فارسی ENGLISH /

 LG-A230راهنمای کاربر

آشنایی با تلفن همراه
کلیدهای موقت(کلید موقت چپ/کلید موقت راست)
•این کلیدها عملکرد نشان داده شده در پایین صفحه
نمایش را اجرا می کنند.

این دفترچه راهنما به شما کمک می کند تلفن همراه خود را بهتر بشناسید .در این منو توضیحات
مفید راجع به ویژگی های تلفن در اختیار شما قرار می گیرد .برخی از محتویات این دفترچه راهنما
.ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما ،با این تلفن متفاوت باشد

 LCDاصلی
کلید ارسال
•شماره گیری کرده و به تماس های ورودی پاسخ دهید.
•در حالت آماده به کار :گزارش تماس را مشاهده کنید.
کلیدهای حرفی عددی
•  فشار طوالنی کلیدهای عملکرد ویژه به شما امکان می
دهد ویژگی های منحصر به فرد تلفن را در حالت غیرفعال
فعال کنید.
–عالمت  +را برای برقراری تماس بین المللی
وارد کنید.
–تماس با مرکز پست صوتی
–شماره های سریع
تا
– حالت اضطراری
–برای قفل کردن گوشی ،به مدت طوالنی فشار
دهید.
–برای رفتن به حالت بیصدا در صفحه غیرفعال

کلید پیمایش 4جهته
•در حالت غیرفعال ،به منوهای از پیش تعیین شده
دسترسی داشته باشید .در حالت منو ،در بین گزینه
های منو حرکت کنید.
�کلید پایان
• تلفن را روشن/خاموش کنید (فشار داده و نگهدارید)
• به تماسی پایان دهید یا آن را رد کنید.
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متاس ها

نصب سیم کارت و شارژ کردن باتری
نصب سیم کارت

وقتی در یک شبکه سلولی مشترک می شوید ،یک سیم کارت همراه با جزئیات اشتراک از جمله کد پین ،هرگونه خدمات اختیاری موجود و بسیاری موارد دیگر
در اختیار شما قرار می گیرد.
مهم! سیم کارت وارد شده با هرگونه خراش یا خم شدن به آسانی آسیب می بیند ،بنابراین هنگام نگه داشتن کارت در دست ،وارد کردن یا خارج کردن آن از
تلفن همراه دقت کنید .سیم کارت ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تصاویر

 1درب محفظه باتری را بردارید.
 2باتری را خارج کنید.
 3سیم را وارد کنید.
 4باتری را وارد کنید.
 5درب محفظه باتری را ببندید.
 6باتری را شارژ کنید.
>اگر تلفن روشن نمی شود یا نمایشگر
ثابت می ماند یا پاسخ نمی دهد ،دوباره
دستورالعمل های نصب باتری را انجام دهید.
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 1با استفاده از صفحه کلید ،شماره تلفن را وارد کنید .برای حذف یک
رقم ،پاک کردن را فشار دهید.
 2برای شروع تماس،
را فشار دهید.
را فشار دهید.
 3برای پایان تماس،
نکته! برای وارد کردن  +جهت برقراری تماس بین المللی 0 ،را فشار
داده و نگهدارید.

برقراری تماس با استفاده از فهرست مخاطبین

نکته!
•برای انتخاب سیم کارت مورد نظر ،گزینه ها > ارسال از طریق >
سیم 1یا سیم 2را فشار دهید.
•خدمات اطالعاتی فقط برای سیم 1استفاده می شود.

وارد کردن متن

می توانید با استفاده از صفحه کلید گوشی ،نویسه های حرفی عددی وارد
کنید .روش های ورودی متن در گوشی عبارتند از :حالت  ABCو حالت .123
توجه :در برخی قسمت ها فقط یک حالت ورودی متن مجاز است
(مثالً شماره تلفن در دفترچه آدرس).

حالت ABC

این روش به شما امکان می دهد حروف را با فشار دادن کلید مربوطه در
صفحه کلید وارد کنید.

حالت 123

اعداد را با یک بار فشار دادن کلید مربوطه وارد کنید .شما همچنین می
توانید در حین ماندن در حالت حرفی ،اعداد را نیز با فشار دادن و نگه داشتن
دکمه های مورد نظر وارد کنید.
 ”Rec“ 4در نمایاب ظاهر شده و یک تایمر طول فیلم را نشان می دهد.
 5برای توقف ضبط،
را انتخاب کنید.

رادیو FM

گوشی  LG-A230شما دارای یک رادیو  FMاست که می توانید از طریق آن
به برنامه های رادیویی دلخواه خود گوش کنید.
 1در حالت منو ،رسانه > رادیو  FMرا انتخاب کنید.
 2گزینه ها و سپس جستجوی خودکار و بله را انتخاب کنید .همچنین
می توانید از کلیدهای پیمایش چپ و راست برای جستجوی ایستگاه
ها استفاده کنید.
توجه :رادیو به طور خودکار ایستگاه های موجود را جستجو و ذخیره
می کند.

 3رادیو  FMرا با استفاده از کلیدهای زیر کنترل کنید:
کلید  :OKرادیو  FMرا روشن کنید و در صفحه نمایش رادیو  ،FMدکمه
 OKرا فشار دهید تا صدا ضبط شود.
پیمایش:
• چپ/راست :یک ایستگاه رادیویی انتخاب کنید
• باال/پایین :میزان صدا را تنظیم کنید

 1از صفحه آماده به کار ،نام ها را انتخاب کنید.
 2با استفاده از صفحه کلید ،اولین حرف مخاطبی که می خواهید با او
تماس بگیرید را وارد کنید.
 3برای شروع تماس ،از گزینه ها ،تماس با (سیم کارت /1سیم کارت  )2را
انتخاب کنید یا
را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

هشدار :هنگامی که گوشی روشن است ،از بیرون آوردن باتری خودداری کنید ،زیرا این کار ممکن است به گوشی آسیب برساند.
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برقراری تماس

پوشه های پیام

منو را فشار داده و پیام رسانی را انتخاب کنید .ساختار پوشه ای مورد
استفاده در گوشی  LG-A230نسبتا واضح و قابل فهم است.
•صندوق دریافت  -همه پیام هایی که دریافت می کنید در صندوق دریافت
قرار می گیرد.
•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 .همچنین همه پیام هایی
که ارسال آن ها ناموفق بوده است نیز در این پوشه ذخیره می شود.
•پیام های ارسالی  -کلیه پیام هایی که ارسال می کنید در پوشه پیام
های ارسالی قرار می گیرد.
نکته :شما می توانید همزمان  SMSرا به چند مخاطب ارسال کنید.
کاربر می تواند برای ارسال پیام ،همه مخاطبین را عالمتگذاری کند/
عالمت آن ها را بردارد .فقط  20مخاطب را می توان عالمتگذاری کرد
و اگر کاربر از عالمتگذاری همه استفاده کند فقط  20مخاطب
عالمتگذاری می شوند .برای ارسال  SMSبه یک گروه خاص از
مخاطبین ،گزینه گروه های تماس و سپس گروه خاصی را انتخاب نمایید.
•پیام فوری  -در این قسمت برنامه چت  MSNارائه می شود .شما می
توانید با اشتراک  MSNخود وارد سیستم شوید.

توجه:
•گوش دادن به رادیو  FMبدون هدست ممکن است شارژ باتری را
سریع تر کاهش دهد.
• اگر سیگنال رادیویی ضعیف است ،هدست را وصل کنید.
توجه :هنگام ضبط ،فقط موسیقی است که به طور خودکار ذخیره
می شود و نظرات میزبان رادیو ذخیره نمی گردد .فقط موسیقی که
بیشتر از  40ثانیه پخش شده است ذخیره می گردد.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا صداهای دیگر استفاده
کنید.
ضبط یادداشت صوتی
 1در حالت منو ،رسانه > ضبط صوت را انتخاب کنید.
 2برای شروع ضبط ،کلید  OKرا فشار دهید.
 3متن خود را در میکروفن بگویید.
 4در پایان ،توقف را فشار دهید.

را فشار داده و به تماس پاسخ دهید .می
وقتی تلفن زنگ می زند،
توانید با فشار دادن کلیدهای پیمایش باال و پایین ،میزان صدا را کنترل کنید.

مخاطبین

(منو > مخاطبین)

جستجوی مخاطب

 1از صفحه آماده به کار ،نام ها را انتخاب کنید.
 2با استفاده از صفحه کلید ،اولین حرف مخاطبی که می خواهید با او
تماس بگیرید را وارد کنید.
 3برای حرکت در بین مخاطبین ،از کلیدهای پیمایش استفاده کنید.

افزودن مخاطب جدید

 1منو را فشار دهید ،سپس مخاطبین و نام ها را انتخاب نمایید .سپس
گزینه ها  -افزودن مخاطب جدید را فشار دهید.
 2همه اطالعات الزم را در قسمت های مربوطه وارد کرده و گزینه
ها-انجام شد را انتخاب کنید.

افزودن مخاطب به گروه

می توانید مخاطبین خود را گروه بندی کنید؛ به عنوان مثال همکاران و
اعضای خانواده تان را در گروه های جداگانه ای قرار دهید .گروه های متعددی
وجود دارد ،از جمله همکاران ،خانواده ،دوستان ،مدرسه و اشخاص مهم
قبال در تلفن شما تنظیم شده اند.

برای پخش یادداشت صوتی
 1از صفحه ضبط صوت ،گزینه ها > برو به موارد صوتی ضبط شده
را فشار دهید.
 2فایلی را انتخاب کنید.

گالری

برای رد کردن تماس،

شماره گیری سریع

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

مشاهده گزارش تماس

در صورتی می توانید گزارش تماس های بی پاسخ ،دریافتی و گرفته شده را
مشاهده کنید که شبکه از قابلیت شناسایی خط تماس ( )CLIدر حوزه
خدماتی پشتیبانی کند.

تغییر تنظیمات تماس

می توانید عملکردهای ویژه تماس را تنظیم کنید .منو را فشار داده،
تنظیمات و سپس تماس را انتخاب کنید.
<سیم کارت  / 1سیم کارت >2
•انتقال تماس  -انتخاب کنید که تماس ها انتقال یابند یا خیر.
•محدودیت تماس  -زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب
کنید.

ایمیل
تنظیم ایمیل

با استفاده از قابلیت ایمیل در گوشی  ،LG-A230می توانید همواره در
تماس باشید .به سرعت و سهولت می توان اشتراک ایمیل  POP3و
 IMAP4ایجاد نمود.
 1منو را فشار دهید ،ایمیل > ارائه دهنده ایمیل را انتخاب کنید.
 2اشتراکی را دریافت کنید.

ارسال ایمیل با استفاده از اشتراک جدید

جهت ارسال/دریافت ایمیل ،باید یک اشتراک ایمیل تنظیم کنید.
 1در حالت منو ،ایمیل > صندوق دریافت را انتخاب کنید.
 2گزینه ها > نوشتن ایمیل را فشار دهید ،یک ایمیل جدید باز می شود.
 3یک آدرس ایمیل وارد کرده و به پایین بروید.
 4موضوع را وارد کرده و به پایین بروید.
 5پیام متنی خود را وارد کنید.
 6گزینه ها > پیوست را فشار داده و یک مورد اضافه کنید (در صورت
لزوم).
 7کلید  OKرا فشار دهید تا پیام ارسال شود.

صداهای من

پوشه صداها حاوی صداهای پیش فرض ،صداهای ضبط شده شما ،موارد
ضبط شده از رادیو و فایل های صوتی بارگیری شده می باشد .در اینجا
می توانید صداها را مدیریت و ارسال کنید و یا آنها را به عنوان آهنگ زنگ
تنظیم نمایید.

فیلم های من
موارد دیگر

کارت حافظه من

سازمان دهنده

تصاویر من

پوشه تصاویر حاوی پوشه ای از تصاویر پیش فرض تلفن ،تصاویری که خود
در تلفن بارگیری کرده و با دوربین تلفن گرفته اید می باشد.

را فشار دهید.

نکته! شما می توانید تنظیمات تلفن برای پاسخ به تماس ها را
تغییر دهید ،برای این کار از تنظیمات تماس ،حالت پاسخ گویی را
انتخاب کنید.

می توانید هر نوع فایل رسانه ای را در حافظه گوشی ذخیره کنید تا به
تصاویر ،صداها ،فیلم ها و موارد دیگر دسترسی آسان و سریع داشته باشید.
همچنین می توانید فایل های خود را روی یک کارت حافظه ذخیره کنید.
مزیت استفاده از کارت حافظه این است که می توانید فضای حافظه خود
گوشی را خالی نگه دارید .همه فایل های چندرسانه ای در گالری ذخیره
می شوند .برای باز کردن یک لیست از پوشه ها ،منو را فشار داده و سپس
گالری را انتخاب کنید.
اگر کارت حافظه را وارد کرده باشید ،به صورت یک پوشه در گالری نشان
داده می شود.

شارژر/اتصال الکتریکی کابل USB

گوشی

�کلید منو/کلید OK
•گزینه های منو را انتخاب کرده و عملکردها را تایید
کنید.

پوشه فیلم ها حاوی فیلم های بارگیری شده ونیز فیلم هایی است که با
دوربین گوشی گرفته اید.
از پوشه سایر فایل ها می توانید فایل هایی را که در پوشه های تصاویر،
صداها یا فیلم ها ذخیره نشده اند ،مشاهده کنید.

تنظیم زنگ هشدار

هدست

می توانید تا پنج زنگ هشدار تنظیم کنید که رأس ساعتی خاص به
صدا درآیند.

نکته! لطفا قبل از اتصال کابل  USBبرای عملکرد ذخیره انبوه،
مطمئن شوید که تلفن روشن است و کارت حافظه خارجی در
تلفن وارد شده است.

micro SD

توجه :بسته به شبکه مخابراتی شما ،منوهای از پیش تعیین شده
ممکن است متفاوت باشند.
نکته! برنامه های ویجت :از صفحه غیرفعال ،با فشار دادن کلید
پیمایش باال ،کاربر می تواند به برنامه های ویجت مانند Weather
 ،Facebook ،Twitter ،Orkutو  Google Searchدسترسی
داشته باشد .برای رفتن به برنامه های مختلف از ویجت ،کلیدهای
پیمایش چپ و راست را فشار دهید.

•شماره های ثابت  -فهرست شماره هایی که از تلفن شما می توان با آن
ها تماس گرفت را انتخاب کنید .برای این کار به کد پین 2از اپراتور نیاز
دارید .از گوشی شما فقط می توان با شماره های مندرج در فهرست
شماره گیری ثابت تماس گرفت.
•پیش ضبط  -این گزینه می تواند قبل از زمان تنظیم شده ،صدای
مکالمه را ضبط کند .کاربر می تواند خاموش 3 ،ثانیه 10 ،ثانیه یا 60
ثانیه را انتخاب کند.
•انتظار تماس  -زمانی که پشت خطی دارید به شما اطالع داده می شود.
این به ارائه دهنده شبکه شما بستگی دارد.
•ارسال شماره من  -انتخاب کنید که آیا هنگام تماس با مخاطب مورد
نظر شماره شما نمایش داده شود یا خیر .این به ارائه دهنده شبکه
شما بستگی دارد.
•شماره گیری مجدد خودکار  -روشن یا خاموش را انتخاب کنید.
•تایمر تماس رایگان  -انتخاب کنید زمان تماس نمایش داده شود یا خیر.
•یادآور دقیقه ای  -یادآور دقیقه ای را روی استفاده نشود 30 ،ثانیه1 ،
دقیقه 3 ،دقیقه 5 ،دقیقه ،تنظیم به صورت دستی قرار دهید تا در حین
مکالمه ،بعد از سپری شدن زمان تنظیم شده ،بوق شنیده شود.
•ذخیره شماره جدید  -بله یا خیر را انتخاب کنید.
<تنظیم عادی>
•حالت پاسخگویی  -انتخاب کنید با هر کلید یا فقط کلید ارسال به
تلفن پاسخ داده شود.
• حالت پاسخ گویی  - BTهندزفری یا گوشی را تنظیم کنید.

رسانه
موسیقی

 LG-A230مجهز به یک پخش کننده موسیقی داخلی است که می
توانید همه موسیقی های دلخواه خود را در تلفن پخش کنید.

پخش آهنگ
 1منو را فشار داده و رسانه و سپس موسیقی را انتخاب کنید.
 2همه آهنگ ها و سپس آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.
  3را برای مکث آهنگ انتخاب کنید.
را برای رفتن به آهنگ بعدی انتخاب کنید.
4
را دو بار فشار
را برای شروع آهنگ از ابتدا انتخاب کنید یا
5
دهید تا به آهنگ قبلی برود.
  6برگشت را انتخاب کنید تا موسیقی متوقف شده و به همه آهنگ
ها بازگردد.
ایجاد لیست پخش
با انتخاب آهنگ هایی از پوشه همه آهنگ ها ،لیست های پخش شخصی
ایجاد کنید.
  1منو را فشار داده و رسانه را انتخاب کنید.
  2موسیقی و سپس لیست های پخش را انتخاب کنید.

استفاده از تقویم

با ورود به این منو ،یک تقویم ظاهر می شود .یک مکان نمای مربع شکل در
تاریخ فعلی قرار می گیرد.
می توانید مکان نما را با استفاده از کلیدهای پیمایش به تاریخ دیگری ببرید،
همچنین می توانید برنامه ریز را برای تاریخ و زمان مورد نظر تنظیم کنید.
نکته :شما می توانید در گزینه ها >  SMSتنظیم شده جدید ،یک
 SMSتنظیم کنید ،به طوری که در تاریخ و ساعت مشخصی به
شماره/مخاطب از پیش تعیین شده ارسال شود.

افزودن یک مورد به لیست کارها

• فهرست رد تماس  -فهرست تماس های رد شده را تنظیم کنید.
•تماس خودکار  -یک تماس ورودی مجازی تنظیم کنید که بعد از مدت
زمان مشخصی با نام و شماره تنظیم شده برقرار شود.
توجه :تماس خودکار را می توان با استفاده از کد میانبر  ،#*#از
صفحه غیرفعال ،فعال یا غیرفعال نمود.

پیام رسانی

گوشی  LG-A230حاوی عملکردهای پیام متنی و پیام رسانی چندرسانه
ای است و می توانید پیام های خدمات شبکه را نیز دریافت کنید.

ارسال پیام

 1منو را فشار دهید ،پیام رسانی > ایجاد پیام را انتخاب کنید.
 2یک شماره گیرنده وارد کرده و به پایین بروید.
 3پیام متنی خود را وارد کنید.
�برای ارسال به صورت پیام متنی ،به مرحله  5بروید.
برای پیوست کردن فایل چندرسانه ای ،به مرحله  4بروید.
 4به پایین بروید و یک مورد چند رسانه ای (مانند تصویر ،کلیپ ویدئویی و
غیره) با کلیدهای پیمایشی (در صورت لزوم) وارد کنید.
 5کلید  OKرا فشار دهید تا پیام ارسال شود.

  3افزودن را انتخاب کنید ،سپس نام لیست پخش را وارد کرده و دکمه
 OKرا فشار دهید.
 4پوشه همه آهنگ ها نمایش داده می شود .همه ترانه هایی که می
خواهید در لیست پخش قرار بگیرند را با رفتن به آن ها و انتخاب عالمت
با استفاده از دکمه  OKبرگزینید.
 5برای ذخیره لیست پخش ،انجام شد را انتخاب کنید.

دوربین

گرفتن عکس فوری
 1در حالت منو ،رسانه > دوربین را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
 2در حالی که گوشی را نگه داشته اید ،لنز دوربین را به سمت سوژه مورد
نظر عکس بگیرید.
 3تلفن را طوری نگه دارید که سوژه مورد نظر عکس را در کادر داشته
باشید.
را فشار دهید تا عکس گرفته شود.
 4کلید

دوربین فیلمبرداری

فیلمبرداری فوری
 1در حالت منو ،رسانه > فیلم را برای روشن کردن دوربین فیلمبرداری
انتخاب کنید.
 2لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر فیلم بگیرید.
را برای شروع ضبط فشار دهید.
3

استفاده از ماشین حساب

ماشین حساب چهار عملکرد اصلی ریاضی شامل جمع ،تفریق ،ضرب و
تقسیم را انجام می دهد.

استفاده از زمان سنج

این گزینه به شما امکان می دهد از عملکرد کرونومتر استفاده کنید.

تاریخ یاب

تاریخ یاب ابزار بسیار مفیدی است که در محاسبه تاریخ ها به شما
کمک می کند.

تبدیل واحدها

کارهایی را برای انجام ،مشاهده ،ویرایش و اضافه کنید.

این عملکرد می تواند اندازه های مختلف را به واحد مورد نظر شما تبدیل
کند.

یادداشت های شخصی خود را در این قسمت ثبت کنید.

افزودن یک شهر به ساعت جهانی

افزودن یادداشت

توجه :برای مشاهده یادداشت سری ،باید کد امنیتی وارد شود،
همچنین می توانید یادداشت ها را به یادداشت های سری و بالعکس
تغییر دهید.

می توانید شهر مورد نظر خود را به لیست ساعت جهانی اضافه کنید.
همچنین می توانید زمان فعلی شهرهای مهم جهان را بررسی کنید.
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برنامه
بازی ها و برنامه های من

گوشی  LG-A230دارای بازی های از پیش بارگیری شده برای سرگرم شدن
شما در اوقات فراغتتان می باشد .چنانچه بازی یا برنامه اضافی بارگیری
کنید ،آنها در این پوشه ذخیره خواهند شد.
 - Opera Mini 5یک برنامه مرورگر  Javaاست.

اینترنت

مرورگر  WAPرا باز کرده و در مشخصه های اینترنت ،به صفحه اصلی
مشخصه فعال شده دسترسی پیدا کنید .همچنین می توانید به صورت
دستی ،یک آدرس  URLوارد کرده و صفحه  WAPمربوطه را باز کنید.
 1در حالت منو ،اینترنت > بله را برای باز کردن صفحه اصلی شبکه
مخابراتی خود انتخاب کنید.
 2با استفاده از کلیدهای زیر ،در بین صفحات وب حرکت کنید:
پیمایش :در یک صفحه وب باال یا پایین بروید
 :OKگزینه ای را انتخاب کنید
برگشت :به صفحه قبل برگردید
گزینه ها :به فهرستی از گزینه های مرورگر دسترسی داشته باشید
•تغییر کدها  -کد پین ،کد پین  2و کد امنیتی را تغییر دهید.

حالت اضطراری

این گزینه حالت اضطراری را فعال می کند .بعد از فعال شدن ،اگر کلید
 9را در صفحه غیرفعال ،به مدت طوالنی فشار دهید ،پیام اضطراری ارسال
شده و تلفن در حالت اضطراری باقی می ماند.

مشاهده وضعیت حافظه

( منو > تنظیمات > اطالعات حافظه)
از مدیر حافظه می توانید با استفاده از اطالعات حافظه ،نحوه استفاده از
هر یک از حافظه ها و نیز آگاهی از فضای خالی موجود در حافظه مشترک
گوشی ،حافظه ذخیره گوشی ،حافظه سیم یا تنظیمات محل ذخیره
اولیه را بررسی کنید .همچنین می توانید با وارد کردن کارت حافظه،
حافظه خارجی را تنظیم کنید.

PC Suite
همگام سازی تلفن با رایانه

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

•  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 ،چون ممکن
است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
•  از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید
(از محلولهای پاک کننده مانند بنزین ،تینر یا الکل استفاده نکنید).
•  گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
•  گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
•  از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
•  گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار
ندهید .این کار ممکن است روی اطالعات موجود در نوارهای مغناطیسی
تأثیر بگذارد.
•  با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید ،این کار به تلفن آسیب
می رساند.
•  از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
•  از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید .بی دلیل به آنتن
تلفن دست نزنید.

لوازم جانبی

لوازم جانبی مختلفی برای گوشی تلفن همراه شما موجود است .این لوازم
در زیر شرح داده شده اند.
شارژر

هدست استریو

کابل اطالعات

2011.7.14 5:36:23 PM

اتصال
تغییر تنظیمات اتصال

دسترسی به اینترنت

باتری

توجه :اینترنت پیش فرض با شیار سیم کارت 1متصل می شود .اگر
بخواهید اینترنت را با سیم کارت 2متصل کنید باید مراحل زیر را قبل
از باز کردن منوی اینترنت انجام دهید.
منو > تنظیمات > اتصال > شبکه داده های سیم کارت > انتخاب
سیم کارت 2

حالت اتصال USB
 1در حالت فهرست ،تنظیمات > اتصال > حالت اتصال  USBرا
انتخاب کنید.
•ذخیره انبوه :ذخیره انبوه را انتخاب کرده و گوشی را به رایانه وصل
کنید .سپس می توانید فایل ها را با استفاده از قابلیت کشیدن و رها
کردن به پوشه دستگاه جداشدنی  LG-A230منتقل کنید.
• :PC Suiteاین گزینه را انتخاب کرده و گوشی را در حالت PCSync
به رایانه وصل کنید.
•همیشه سوال شود :انتخاب این گزینه به شما امکان می دهد
انتخاب کنید که هر بار گوشی را به رایانه وصل می کنید ،از چه
روشی استفاده نمایید.

قبل از شروع!
برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل  USBبا رایانه ،باید برنامه
 LG PC suiteرا در رایانه نصب نمایید .می توانید این برنامه را از وب
سایت  LGدر ( )www.lg.comبارگیری کنید.
به  > www.lgmobile.comسپس ( productsمحصوالت) >
( Manual & Softwareنرم افزار و راهنما) > و بخش & Manual
( S/W Downloadبارگیری نرم افزار و راهنما) بروید.

پشتیبانی و بازیابی اطالعات تلفن

 1کابل  USBرا به گوشی و رایانه خود وصل کنید.
 PC suite 2را از منوی بازشو در تلفن انتخاب کرده و برنامه PC Suite
را در رایانه اجرا کنید.
 3روی “تهیه پشتیبان از تلفن و بازیابی” (تهیه پشتیبان از تلفن و بازیابی
در  PC suiteکلیک کنید (ابزارها > تهیه پشتیبان از تلفن و بازیابی) و
تهیه پشتیبان و بازیابی را انتخاب کنید.
 4محتویات مورد نظر را برای تهیه پشتیبان یا بازیابی عالمت بزنید.
محلی که می خواهید اطالعات را از آن بازیابی یا درآن پشتیبانی کنید
را انتخاب نمایید .اکنون تهیه پشتیبان یا بازیابی را انتخاب کرده و پایان
را کلیک کنید.
 5از اطالعات شما پشتیبان تهیه شده یا بازیابی می شوند.

استفاده بهینه از گوشی

دستگاه های برقی
•  بدون اجازه از مسئولین مربوطه ،از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات
پزشکی استفاده نکنید .از قرار دادن تلفن همراه خود روی مرکز تحریکی
قلب ،یعنی در جیب جلوی پیراهن ،خودداری کنید.
•  برخی از وسایل کمک شننوایی ممکن است در تلفن های همراه تداخل
ایجاد کنند.
•  تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون ،رادیو ،رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلفی که
رانندگی می کنید را رعایت نمایید.
•  از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
•  همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
•  در صورت امکان ،از یک کیت هندزفری استفاده کنید.
•  چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند ،قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن
به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
•  انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی
وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر
بگذارد.

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.

اطالعات فنی
راهنمای کاربر

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

توجه :برای استفاده از عملکرد ذخیره انبوه  ،USBباید ابتدا یک
محل حافظه انتخاب کنید (حافظه داخلی/حافظه خارجی) ،اگر می
خواهید حافظه خارجی را انتخاب کنید ،یک کارت حافظه وارد نمایید.

تغییر تنظیمات بلوتوث

 1در حالت فهرست ،تنظیمات > اتصال > بلوتوث را انتخاب کنید.
 2تنظیمات را برای انتخاب گزینه های زیر انتخاب کنید:
•قابل رویت بودن دستگاه من  -انتخاب کنید که آیا دستگاه شما برای
دیگران نمایش داده شود یا مخفی گردد.
•نام دستگاه من  -نامی را برای گوشی  LG-A230وارد کنید.
•خدمات پشتیبانی شده  -نشان می دهد از چه خدماتی پشتیبانی
می شود.
•آدرس من  -آدرس بلوتوث خود را نمایش دهید.

مرتبط شدن با دستگاه بلوتوث دیگر

با مرتبط کردن  LG-A230و دستگاه دیگر ،هر بار که از طریق بلوتوث به
گوشی دیگر وصل می شوید ،تلفن شما یک رمز ورود به طور پیش فرض
ایجاد می کند.

مشاهده فایل های گوشی از طریق رایانه شخصی

 1کابل  USBرا به گوشی و رایانه خود وصل کنید.
 PC suite 2را از منوی بازشو در تلفن انتخاب کرده و برنامه PC Suite
را در رایانه اجرا کنید.
 3نماد  LG PC Suiteرا که در رایانه نصب شده است ،باز کنید .بعد از
جستجوی تلفن ،به طور خودکار متصل می شود.
نکته! مشاهده محتویات گوشی روی رایانه این امکان را به شما
می دهد که فایل ها را مرتب ،اسناد را سازماندهی و محتویات زائد
.را حذف کنید

 1بررسی کنید بلوتوث روشن و قابل رویت باشد .می توانید تنظیمات
مربوط به قابل رویت بودن خود را در منوی تنظیمات با انتخاب قابل رؤیت
بودن تلفن من و سپس قابل رویت تغییر دهید.
 2جستجوی دستگاه جدید را از منوی بلوتوث انتخاب کنید.
 3گوشی  LG-A230دستگاه ها را جستجو می کند .وقتی جستجو
کامل شد ،افزودن و نوسازی در صفحه ظاهر می شود.
 4دستگاه مورد نظر را برای مرتبط شدن انتخاب کنید ،افزودن را انتخاب
کرده ،کد ورود را وارد کنید و سپس کلید وسط را فشار دهید.
 5سپس تلفن به دستگاه دیگر متصل می شود .همان رمز برای وارد کردن
در دستگاه الزم خواهد بود.
 6اکنون اتصال بلوتوث حفاظت شده با کد ورود آماده است.
نکته!
1هنگام استفاده از هدست بلوتوث ،از مشخصه های  A2DPو
 AVRCPبرای پخش فیلم پشتیبانی نمی شود .این بدان معناست
که اگر از هدست بلوتوث استفاده می کنید نمی توانید صدای
فیلم را بشنوید.
2عملکرد انتقال فایل بلوتوث با اجرای برخی از برنامه ها مسدود می
شود( .تماس صوتی ،دوربین/فیلمبرداری ،پخش کننده موسیقی،
)UMS/PCSync

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به
مراجعه به مرکز خدماتی ،ثابت افزار تلفن خود را به جدیدترین نسخه
ارتقا دهید.
از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به
روزآوری نیاز دارد ،لطفا ً قبل از هر کار ،کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در
هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید .لطفا ً توجه داشته
باشید که خارج کردن کابل داده ای  USBیا باتری ها در طول ارتقا ممکن
است باعث آسیب شدید به تلفن همراه شما شود.

به روزآوری نرم افزار
به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه  LGاز اینترنت
�برای اطالعات بیشتر و استفاده از این عملکرد ،لطفا از وب سایت
 http://update.lgmobile.comیا http://www.lg.com/
 common/index.jspبازدید فرمایید >.کشور > پشتیبانی را انتخاب
کنید.

•  در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است ،با تجهیزات
نصب شده یا بی سیم قابل حمل ،مانعی بر سر راه آن قرار ندهید .زیرا
ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست ،آسیب های
جدی ایجاد کند.
•  اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید ،دقت کنید که صدا زیاد
بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید .این نکته در
کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب
وارد شود

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

ناحیه انفجار

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

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

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

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختالالتی را در سیستم های هواپیما
ایجاد کنند.
•  قبل از سوار شدن به هواپیما ،تلفن همراه خود را خاموش کنید.
•  هنگامی که در هواپیما هستید بدون کسب اجازه از کادر پرواز ،از تلفن
استفاده نکنید.

FM Radio

Camera

Your LG-A230 has an FM radio feature so you can tune
into your favourite stations and listen on the move.
1	Press Menu, select Media > FM radio.
2	Select Options and choose Auto scan then select Yes.

Taking a Quick Photo
1 Press Menu, select Media > Camera.
2	Holding the phone, point the lens toward the subject
of the photo.
3	Position the phone so you can see the subject of your
photo.
key to take a photo.
4	Press the

Note: The radio scans available stations automatically.
3	Control the FM radio using the following keys:
OK key: Turn the FM radio on and in FM Radio screen
press OK to record the sound.
Navigation:
• Left/Right: Select an available radio station
• Up/Down: Adjust the volume
Note:
• Listening to the FM radio without a headset may
reduce battery charge more quickly.
• When the current radio signal is weak, plug a headset.

Video Camera
Shooting a Quick Video
1	Press Menu, select Media > Video.
2	Point the camera lens toward the subject of the video.
to start recording.
3	Press
4	”Rec” will appear on the viewfinder and a timer will
show the length of your video.
to stop recording.
5	Select

تنظیمات

استفاده از حالت پرواز

دو سیم کارت

تلفن شما از حالت دو سیم کارت پشتیبانی می کند و به شما امکان
می دهد که همزمان و بدون نیاز به تعویض سیم کارت ها از هر دوی آن ها
استفاده کنید .وقتی دو سیم کارت وارد شده باشد ،می توانید یکی از دو
سیم کارت یا هر دوی آن ها را فعال کنید.
توجه :دو سیم کارت،یک عملکرد :در حالی که یکی از دو سیم کارت
با شبکه عملکردهایی مانند /WAP/JAVA/MMSتماس را انجام
می دهد ،سیم کارت دیگر نمی تواند از خدمات مربوطه شبکه
استفاده نماید.

تغییر مشخصه ها

شما می توانید تنظیمات هر مشخصه را به دلخواه تغییر دهید.
 1مشخصه ها را انتخاب کرده و سپس ویرایش را از گزینه ها انتخاب
کنید.
توجه :اگر حالت بیصدا را فعال کنید ،تلفن فقط می لرزد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

) (SARاطالعات قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه
این گوشی تلفن همراه مدل  LG-A230به گونه ای طراحی شده است
که تابع مقررات و شرایط الزم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی
باشد .این شرایط الزم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله
رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه
افراد ،صرفنظر از سن و وضع سالمتی آنها ،را تضمین می کند.
•  دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک
واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان “ضریب جذب ویژه” یا ،SAR
استفاده می کنند .تست های  SARبا استفاده از روش های استاندارد،
و در حالی که گوشی در باالترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای
فرکانس قرار داشته ،انجام گرفته است.
•  اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح  SARدر مدل های مختلف
گوشی های  LGوجود داشته باشد ،اما همه مدل ها به گونه ای طراحی
شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج
رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
•  میزان  SARتوصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر
تششعات غیر یونیزه ( ،)ICNIRPبرابر  2وات برکیلوگرم به طور متوسط
در  10گرم بافت بدن است.

کودکان

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

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن
همراه موجود نباشد .بنابراین ،هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری
فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید .برای اطالعات بیشتر با شبکه
مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطالعات باتری و مراقبت از آن

•  الزم نیست شارژ باتری کامال خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید.
برخالف سایر سیستم های باتری ،هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که
بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
•  فقط از باتری ها و شارژرهای  LGاستفاده کنید .شارژرهای  LGبه گونه
ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
•  از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
•  سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
•  زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد ،آن را تعویض کنید .باتری را
می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

(منو > تنظیمات > حالت پرواز)
از این عملکرد برای روشن کردن حالت پرواز استفاده کنید .وقتی حالت پرواز
روشن است ،از برقراری تماس ،وصل شدن به اینترنت ،ارسال پیام جلوگیری
می شود.

تغییر تنظیمات امنیتی

(منو > تنظیمات > امنیت)
تنظیمات امنیتی خود را تغییر دهید تا بتوانید از گوشی  LG-A230و
اطالعات مهم آن محافظت کنید.
•درخواست کد پین  -انتخاب کنید که هر بار که گوشی روشن می شود،
کد پین درخواست شود.
•قفل گوشی  -روشن یا خاموش را به ترتیب برای قفل کردن یا باز کردن
گوشی انتخاب کنید.
•سیستم ردیابی ضدسرقت موبایل  -هنگامی که گوشی به سرقت
می رودSMS ،هایی را برای شماره هایی که توسط صاحب واقعی
گوشی از قبل تنظیم شده است ارسال می کند ..برای فعال کردن
(ATMTسیستم ردیابی ضدسرقت موبایل) ،کد امنیتی را وارد کنید .برای
این کار باید  ATMTرا روشن کرده ،و تنظیمات  ATMTرا همراه با نام
فرستنده ،شماره اولیه و ثانویه پیکربندی کنید .کد پیش فرض “”0000
استSMS .های  ATMTحاوی اطالعاتی راجع به  IMEIگوشی به سرقت
رفته ،محل و شماره فردی که در حال حاضر از گوشی استفاده می کند
خواهد بود (این اطالعات از طریق پیام پخش سلولی مشخص می شود).
•  باالترین مقدار  SARاندازه گیری شده توسط  DASY4برای این دستگاه
هنگام استفاده کنار گوش  1.43وات بر کیلوگرم ( 10گرم) است و برای
استفاده روی بدن  1.44وات بر کیلوگرم ( 10گرم) می باشد.
•  اطالعات داده ای  SARبرای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR
توصیه شده توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ( )IEEEرا
پذیرفته اند 1.6 ،وات بر کیلوگرم در  1گرم بافت بدن است.

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

•  اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد ،آن را مجددا ً
شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
•  از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در
محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
•  باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید ،این کار ممکن است
بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
•  تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی
را در پی داشته باشد.
•  باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه
ً
سازنده دور بیاندازید .لطفا در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید .باتری
ها را با زباله های خانگی دور نریزید.
•  اگر الزم است باتری را تعویض کنید ،برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز
فروش یا مرکز خدمات مجاز  LG Electronicsببرید.
•  همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن ،به منظور صرفه جویی در مصرف
نیروی شارژر ،آن را از پریز بکشید.
•  طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه ،تنظیمات محصول ،الگوهای
استفاده ،باتری و شرایط محیطی دارد.

Getting to Know Your Phone
Soft keys
)(Left soft key / Right soft key
• T hese keys perform the function
Indicated in the bottom of the display.
Menu key / OK key
• Selects menu options and confirms
actions.
4-way navigation key
• In ldle mode, access pre-defined menus.
In Menu mode, scroll through menu
options.

End key
)• Switch on/off (hold down
• End or reject a call.

Earpiece
Main LCD
Send key
• Make call to a phone number and answers
incoming calls.
• In standby mode: Shows the Call log.
Alpha numeric keys
• Long press on Special function keys allow you
activate unique features while in Idle mode.
– Enter + symbol for making
international call.
– Connect voice mail centre
to
– Speed dials
– SOS Mode
– Long press to Lock handset.
– Long press to activate or deactivate
silent mode
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