
حال حاضر از گوشی استفاده می کند
خواهد بود.
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تنظیمات

تنظیمات

استفاده از مدیر حافظه

 KF350دارای سه حافظه است:
گوشی ،کارت سیم  ،و کارت حافظه
خارجی (شاید الزم باشد کارت حافظه
خارجی را جداگانه خریداری کنید).
می توانید از مدیر حافظه برای تعیین
نحوه استفاده از هر یک از حافظه ها و
نیز آگاهی از فضای خالی موجود آن ها
استفاده کنید.
 Oرا در صفحه آماده به کار فشار
دهید .گزینه ها و سپس مدیر حافظه
را انتخاب کنید.
حافظه مشترک  -حافظه موجود در
 KF350را برای تصاویر ،صداها ،فیلم
ها ،محتویات فلش ،پیام چند رسانه ای
 ،ایمیل ،برنامه های جاوا و سایر موارد
مشاهده کنید.
حافظه ذخیره شده  -حافظه موجود
در گوشی را برای پیام متنی  ،مخاطبین،
تقویم ،لیست کارها ،یادداشت ،هشدار،
تاریخچه تماس ،محل یاب ها ،و موارد
مختلف دیگر مشاهده کنید.
حافظه سیم  -حافظه موجود در کارت
سیم را مشاهده کنید.
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حافظه خارجی  -حافظه موجود
در کارت حافظه خارجی را مشاهده
کنید ممکن است الزم باشد این کارت
حافظه را جداگانه خریداری کنید.
تنظیمات محل ذخیره اولیه  -حافظه
گوشی یا حافظه خارجی را انتخاب
کنید.
نکته! برای اطالعات بیشتر راجع به
نصب کارت حافظه به صفحه 15
مراجعه کنید.

تغییر سایر تنظیمات

چراغ خارجی  -گزینه های جلوه نوری
خارجی را انتخاب کنید.
نور خارجی  -تنظیمات  LEDخارجی
تلفن را تغییر دهید.
شبکه  -گوشی  KF350شما به
طور خودکار به شبکه ای که شما
ترجیح می دهید وصل می شود .اگر
مایل به تغییر این تنظیمات هستید ،از
این منو استفاده کنید.
مشخصه های اینترنت  -مشخصه ها
را برای اتصال به اینترنت تنظیم کنید.
نقاط دستیابی  -اپراتور شبکه شما از
قبل این اطالعات را ذخیره کرده است.
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تنظیمات

می توانید با استفاده از این منو ،نقاط
دستیابی جدیدی را اضافه کنید.
اتصال داده های بسته ای - .اتصال
داده های بسته ای را تنظیم کنید.
تنظمیات جریانی  -این گزینه را برای
بازنشانی تلفن خود به تنظیمات پیش
فرض آن انتخاب کنید .از شما خواسته
می شود کد امنیتی را وارد کنید.
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لوازم جانبی
این لوازم جانبی به همراه  KF350ارائه شده است.
شارژر

کابل داده ها و
سی دی
همگام سازی
رایانه و KF350

باتری
راهنمای کاربر
اطالعات بیشتری درباره  KF350کسب
کنید.

لوازم جانبی

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

خدمات شبكه

اطالعات فنی

خدمات شبكه  /اطالعات فنی

تلفن بی سیمی که در این دفترچه راهنما عمومی
شرح داده شده است برای استفاده در
نام محصولKF350 :
شبکه های GSM 900 ،
سيستم:
DCS 1800، PCS 1900
و تأیید می شود.
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
دفترچه
اين
در
که
هايی
برخی از قابليت
دماهای محيط
راهنما اشاره شده است را اصطالحا ً
خدمات شبکه می نامند .اينها خدمات حداکثر 55 +:درجه سانتی گراد
(دشارژ)
ويژه ای هستند که شما می توانيد از
 45+درجه سانتی گراد
طريق ارائه دهنده خدمات سيار خود از
(شارژ)
آنها بهره مند شويد .قبل از بهره گيری
از هريک از اين خدمات شبکه ،بايد از
حداقل 10 - :درجه سانتی گراد
طريق ارائه دهنده خدمات ،مشترک اين
خدمات شويد و دستورالعمل های الزم در
خصوص استفاده از آنها را دريافت کنيد.

79

عيب يابی و رفع عيب
در اين فصل برخی از مشکالتی که ممکن است در حين استفاده از گوشی با آن
مواجه شويد را بررسی می کنيم .برخی از مشکالت مستلزم آن است که شما به
ارائه دهنده خدمات خود مراجعه کنيد ،اما خودتان هم می توانيد بيشتر عيوبی که با
آن مواجه می شويد را رفع کنيد.
اقدامات اصالحی احتمالی

خطای
سيم کارت
به شبکه
وصل
نيست

سيگنال ضعيف است
خارج از شبکه GSM

آن را به سمت يک پنجره يا فضای
باز ببريد .نقشه پوشش ارائه دهنده
خدمات را بررسی کنيد.

کدها
همخوان
نيستند

هنگامی که می خواهيد
کد ايمنی را تغيير دهيد،
بايد با وارد کردن مجدد
کد جديد ،آن را تأييد
کنيد .دو کدی که وارد
کرده ايد همخوانی
ندارند.

با ارائه دهنده خدمات تماس بگيريد.

کارکرد را
نمی توان
تنظيم
نمود

ارئه دهنده خدمات
پشتيبانی نمی کند و يا
اينکه ثبت نام الزم است.

با ارائه دهنده خدمات تماس بگيريد.

عيب يابی و رفع عيب

پيام

عوامل احتمالی

اطمينان حاصل کنيد که سيم کارت
شايد سيم کارت داخل
گوشی قرار ندارد و يا آن را به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
به نحو صحيح در گوشی
نگذاشته ايد.
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عيب يابی و رفع عيب

پيام

عوامل احتمالی

اقدامات اصالحی احتمالی

تماس ها
موجود
نيست

خطای شماره گيری
سيم کارت جديد در
گوشی قرار گرفت .به
حد شارژ رسيد.

شبکه جديد مجاز نيست .محدوديت
های جديد را بررسی کنيد .با ارئه
دهنده خدمات تماس بگيريد تا
محدوديت پین را بازنشانی کند.

گوشی
روشن
نمی شود

کليدهای روشن/خاموش
مدت کوتاهی فشار داده
شود باتری خالی است
نقاط اتصال باتری کثيف
است

کليد روشن/خاموش را به مدت حداقل
دو ثانيه فشار دهيد .شاخص شارژ را
روی صفحه بررسی کنيد .نقاط اتصال
باتری ها را تميز کنيد

خطای شارژ باتری کامالً خالی است
دما خارج از محدوده
است.
مشکل مخاطب
فاقد ولتاژ برق شهر
شارژر خراب است
از شارژر اشتباهی
استفاده شده است
باتری معيوب است
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شارژ باتری
اطمينان حاصل کنيد که دمای محيط
پيرامون مناسب است،
مدتی صبر کنيد و دوباره اقدام به شارژ
نماييد.
منبع نيرو و نيز اتصال آن به گوشی را
بررسی کنيد.
نقاط اتصال باتری را بررسی و در صورت
لزوم آنها را تميز کنيد.
شارژر را به پريز ديگری بزنيد و يا ولتاژ را
بررسی کنيد.
چنانچه شارژر گرم نمی شود ،آن را
تعويض کنيد.
فقط از لوازم جانبی اصلی ال جی
استفاده کنيد.
باتری را تعويض کنيد.

عيب يابی و رفع عيب
پيام

عوامل احتمالی

اقدامات اصالحی احتمالی

تلفن
شبکه را
از دست
ميدهد

سيگنال ها بيش از حد
ضعيف هستند

اتصال مجدد به ارائه دهنده خدمات
ديگر خودکار است.

شماره
مجاز
نيست

قابليت شماره گيری ثابت تنظيمات را بررسی کنيد.
روشن است.

عيب يابی و رفع عيب

محو شدن
LCD

باتری ضعیف
وقتی باتری ضعیف است،
صفحه نمایش LCD
محو می شود تا در
مصرف نیروی باتری صرفه
جویی شود.

باتری را دوباره شارژ کنید.
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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.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
•

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
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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.

22 LG KF350 | User Guide

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
24 LG KF350 | User Guide

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.

25

Contacts
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.
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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.

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.

THE BASICS

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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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.

THE BASICS

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.

THE BASICS

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.

35

Messaging
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.

GET CREATIVE

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.

44 LG KF350 | User Guide

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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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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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
05
06

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
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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.
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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
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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.
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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
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM 900, DCS 1800 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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