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سيساعدك هذا الدليل على إدراك كيفية استخدام هاتفك المحمول الجديد .سيوفر
لك شرحا ً مفيدا ً للميزات الموجودة على هاتفك.
قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استنادا ً إلى
برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.
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إرشادات الستخدام آمن وفعال
يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة.
عدم التق ّيد بهذه اإلرشادات قد يكون أمرا ً
خطرا ً أو غير قانوني.

التع ّرض لطاقة التردد الالسلكي

معلومات حول التع ّرض للموجات
الالسلكية ومعدل االمتصاص المحدد
( .)SARلقد تم تصميم طراز الهاتف
المحمول  LG-C375هذا بحيث يفي
بمتطلبات السالمة السارية المتعلقة
بالتع ّرض للموجات الالسلكية .وتستند
هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية
مصممة لضمان
تتضمن هوامش سالمة
ّ
ّ
السالمة لكل األشخاص ،دون أخذ العمر
والصحة بعين االعتبار.
•تستخدم إرشادات التباين للموجات
الالسلكية وحدة قياس معروفة
المحدد ،أو .SAR
بمعدل االمتصاص
ّ
وتجري اختبارات  SARباستخدام
أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف
عملية اإلرسال بأعلى مستوى طاقة
مسموح به في كل نطاقات التردد التي
تم اختبارها.
•وعلى الرغم من وجود اختالفات بين
مستويات  SARلمختلف طرازات
هاتف  ،LGفهي كلها مصممة بحيث
تفي باإلرشادات المتعلقة بالتع ّرض
للموجات الالسلكية.
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•حد  SARالذي توصي به اللجنة
الدولية للحماية من اإلشعاع
غير المؤين the International
Commission on Non-Ionizing
 Radiation Protection (ICNIRP)هو
مقسم على
2واط/كيلوجرام وهو حد
ّ
نحو متناسب إلى  10جرامات من
النسيج العضوي.
•يبلغ الحد األقصى لمعدل االمتصاص
النوعي لهذا الجهاز عندما جرى
اختباره من قبل  DASY4الستخدامه
على األذن  1.25واط/كيلوجرام (10
جرامات) وعند حمله على الجسم
يكون هذا المعدل  1.28واط/كيلوجرام
( 10جرامات).
•معلومات بيانات  SARللمقيمين في
بلدان/مناطق تتبنى حد  SARالموصى
به من ِقبل معهد المهندسين
الكهربائيين واإللكترونيين ( ،)IEEEوهو
 1.6واط/كيلوجرام كمتوسط لكل
جرام واحد ( )1من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانته
حتذير :استخدم فقط البطاريات
والشواحن وامللحقات املوافق على
املعي هذا.
استخدامها مع طراز الهاتف نّ
إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى
إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على
الهاتف احملمول ،وقد يكون خطيرا ً.

•ال تقم بتفكيك الوحدة .اعمل على
نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل
عندما تكون بحاجة إلى إصالحها.
•ضع هذه الوحدة في مكان بعيد
عن األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة
التلفزيون ،والراديو ،وأجهزة الكمبيوتر
الشخصي.
•يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر
السخونة مثل أجهزة التدفئة أو
األفران المنزلية.
•تجنب إسقاط الوحدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة لالهتزاز
الميكانيكي أو الصدمات.
•أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة
حيثما تطالب القوانين الخاصة
بذلك .على سبيل المثال ،ال تستخدم
الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر
على المعدات الطبية الحساسة.
•ال تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء
شحنه .فقد يتس ّبب هذا األمر بحدوث
صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ
بالهاتف.
•يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من
مواد قابلة لالشتعال إذ قد يصبح
الهاتف ساخنا ً وقد يؤدي ذلك إلى
اندالع حريق.
•استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف
الوحدة من الخارج (ال تستخدم مواد
مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
•ال تشحن الهاتف عندما يكون
موضوعا ً على أثاث ناعم.

•يجب أن يتم شحن الهاتف في
منطقة ذات تهوية جيدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار
الزائد.
•ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات
االئتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر
ذلك على المعلومات الموجودة على
األشرطة المعدنية.
•ال تضغط على الشاشة بواسطة
شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر بالهاتف.
•ال تع ّرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
•استخدم الملحقات كسماعات األذن
مثالً بحذر .ال تلمس الهوائي من دون
وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
•ال تستخدم الجهاز لفترة طويلة من
بشكل مباشر
الوقت عند اتصاله
ٍ
بأي جزء من جسدك .أثناء التشغيل
العادي ،قد ترتفع درجة حرارة المنتج،
وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر
ببشرتك أو إحراقها.
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إرشادات الستخدام آمن وفعال
فعال للهاتف
تشغيل ّ

األجهزة اإللكترونية
قد تتع ّرض كل الهواتف المحمولة
للتشويش ،ما قد يؤثر على أدائها.
•ال تستخدم الهاتف المحمول بالقرب
من األجهزة الطبية من دون طلب اإلذن
للقيام بذلك .تجنّب وضع الهاتف على
أجهزة ضبط النبض ،مثال ،في الجيب
على مستوى الصدر.
•قد تس ّبب بعض الهواتف المحمولة
اإلزعاج لألدوات المساعدة للسمع.
•قد يؤثر الحد األدنى من التشويش على
أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر
الشخصي.

السالمة على الطرقات

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

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

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

مناطق التفجير

ال تستخدم الهاتف في األماكن حيث
تكون عمليات التفجير جارية .التزم
بالقيود ،واتبع األنظمة أو القوانين.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية
لالنفجار

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

في الطائرة.

باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب
بحدوث تشويش في الطائرة.
•أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل
الصعود على متن أي طائرة.
•ال تستعمله في الطائرة من دون
الحصول على إذن من ِقبل الطاقم.

األطفال

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

مكالمات الطوارئ

قد ال تكون مكالمات الطوارئ متوفر ًة
ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً.
وبالتالي عليك أال تعتمد فقط على
هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ.
راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد
من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

•لست بحاجة إلى إفراغ البطارية
بشكل كامل قبل إعادة شحنها.
وبخالف أنظمة البطاريات األخرى ،ليس
هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض
أداء البطارية.
•استخدم بطاريات وشواحن  LGفقط.
مصممة إلطالة فترة
فشواحن LG
ّ
عمل البطارية.
•ال تعمل على تفكيك البطارية أو
تعريضها لحدوث تماس.
الموصالت
•حافظ على نظافة
ّ
المعدنية الموجودة على البطارية.
•استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها
غير مقبول .فمن الممكن إعادة شحن
حزمة البطارية مئات المرات قبل أن
تصبح بحاجة إلى االستبدال.
•أعد شحن البطارية في حال عدم
استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة
فترة صالحية استخدامها.
•ال تع ّرض شاحن البطارية لنور الشمس
المباشر أو ال تستخدمه في أماكن
عالية الرطوبة ،مثل الحمام.
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إرشادات الستخدام آمن وفعال
•ال تترك البطارية في األماكن الساخنة
أو الباردة ،فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء
البطارية.
•هناك خطر انفجار ،إذا تم استبدال
البطارية ببطارية أخرى من نوع غير
صحيح.
•تخ ّلص من البطاريات المستعملة
طبقا ً لتعليمات الشركة المصنّعة.
يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك
ممكنا ً .ال تتخ ّلص منها كمهمالت
منزلية.
•إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية،
خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل
معتمد من  LG Electronicsللحصول
على المساعدة.
•قم دائما ً بفصل الشاحن عن المقبس
بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي
استهالك الشاحن طاقة غير ضرورية.
•تعتمد فترة عمل البطارية الفعلية
على تكوين الشبكة وضوابط المنتج
والنقوش المستخدمة والبطارية
و الظروف البيئية.
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التع ّرف على هاتفك

ضوء الرسالة الوامض
•يومض هذا الضوء لمدة
 10دقائق إذا لم تتفقد
الرسائل الفورية أو رسالة
بريد إلكتروني أو رسالة أو
مكالمة فائتة جديدة.
مفاتيح االختيار (مفتاح
االختيار األيسر  /مفتاح
االختيار األيمن)
•تعمل هذه المفاتيح وفقا ً
لما هو محدد في أسفل
العرض.
شاشة  LCDالرئيسية
مفتاح اإلنهاء
•تشغيل/إيقاف تشغيل
(الضغط باستمرار)
•إنهاء أو رفض مكالمة.
مفتاح التأكيد  /مفتاح
موافق
•لتحديد خيارات القائمة
وتأكيد اإلجراءات.

مفتاح القفل
•قفل المفاتيح على أي شاشة (ضغط طويل)
•إلغاء القفل على شاشة اإلقفال (ضغط
طويل)
مفتاح التنقل
•في وضع االنتظار:
اضغط على مفتاح التنقل ألعلى :عنصر االستخدام عند
�تم تعيينه.
(القائمة > اإلعدادات > شاشة العرض > الشاشة
الرئيسية > اعدادات عنصر واجهة االستخدام )
اضغط على مفتاح التنقل ألسفل :أشيائي
ّ
مشغل MP3
اضغط على مفتاح التنقل لليمين:
اضغط على مفتاح التنقل لليسار :الكاميرا
•في القائمة :للتمرير ألعلى ،ألسفل ،لليمين ،لليسار.

سماعة األذن
مفتاح اإلرسال
•طلب رقم هاتف والرد
على مكالمة.
•في وضع االنتظار :إظهار
سجل المكالمات.
مفاتيح األرقام واألحرف
•في وضع االنتظار:
أدخل األرقام لطلبها.
اضغط باستمرار ألسفل
المفاتيح التالية.
أدخل الرمز ‘‘+إلجراء مكالمات
دولية.
–لالتصال بمركز
البريد الصوتي.
 إلى -االتصاالت
السريعة.
وضع .SOSاضغط علىالمفتاح باستمرار
نحو األسفل
لتنشيط الوضع
الصامت أو إلغاء
تنشيطه.
•في وضع التعديل :أدخل
األرقام واألحرف
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التع ّرف على هاتفك
المفاتيح الجانبية
•في وضع االنتظار :يتيح
لك هذا الخيار التحكم
بمستوى صوت الرنين.
•أثناء مكالمة :تعديل
مستوى صوت سماعة
األذن.
•أثناء تشغيل موسيقى
MP3 :ضبط مستوى
الصوت.

الشاحن/موصل كبل USB
تلميح :يرجى التأكد من
تشغيل الهاتف ،ومن إدخال
بطاقة الذاكرة وأن الهاتف
في وضع اخلمول قبل توصيل
كابل  USBذي التخزين الكبير
السعة.

S
مفتاح تبديل  IM
(تحديد  SIM1و SIM2)
سماعة الرأس

الغطاء الخلفي

حامل بطاقة الذاكرة

عدسة الكاميرا
حزمة البطارية
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حامل بطاقة SIM

تثبيت بطاقة  SIMو البطارية
 1نزع الغطاء الخلفي
اضغط على مزالج تحرير غطاء
البطارية.

 2إخراج البطارية
ارفع الحافة العليا للبطارية وقم
بتأن من حجرتها.
بإخراجها ٍ

 4تركيب البطارية
أدخل أسفل البطارية أوال ً في حافة
حجرة البطارية السفلى .تأكد من
موصالت البطارية مع األطراف
محاذاة ّ
الموجودة على الهاتف .اضغط أعلى
البطارية نحو األسفل حتى تستقر
في مكانها.

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

 3تركيب بطاقة SIM
ادفع بطاقة  SIMإلى داخل الحامل
المخصص لها .تأكد من كون ناحية
الموصالت الذهبية الموجودة على
ّ
البطاقة موجهة نحو األسفل .إلخراج
بطاقة  ،SIMاسحبها بلطف في
االتجاه العكسي.
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تثبيت بطاقة  SIMو البطارية
 5أغلق الغطاء الخلفي

 6شحن الهاتف
افتح غطاء مقبس الشاحن الموجود
في الجانب األيمن من .LG-C375
أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس
كهربائي رئيسي .يجب أن يتم شحن
الهاتف  LG-C375حتى تظهر
على الشاشة رسالة تشير إلى أن
"البطارية ممتلئة".
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استخدام بطاقة  SIMاملزدوجة
يمكنك رؤية رمزين إلشارة الشبكة على
الجانب األيسر العلوي من الشاشة عند
إدخال بطاقة  SIMمزدوجة.

تنشيط وتبديل بطاقات SIM

يسمح لك مفتاح تبديل  SIMبتحديد
بطاقة  SIMاالفتراضية للمكالمة أو
إرسال رسالة إلى صندوق الرسائل وسجل
المكالمات واالسماء في وضع االنتظار.
ويستطيع المستخدم أيضا ً الضغط على
مفتاح تبديل  SIMفي الجانب األيسر من
 .LG-C375يسهّ ل عليك مفتاح بطاقة
 SIMالمزدوجة تبديل بطاقة  SIMكلما
كنت تجري مكالمة أو ترسل رسائل ،إلخ.
مالحظة :في حال تواجد بطاقة SIM
واحدة مثبتة ،سيتم تنشيط بطاقة
 SIMهذه كـافتراضية.
تلميح!
.1ميكنك رؤية إشارات الشبكة التي
مت متييزها بواسطة لون اخللفية عند
تبديلها .يسهّ ل عليك ذلك حتديد قوة
اإلشارة اخلاصة ببطاقة  SIMالتي
مت حتديدها.
.2يجب أن تختار  SIM1أو SIM2
الستخدام بعض الوظائف .مثالً،
املكاملات ،الرسائل ،األسماء ،اإلعدادات،
إلخ.
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بطاقة الذاكرة
تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة
على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة.
مالحظة :بطاقة الذاكرة هي عبارة عن
ملحق اختياري.

ح ّرك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة،
حتى تستقر في مكانها .تأكد من كون
الموصالت الذهبية موجهة نحو
ناحية
ّ
األسفل.

حتذير :ال يجب أن تتخطى سعة
الذاكرة اخلارجية  8جيجابايت.

إخراج بطاقة ذاكرة

قم بإخراج بطاقة الذاكرة بعناية وذلك
بدفعها بلطف إلى الهاتف وتحريرها
بسرعة.
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تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيئة أصالً .إذا
لم تكن بطاقة الذاكرة مهيئة ،فعليك
تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.
 1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على
القائمة ثم حدد االعدادات.
 2اختر الهاتف و معلومات الذاكرة .ثم
حدد الذاكرة الخارجية.
 3اضغط على تهيئة وأدخل كلمة
المرور االفتراضية  .0000سيتم
تهيئة بطاقة الذاكرة وتصبح جاهزة
لالستخدام.
 4لعرض الحافظات الجديدة التي تم
تهيئتها على هاتف  LG-C375اضغط
على القائمة وحدد أشيائي .اضغط
على مفتاح التنقل لليمين مرتين
الختيار بطاقة الذاكرة.
حتذير :عندما تقوم بتهيئة بطاقة
الذاكرة ،سيتم مسح كل محتواها .إذا
لم تكن ترغب في فقدان البيانات املوجودة
على بطاقة الذاكرة ،فعليك إجراء نسخة
احتياطية عنها أوال ً.
حتذير :ال تقم بإزالة بطاقة
 MicroSDأثناء نقل البيانات.

اتصال
إجراء مكالمة

1 1تأكد من أن هاتفك قيد التشغيل.
2 2يمكنك استخدام لوحة المفاتيح.
لحذف رقم اضغط على السهم
الخلفي.
3 3اضغط على لبدء المكالمة.
.
4 4إلنهاء المكالمة ،اضغط على
تلميح! إلدخال  +عند إجراء مكاملة دولية،
اضغط باستمرار على 0.

إجراء مكالمة من األسماء
من السهل االتصال بأي شخص قمت
بتخزين رقمه في األسماء.
5 5اضغط على القائمة لفتح القائمة
الرئيسية .حدد األسماء.
6 6باستخدام لوحة المفاتيح ،قم بإدخال
الحرف األول من األسم الذي ترغب في
االتصال به وقم بالتمرير إلى األسماء.
لبدء المكالمة.
7 7اضغط على

الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرن الهاتف ،اضغط على قبول أو
للرد على المكالمة.
اضغط
أثناء رنين الهاتف يمكنك الضغط على
صامت لكتم صوت الرنين.
يُعتبر هذا األمر مفيدا ً إذا كنت قد نسيت
تغيير وضع الهاتف إلى صامت أثناء
حضور اجتماع.
أو حدد رفض لرفض
اضغط على
مكالمة واردة.
مالحظة :في املكاملة عندما يتم تنشيط
مكبر الصوت ،يعرض رمز مكبر الصوت مع
عالمة باللون األحمر ،وعندما يتم إلغاء
تنشيط مكبر الصوت يعرض رمز مكبر
الصوت من دون عالمة باللون األحمر.

االتصال السريع

يمكنك تعيين رقم اتصال سريع ألسم
تتصل به بشكل متكرر.
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األلعابوالتطبيقات

الكاميرا

يمكنك تثبيت ألعاب وتطبيقات جديدة
إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية
عندما يكون لديك بعض الوقت للقيام
بذلك.

الكاميرا

السجالت
يمكنك التدقيق في سجالت كل
المكالمات التي لم يرد عليها
والمكالمات الصادرة والواردة والرسائل
فقط .ويظهر الرقم واالسم (في حال
توفرهما) معا ً مع تاريخ إجراء االتصال
ووقته .كما يمكنك عرض عدد المرات
التي اتصلت بها.
كل السجالت :عرض قائمة كاملة
تتضمن كل المكالمات الصادرة
ّ
والمكالمات المستلمة والمكالمات
التي لم يرد عليها باإلضافة إلى الرسائل
المرسلة والمستلمة.
المكالمات فقط :عرض قائمة بكل
األرقام التي طلبتها واستلمتها ولم
ترد عليها.
الرسائل فقط :عرض قائمة بكل األرقام
التي قمت بإرسال الرسائل إليها أو
استالمها منها.
سجالت لم يرد عليها :عرض قائمة بأي
مكالمات لم ترد عليها.
السجالت الصادرة :عرض قائمة بكل
األرقام التي طلبتها.
السجالت الواردة :عرض قائمة بكل
األرقام التي استلمتها.
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1 1اضغط على القائمة وحدد الكاميرا
والكاميرا.
2 2عندما ّ
تركز الكاميرا على موضوع
الصورة ،حدد رمز االلتقاط في وسط
الشاشة السفلي واضغط على مفتاح
موافق اللتقاط صورة.

كاميرا الفيديو

1 1اضغط على القائمة وحدد الكاميرا
واختر كاميرا الفيديو .سيظهر محدد
المنظر في كاميرا الفيديو على
الشاشة.
2 2قم بتركيز الكاميرا لتسجيل المشاهد
التي تريد.
3 3حدد رمز التسجيل في وسط الشاشة
السفلي واضغط على مفتاح موافق
اللتقاط فيديو .يظهر تسجيل في
أسفل محدد المنظر .اضغط
مجددا ً إليقاف التسجيل.

ألبوم

عرض الصور وملفات الفيديو التي
التقطتها في ألبومك.

إنترنت

( SNSخدمات الشبكة االجتماعية)

يمكنك تشغيل متصفح اإلنترنت
والوصول إلى الصفحة الرئيسية للوضع
الذي تم تنشيطه على اعدادت ويب.
يمكنك أيضا ً الدخول موقع محدد عن
طريق ادخال عنوان  URLيدويا والوصول
إلى صفحة الويب المقترنة به.
1 1في وضع القائمة ،حدد إنترنت ← نعم
لتشغيل الصفحة الرئيسية لموفر
الخدمة.
2 2تنقل في صفحات ويب باستخدام
المفاتيح التالية:
التنقل  -للتمرير ألعلى أو ألسفل في
صفحة ويب.
موافق  -لتحديد عنصر.
رجوع  -للعودة إلى الصفحة السابقة.
الخيارات  -للوصول إلى قائمة خيارات
المتصفح.

إن هاتف  LG-C375مزود بميزة
 SNSلالستمتاع بخدمات الشبكات
االجتماعية لديك وإدارتها .يمكنك
تحديث حالة موضع الشبكة االجتماعية
وعرض تحديثات الشبكة االجتماعية
الخاصة بأصدقائك.

مالحظة :سيتم فرض رسم إضافي عليك
�عند االتصال بهذه اخلدمات وتنزيل احملتوى.
اتصل مبوفر الشبكة للتحقق من رسوم
البيانات.

مالحظة :ميزة  SNSهي تطبيق مكثّف
البيانات .قد تفرض تكاليف إضافية
عند االتصال بخدمات على اإلنترنت
واستخدامها .للحصول على تفاصيل
تتعلق بالرسوم املفروض على البيانات،
اتصل مبوفر الشبكة.

Facebook
الصفحة الرئيسية :عند تسجيل الدخول
سترى حالة أصدقائك المحدثة .أدخل
تعليقك على الحالة الجديدة أو تحقق
من التعليقات األخرى .حدد الخيارات
الختيار التحديث والقائمة الرئيسية.

Twitter
 Twitterهو خدمة التدوين اإللكتروني
ّ
المصغر التي تتيح للمستخدمين إرسال
وقراءة رسائل المستخدمين اآلخرين التي
تدعى .tweets
مالحظة :تأكد من أن التحديث التلقائي
قيد التشغيل قبل استخدام هذه
التطبيقات.

17

الرسائل
الرسائل

يتضمن الهاتف  LG-C375وظائف
ّ
متعلقة برسائل ( SMSخدمة الرسالة
( Mخدمة رسالة
القصيرة) ،ورسائل  MS
الوسائط المتعددة) ،وكذلك رسائل
خدمة الشبكة.

إرسال رسالة

1 1اضغط على القائمة ،حدد الرسائل
واختر كتابة رسالة.
2 2يفتح محرر رسائل جديدة .يجمع
محرر الرسائل SMS وMMS في وضع
بديهي واحد يسهل التبديل بينها.
الضبط االفتراضي لمحرر الرسائل هو
وضع .SMS
3 3أدخل رسالتك باستخدام لوحة
المفاتيح.
4 4حدد الخيارات واختر إدراج إلضافة
صورة أو فيديو أو صوت أو نموذج نص،
أو نموذج وسائط متعددة أو رمز تعبيري،
اسم ورقم أو شريحة أو موضوع أو
المزيد (بطاقة عمل/جدول/مذكرة/
مهمة/نمطي).
5 5اختر إرسال إلى.
6 6اختر أسم من قائمة األسماء أو أدخل
رقم هاتف.
7 7حدد إرسال.
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حتذير :اذا متت إضافة صورة ،صوت،
فيديو ،شريحة ،موضوع ،بطاقة عمل ،جدول
أو منطي إلى محرر الرسائل ،سيتم حتويلها
تلقائيا ً إلى وضع MMS وسيفرض رسم
عليك وفقا ً لذلك.

إدخال النص

يمكنك إدخال األحرف األبجدية والرقمية
باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف.
فتخزين األسماء في جهات االتصال مثالً،
وكتابة رسالة ،وإنشاء أحداث مجدولة
في التقويم كلها عمليات تتطلب إدخال
�النص.
تتوفر أساليب إدخال النص التالية على
ت ووضع .123
الهاتف :وضع أ ب 
مالحظة :قد تتيح بعض احلقول وضع
إدخال واحد فقط (مثل رقم الهاتف في
حقول جهات االتصال).

وضع إدخال النص باستخدام لوحة
المفاتيح

إذا رغبت في إدخال نص ،مثالً عند كتابة
رسالة ،تتغير لوحة المفاتيح بصورة
افتراضية إلى وضع أ ب ت .إذا كنت تدخل
رق ًما أثناء إجراء مكالمة مثالً ،فستنتقل
مفاتيح أرقام لوحة المفاتيح افتراض ًيا
إلى األرقام .إلدخال الرموز الصغيرة (مثل
@) أو األرقام (مثل  )0في أعلى يمين
المفاتيح ،اضغط على مفتاح  n. F
اضغط عليه مرة واحدة للحرف التالي
فقط ،أو مرتين بشكل سريع لكل
األحرف.
مالحظة :سيتم عرض رسالة املعلومات
للفتحة رقم  1فقط.
تلميح! أثناء عرض الرسالة املستلمة،
اضغط على اخليارات وحدد رد سريع.
ويعتبر هذا األمر مفيدا ً إذا رغبت في
إرسال الرسالة خالل اجتماع.
تلميح! عند رؤية الرسالة ،اضغط على
اخليارات وحدد استخراج .ميكنك استخراج
معلومات مثل رقم ،عنوان بريد الكتروني
أو عنوان ويب من الرسالة احملددة.
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املوسيقى
ّ
مشغل MP3

ّ
مضمنا ً في
مشغل الموسيقى
يكون
ّ
الهاتف  LG-C375بحيث يمكنك
تشغيل كل مسارات الموسيقى
المفضلة.
مالحظة:

•قبل استخدام مشغل الموسيقى،
ستحتاج إلى نقل ملف
الموسيقى إلى الهاتف.
•يعتمد مشغل الموسيقى
أنواع الترميز التاليةMP3 :،
 WوAAC .ال يعتمد مشغل
 MA
الموسيقى بالضرورة كل ميزات
تنسيقات الملف وتغييراتها.
تشغيل أغنية
1 1اضغط على القائمة وحدد الموسيقى،
ّ
مشغل .MP3
ثم اختر
2 2اختر كل األغاني ثم حدد األغنية التي
تريد تشغيلها .حدد .
إليقاف األغنية مؤقتا ً.
3 3حدد
4 4حدد لالنتقال إلى األغنية التالية.
لالنتقال إلى األغنية
5 5حدد
السابقة.
تلميح! لتغيير مستوى الصوت أثناء
االستماع إلى املوسيقى ،استخدم مفاتيح
مستوى الصوت على اجلانب األيسر من
الهاتف.
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مالحظة :ميكن أن تكون حقوق النشر
مللفات املوسيقى محمية مبوجب املعاهدات
الدولية وقوانني حقوق النشر الوطنية.
ولهذا ،فقد يكون من الضروري احلصول على
إذن أو ترخيص إلعادة إنتاج املوسيقى أو
نسخها .مينع القانون الوطني في بعض
البلدان النسخ اخلاص للمواد احملمية
بحقوق النشر .قبل حتميل أو نسخ امللف،
يُرجى التحقق من القانون الوطني للبلد
املعني واملتعلق باستخدام مثل هذه املواد.

راديو FM

تتوفر في جهاز  LG-C375ميزة راديو
 FMبحيث يمكنك ضبط محطاتك
المفضلة واالستماع إليها أثناء التنقل.
مالحظة :إذا كنت في منطقة ذي
استقبال راديو رديء ،فقد جتد صعوبة في
االستماع إلى الراديو .ستحتاج إلى إدخال
ّ
تتمكن من االستماع
سماعات الرأس لكي
إلى الراديو .قم بإدخال سماعات الرأس في
املقبس اخملصص لها.

االستماع إلى الراديو
1 1اضغط على القائمة وحدد الموسيقى،
ثم اختر راديو .FM
2 2حدد رقم القناة للمحطة التي تريد
االستماع إليها.
تسجيل من الراديو
1 1اضغط على تسجيل .أثناء االستماع
إلى الراديو.
2 2يظهر وقت التسجيل على هاتفك.
إذا أردت إيقاف التسجيل ،فاضغط على
توقف .إذا اكتملت عملية التسجيل،
المسجلة في
فسيتم حفظ المحتويات
ّ
أشيائي  >-األصوات كملف .mp3
تلميح! لتكوين اعدادات التسجيل مثل
التخزين أو نوع التسجيل أو التسجيل
املسبق ،اضغط على اخليارات وحدد اعدادات
التسجيل.
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البريداإللكتروني

األسماء

إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك
الجديد

البحث عن أسم

إلرسال/استالم رسالة بريد إلكتروني،
عليك إعداد حساب بريد إلكتروني.
1 1اضغط على القائمة ،حدد البريد
اإللكتروني واختر الحساب الذي تريد
استخدامه.
2 2من الخيارات ،اختر كتابة بريد إلكتروني
فيفتح إطار بريد إلكتروني جديد.
3 3أدخل عنوانا ً في حقل إلى ثم اكتب
موضوعا ً في الحقل المخصص
واضغط على مفتاح التنقل لألسفل.
4 4أدخل رسالتك باستخدام لوحة
المفاتيح ثم اضغط على موافق
إلرسال رسالة البريد اإللكتروني.

أشيائي

لعرض الصور واألصوات وغير ذلك في
أشيائي.
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1 1اضغط على القائمة وحدد األسماء.
2 2باستخدام لوحة المفاتيح ،أدخل
الحرف األول من االسم الذي تريد
االتصال به.
3 3للتمرير عبر األسماء وأرقامها
المختلفة ،استخدم مفاتيح التنقل.

إضافة أسم جديد

1 1اضغط على القائمة وحدد األسماء.
2 2اضغط على الخيارات وحدد أسم
جديد.
3 3أدخل المعلومات التي تريدها في
الحقول المتوفرة وحدد تم.

األدوات
القائمةالسريعة

1 1اضغط على القائمة وحدد األدوات ،ثم
اختر القائمة السريعة.
2 2اضغط على إضافة واختر القائمة
المطلوب الوصول اليها بسرعة.

ساعة المن ّبه

يمكنك إعداد ساعات المنبه بحيث تر ّن
في وقت محدد.

الحاسبة

تشمل الوظائف االساسية مثل الجمع
والطرح والضرب والقسمة.

مسجل الصوت
ّ

مسجل الصوت لتسجيل
استخدم
ّ
مذكرات صوتية أو أصوات أخرى.

ساعة اإليقاف

يتيح لك هذا الخيار استخدام وظيفة
ساعة اإليقاف.

محول الوحدة

يُح ّول أية قياسات إلى الوحدة التي
تريدها.

الساعةالعالمية

يسمح لك بتحديد الوقت الحالي في
منطقة زمنية أخرى أو بلد آخر.
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االعدادات
إعادة التعيين :استخدم إعادة التعيين
االوضاع
إلعادة تعيين كل االعدادات وفق تعريفاتها
أختر الوضع الذي تريد تعديله.
المحددة من ِقبل الشركة المصنعة.
وضع الطائرة :لن يسمح لك وضع الطائرة
ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة تحتاج
بإجراء مكالمات أو االتصال بإنترنت أو
إلى رمز الحماية .الرقم االفتراضي هو
إرسال الرسائل.
"."0000
حالة الذاكرة :يمكنك التحقق من
الهاتف
استخدام الذاكرة والمساحة الحرة في
التاريخ والوقت :حدد تشغيل التحديث
التلقائي ،فيقوم الهاتف بتحديث التاريخ كل موقع تخزين.
والوقت تلقائيا ً.
إعدادات شاشة العرض
حالة البطارية :اختر تشغيل أو إيقاف
الشاشة :يمكنك تحديد إعدادات
تشغيل اعدادات توفير الطاقة حسب
لشاشة الهاتف.
اعدادات الشركة المصنعة.
اللغات :اختر لغة شاشة الهاتف
المكالمة
LG-C375.
بإمكانك تعيين قائمة متعلقة
قفل المفاتيح التلقائي :يتيح هذا الخيار بمكالمة.
إقفال لوحة المفاتيح تلقائيا ً في شاشة
وضع االنتظار.
التوصيل
الحماية :قم بتغيير ضوابط الحماية
البلوتوث :قم بإعداد LG-C375
لحماية الهاتف  LG-C375والمعلومات
الستخدام البلوتوث .يمكنك تكييف
الهامة التي يحتوي عليها.
إمكانية رؤيتك بالنسبة إلى األجهزة
األخرى أو البحث عبر األجهزة التي اقترن
جهاز التتبع الخاص بمكافحة سرقة
هاتفك بها.
المحمول :عند سرقة الهاتف ،يرسل
رسالة  SMSإلى األرقام المحددة من
مالحظة :قم بإقران  LG-C375مع أي
ِقبل المالك الحقيقي .لتنشيط ميزة
جهاز يدعم إصدار البلوتوث أحدث من
 ،ATMTيتوجب عليك تعيين تشغيل
 ،2.0ولن تتم مطالبتك برمز مرور إذ يتم
 ATMTوتكوين ضوابط  ATMTعبر
إنشاؤه تلقائيا ً .قم بإقران LG-C375
إدخال اسم المالك وأرقام الهاتف
مع أي جهاز يدعم إصدارات البلوتوث أقدم
البديلة .رمز  ATMTاالفتراضي هو
شأن اإلصدار  1.2وغيره ،وستتم مطالبتك
"."0000
برمز مرور.
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وضع اتصال USB :يمكنك تحديد وضع
اتصال  USBفي الهاتف الستخدامات
متعددة.

Wi-Fi
يتيح لك مدير التشغيل الالسلكي إدارة
اتصاالت إنترنت عبر ( Wi-Fiشبكة LAN
الالسلكية) على جهازك .يتيح للهاتف
االتصال بالشبكات الالسلكية المحلية،
أو الوصول إلى إنترنت السلكيا ً.
مالحظة :يدعم LG-C375 تشفير
 WEPو  ،WPAPSK/2وليس تشفير
 EAPأو WPS .إذا قام موفر خدمة Wi-
 Fiأو مسؤول الشبكة بتعيني التشفير
حلماية الشبكة ،فعليك ملء املفتاح في
اإلطار املنبثق .إذا لم يتم تعيني التشفير،
فلن يظهر اإلطار املنبثق هذا .ميكنك
احلصول على املفتاح من موفر خدمة
 Wi-Fiلديك أو من مسؤول الشبكة.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول  GL
من إنترنت
لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه
الوظيفة ،تفضل بزيارة الموقع التالي
 http://update.lgmobile.comأو http://
www.lg.com/common/index.jsp ←
وحدد البلد.
تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث
إصدار لبرنامج الهاتف بسهولة من
إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز
الخدمة.
بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول
يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال
مدة عملية التحديث ،يرجى التحقق من
كل التعليمات والمالحظات التي تظهر
في كل خطوة قبل المتابعة .يرجى
االنتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB
أو البطارية أثناء التحديث قد يتسبب
بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.
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االعدادات
مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر
للتأكد من تطابق كل التفاصيل والتواريخ
الهامة ،ولكن أيضا ً إلجراء نسخة
احتياطية لملفاتك لتساعدك على
االطمئنان.

إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف
واستعادتها

1 1توصيل كبل  USBبهاتفك والكمبيوتر.
2 2حدد  PC suiteمن القائمة المنبثقة
في الهاتف وقم بتشغيل برنامج PC
 Suiteفي الكمبيوتر الشخصي.
3 3انقر فوق "النسخ االحتياطي
واالستعادة" في ( PC suiteاألدوات >
النسخ االحتياطي واالستعادة) ،وحدد
النسخ االحتياطي أو االستعادة.
4 4حدد المحتويات التي ترغب في إجراء
حدد
نسخ احتياطي لها أو استعادتهاّ .
الموقع حيث تريد إجراء نسخ احتياطي
للمعلومات أو استعادة المعلومات
منه .حدد اآلن النسخ االحتياطي أو
االستعادة وانقر فوق إنهاء.
5 5سيتم إجراء نسخ احتياطي
للمعلومات أو استعادتها.
مالحظة :قم بتثبيت PC Suite
باستخدام القرص املضغوط املتو ّفر واتبع
دليل التثبيت.
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عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

1 1توصيل كبل  USBبهاتفك والكمبيوتر.
2 2حدد  PC suiteمن القائمة المنبثقة
في الهاتف وقم بتشغيل برنامج PC
 Suiteفي الكمبيوتر الشخصي.
3 3افتح رمز  LG PC Suiteفي الكمبيوتر
الشخصي الذي تم تثبيته مسبقاً،
وبعد البحث عن الهاتف سيتم
االتصال تلقائيا ً.
تلميح! يساعدك عرض محتويات الهاتف
على الكمبيوتر على ترتيب امللفات ،وتنظيم
املستندات وإزالة احملتويات التي لم تعد
بحاجة إليها.

امللحقات
هناك مجموعة متنوعة من الملحقات المتوفرة لهاتفك المحمول .تجدها بالتفصيل
أدناه.
الشاحن

البطارية

كبل البيانات

دليل المستخدم

سماعة رأس استريو

القرص المضغوط

مالحظة
• استخدم دائما ً ملحقات  LGاألصلية.
• فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
• قد تختلف امللحقات من منطقة ألخرى .يرجى مراجعة شركة أو وكيل اخلدمة اإلقليمي
ملزيد من االستفسارات.
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بياناتتقنية
درجات الحرارة المحيطة
) درجة مئوية (شحن+45 ،) درجة مئوية (تفريغ+55:الحد األقصى
 درجات مئوية10-:الحد األدنى

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-C375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards, regulation and directives

Doo Haeng Lee / Director

18. May. 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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يسرد هذا القسم بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف .بعض
المشاكل تتطلب منك االتصال بموفر الخدمة ،ولكن معظم المشاكل التي تواجهها
تكون سهل ًة لذلك يمكنك تصحيحها بنفسك.
المشكلة

األسباب المحتملة

التدابير التصحيحية الممكنة

ال يوجد اتصال
بالشبكة

اإلشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق
شبكة الناقل.

انتقل إلى نافذة أو مكان مفتوح.
تحقق من خريطة التغطية التي
يزودك بها موفر الخدمة.

الرموز غير
متطابقة

عندما ترغب في تغيير رمز الحماية،
عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله
مر ًة أخرى.
عدم تطابق الرمزين اللذين أدخلتهما.

اتصل بموفر الخدمة.

يتعذّر ضبط
الوظيفة

غير معتمد من ِقبل موفر الخدمة أو أن
التسجيل مطلوب.

اتصل بموفر الخدمة.

المكالمات غير
متوفرة

خطأ في الطلب أو أن الخدمة محدودة.

تحقق من الرقم المطلوب
واالستقبال .اتصل بمو ّفر الخدمة
لديك.

المكالمات غير
متوفرة

خطأ في الطلب .تم إدراج بطاقة SIM
جديدة .تم بلوغ الحد الخاص برسوم
المكالمات المدفوعة مسبقا ً

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

يتعذّر تشغيل
الهاتف

تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف
التشغيل لبرهة قصيرة جدا ً.

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

لم يتم شحن البطارية.
مالمسات البطارية متسخة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
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المشكلة

األسباب المحتملة

التدابير التصحيحية الممكنة

خطأ في الشحن

البطارية فارغة بالكامل.

اشحن البطارية.

مشكلة في االتصال.

دقق في وحدة التزويد بالطاقة
واالتصال بالهاتف .دقق في مالمسات
البطارية ،وقم بتنظيفها إذا
اقتضى األمر.

ال تصل الكهرباء من المقبس الكهربائي.

قم بالتوصيل بمقبس آخر أو دقق
في الفولتية.

خلل في الشاحن.

اختبر باستخدام شاحن آخر.

الشاحن غير مناسب.
خلل في البطارية.

استخدم ملحقات  LGاألصلية فقط.
استبدل البطارية.

تم فقدان اتصال
الشبكة.

اإلشارة ضعيفة جدا ً.

إذا كان وضع الشبكة تلقائي ،قم
بإعادة االتصال بموفر خدمة آخر.

الرقم غير
مسموح به

وظيفة رقم االتصال المحدد قيد
التشغيل.

تحقق من قائمة اإلعدادات وقم
بإيقاف تشغيل الوظيفة.

LG-C375 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of features on your phone.
Some of the content of this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C375
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to assure
the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods
with the phone transmitting at its
highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
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•

•

•

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 1.25 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
1.28 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.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

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.
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.
Do not use your device for a long
period of time with any part of
your body in direct contact with
it. During normal operation, the
temperature of the product may
increase, which may cause your
skin to be harmed or burnt.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
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.
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•

•

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.

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

Potentially explosive
atmospheres
•
•
•

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

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.

Battery information and
care
•

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft
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.

•
•

You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximise the battery
life.
Do not disassemble or shortcircuit the battery.
Keep the metal contacts of the
battery clean.
Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery maybe
recharged many until it needs
replacing.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
•

•

•

•

•

•

•

•
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Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in
high humidity, such as in the
bathroom.
Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
Dispose off 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 authorised
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
Earpiece
Send key
• Dials a phone number
and answers a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to dial.
Hold down below
keys.
- Insert ‘+’
symbol to make
international
calls.
- Connect voice
Mail centre.
To - Speed
dials.
- SOS Mode.
- Hold the key
down to Activate
or deactivate
silent mode.
• In editing mode:
Enter numbers &
characters

Message blinker
• This led flashes up
to 10 minutes if you
don’t check new IM,
Email ,Message and
Missed call.
Soft keys (Left soft key
/ Right soft key)
• These keys perform
the function Indicated
in the bottom of the
display.
Main LCD
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.
Confirm key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.
Lock key
• Key lock at any screen (long press)
• Unlock at lock screen (long press)
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was set.
(Menu > Settings > Display > Homescreen >
Widget settings)
Press Down Navigation Key: My stuff
Press Right Navigation Key: MP3 player
Press Left Navigation Key: Camera
• In menu: Scroll up, down, Right & left.
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Getting to Know Your Phone
Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on , external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment.
• During playing
MP3 music: Audio
volume adjustment.
SIM Switching Key
(SIM1 and SIM2
selection)
Headset

Back cover
Memory card
holder

Camera lens

SIM Card holder
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Battery

Installing the SIM and battery
1 Remove the back cover
Press the back cover release
latch.

2 Remove the battery
Lever the top edge of the battery
and remove it carefully from the
battery compartment.

4 Install the battery
First insert the bottom of the
battery into the bottom edge of
the battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the terminals on the phone.
Press top of the battery until it
clips into place.

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

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.
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Installing the SIM and battery
5 Insert the back cover

6 Charging your phone
Open the cover of the charger
socket on the right of your LGC375. Insert the charger and
plug into a mains electricity
socket. Your LG-C375 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears
on screen.
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Using Dual SIM-card
You can see two Network Signal
icons on the left-top of the screen
when you insert two SIM-Card.

Activating and switching
SIM cards
The SIM Switching key allows you
to select the default SIM card for
call or message in Contact, Call
logs and Message box in standby
mode.
User can also press SIM switching
key simply on the left side of the
LG-C375. Dual SIM key makes it
easy for you to switch SIM-Card
whenever you call, send messages
and so on.

TIP!
1. You can see the network
signals highlighted by
background colour when
you switch them. It makes
you easily identify the
strength of your signal of
the selected SIM-Card.
2. You must choose SIM1
or SIM2 to use some
function. For example, Call,
Messaging, Phonebook,
Settings etc.

Note: If there is only one SIM
card installed, this SIM card
would be activated as default
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using a
memory card.
Note: A memory card is an
optional accessory.

Slide the memory card into the slot
until it clicks into place. Make sure
that the gold contact area is facing
downwards.

WARNING: External
memory cannot be exceeded
8GB.

Removing a memory card
Carefully remove the memory card
by gently pushing it in to the phone
and quickly releasing it.

Formatting the memory
card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Device and Memory
info. and select External
memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000
as default. Your memory card will
be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted
folders on your LG-C375 press
Menu and select My stuff. Press
right navigation key two times to
choose memory card.
WARNING: When you
format your memory card, all
the content will be wiped. If
you do not want to lose the
data on your memory card,
back it up ﬁrst.

WARNING: Do not
remove your MicroSD card
during the data transfer.
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Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete

a digit press back arrow.
to begin the call.
3 Press
4 To end the call, press
.
TIP! To enter + when
making an international call,
press and hold 0.

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Phonebook.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Phonebook.
to begin the call.
3 Press

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
to answer
Accept or press
the call.
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for
a meeting.
or select Reject in order
Press
to reject an incoming call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon
is displayed with red colour
cross, when the speaker is
deactivated speaker icon is
displayed without red colour
cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
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Games & apps.

Logs

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

You can check the record of all,
calls, missed, outgoing, incoming
logs and messages only. The
number and name (if available)
are displayed together with the
date and time at which the call
was made. You can also view the
number of times you have called.
All logs: View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls and also send and received
messages.
Calls Only: View a list of all the
numbers you have called, received
calls and missed calls.
Messages Only: View a list of
all the numbers you have sent or
received messages.
Missed logs: View a list of any
calls you have missed.
Outgoing logs: View a list of all the
numbers you have called.
Incoming logs: View a list of all the
numbers that have received.

Camera

Internet

Camera

You can launch the internet browser
and access the homepage of the
activated profile on web settings.
and Camera.
You can also manually enter a URL
2 When the camera has focused on
address and access the associated
your subject, select the Capture
WEB page.
icon on the bottom-centre of the
screen and press OK Key to take 1 In Menu mode, select Internet
→ Yes to launch your service
a photo.
provider’ homepage.
Video Camera
2 Navigate web pages using the
following keys:
1 Press Menu and select Camera
and choose Video Camera. The
Navigation - Scroll up or down on
video camera’s viewfinder will
a web page.
appear on screen.
OK - Select an item.
2 Focus the camera on what to
Back - Return to the previous page.
record.
Options - Access a list of browser
3 Select the Rec. icon on the
options.
bottom-centre of the screen and
press OK Key to take a video.
Note: You will incur extra
Rec will appear at the bottom of
cost by connecting to these
again to
the viewfinder. Press
services and downloading
content.
stop recording.
1 Press Menu and select Camera

Album

Check data charges with your
network provider.

View the pictures and videos you
have taken in your Album.
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SNS (Social network services)
Your LG-C375 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network. You can update your own
SN place status and view your
friends’ SN updates.
Note: SNS feature is a data
intensive application. An
additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check
your data charges with your
network provider.

Facebook
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status. Input
your comment about new status
or check others. Select Options to
choose Refresh and main menu.

Twitter
Twitter is a micro blogging service
that enables its users to send and
read messages known as tweets.

Orkut
Orkut is an online community
designed to make your social life
more active and stimulating.
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Windows Live!
This indicates the Instant
Messaging Client Information
such as Client Name and Version
Number.
Note: Please ensure Auto
Update is On before using this
Applications.

Messaging
Messaging
Your LG-C375 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) as well as the
network’s service messages.

Sending a message
1 Press Menu, select Messaging

and choose Write message.
2 A new message editor will open.

3
4

5
6

7

Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS mode.
Enter your message using the
keypad.
Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Text template, Multimedia
template, Emoticon, Name
& Number, Slide, Subject or
More (Business card/Schedule/
Memo/Task/My profile).
Choose Send to.
Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
Select Send.

WARNING: Image,
Sound, Video, Slide, Subject,
Business card, Schedule or
My proﬁle 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: Abc
mode, and 123 mode.
Note: Some ﬁelds may allow
only one input mode (e.g.
telephone number in contact
ﬁelds).
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Messaging
Text input mode using the
keypad
When you want to enter text, for
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode.
If you are entering a number, for
example when making a call, the
keypad number keys will default to
numbers. To enter the small symbol
(such as @) or the number (such as
0) at upper right of the keys, press
the Fn Key . Press it once for just
the next letter, or twice quickly for
all letters.
Note: Info message will
display only for slot 1.
TIP! While viewing the received
message, press Options and
select Quick reply. This is
useful if you need to reply the
message during a meeting.
TIP! While you see the
message, press Options
and select Extract. You can
extract the information such
as a number, email address or
web address from the selected
message.
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Music
MP3 Player
Your LG-C375 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
•

•

Before using music player,
you will need to transfer
music file onto your phone.
Music player supports codec
types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does
not necessarily support all
features and variations of file
formats.

Playing a song
1 Press Menu and select Music,
then choose MP3 player.
2 Choose All songs then select the
.
song you want to play. Select
3 Select
to pause the song.
to skip to the next
4 Select
song.
to skip to the previous
5 Select
song.
TIP! To change the volume
while listening to music, use
the volume keys on the left
hand side of your phone.

Note:
The copyright of music
ﬁles can be protected in
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downloading
or copying the ﬁle, please
check the national legislation
of the applicable country
concerning the use of such
material.

FM Radio
Your LG-C375 supports Wireless
FM radio feature so you can tune
into your favorite stations and listen
on the move.
Note: If you are in an area with
bad radio reception, you may
have difﬁculty listening to the
radio. You will need to insert
your headphones in order to
listen to the radio. Insert them
into the headphone socket.
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Music
Listening to the radio
1 Press Menu, select Music and
choose FM radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
Recording the Radio
1 Press Rec. during listening to
the radio.
2 The recording time is displayed
on your phone.
If you want to stop the recording,
press Stop. If recording is done, the
recorded contents will be saved in
My stuff -> Sounds as mp3 file.
TIP! To conﬁgure your
recording settings such as the
saved memory, recording type
or pre-recording, press Option
and select Recording settings.
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E-Mail

Phonebook

Sending an email using
your new account

Searching for a contact

To send/receive an email, you
should set up an email account.
1 Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2 From Options choose Write
e-mail and a new email window
will open.
3 Enter address in To field then Write
a subject line and press down
navigation key.
4 Enter your message using the
keypad then Press Ok to send
the email.

My stuff

1 Press Menu and select

Phonebook.
2 Using the keypad enter the first

letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.

Adding a new contact
1 Press Menu and select

Phonebook.
2 Press Option and select New

contact.
3 Enter the information you want

in the fields provided and select
Done.

View the images, sounds, videos
and others in your My stuff.
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Tools
Quick menu

World clock

1 Press Menu and select Tools,

Allows you to determine the
current time in another time zone
or country.

then choose Quick menu.
2 Press Add and choose the menu
you want to quickly approach.

Organiser
You can access Calendar, Tasks,
Memo and Calculate date to get the
Target Date.

Alarm clock
You can set up to alarm clocks to
go off at a specified time.

Calculator
This contains the standard functions
such as Addition, Subtraction,
Multiplication and Division.

Voice recorder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.

Stopwatch
This option allows you to use the
function of a stopwatch.

Unit converter
This converts any measurement into
a unit you want.
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Settings
Dual SIM
You can select the default SIM card
for call or message in Contact, Call
logs and Message box.

Profiles
Choose the profile you want to edit.
Flight mode: Flight mode will not
allow you to make calls, connect to
the internet or send message.

Device
Date and time: Select Auto update
On, and the phone will automatically
update the date and time.
Battery status: Choose to switch
the factory set power save settings
On or Off .
Languages: Change the language
of for your LG-C375’s display.
Auto key lock: Lock the keypad
automatically in standby screen.
Security: Change your security
to keep your LG-C375 and the
important information it holds
protected.
Anti-theft mobile tracker: When
the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real Owner. To
activate the ATMT feature, you

will need to set ATMT on, and
configure the ATMT settings
with Owner name and Alternate
numbers. Default ATMT Code is
“0000”.
Reset device: Use Reset to reset
all the settings to their factory
definitions. You need the security
code to activate this function. The
default number is “0000”.
Memory info: You can check free
space and memory usage of each
repository.

Display
You can adjust settings for the
phone display.

Call
You can set the menu relevant to
a call.

Connectivity
Bluetooth: Set up your LG-C375
for Bluetooth use. You can adapt
your visibility to other devices or
search through devices your phone
is paired with.
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Settings
NOTE: Pair LG-C375 with any
device supporting BT version
above 2.0, then passcode is
not asked, since asscode is
auto generated. Pair LG-C375
with any device supporting
lesser BT versions such as 1.2
etc, then passcode is asked.

USB connection mode: You can
select the USB connection mode on
your phone for several uses.

Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections via
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly.
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NOTE: The LG-C375
supports WEP and
WPAPSK/2 encryption, but
not EAP or WPS encryption.
If your Wi- Fi service provider
or network administrator
sets encryption for network
security, ﬁll in the key in the
pop-up window. If encryption
is not set, this popup window
will not be shown. You can
obtain the key from your Wi-Fi
service provider or network
administrator.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using this
function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/index.
jsp → select country.
This Feature allows you to update
the Software of your phone to the
latest version conveniently from the
internet without the need to visit a
service centre.
As the mobile phone Software
update requires the user’s full
attention for the duration of the

update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone.

Synchronise your phone
with your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.
2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Click the “Phone Backup &
Restore” in PC suite (Tools >
Phone Backup & Restore), and
select Backup or Restore.
4 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to

backup information to, or restore
information from. Now select
Backup or Restore and Click
Finish.
5 Your information will be Backed
up or Restored.
NOTE: Install PC Suite using
CD provided and follow the
Installation Guide.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.
2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Open LG PC Suite icon in your PC
which is already installed, after
searching the phone it will be
connected automatically.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange ﬁles, organise
documents and remove
contents you no longer need.
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Data cable

User Guide

Stereo headset

CD

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check
with our regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-C375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards, regulation and directives

Doo Haeng Lee / Director

18. May. 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Troubleshooting
This section 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.
Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

No connection
to the network

Signal is weak or you’re outside of
the carrier network.

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

Codes do not
match

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

Function cannot
be set

Not supported by
Service Provider or registration
required.

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialing error or service limitations.

Check the number dialed and
check the reception. Contact
your service provider.

Calls not
available

Dialing error New SIM card inserted
Prepaid Charge limit reached

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

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly.

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

Battery is not charged.
Battery contacts are dirty.
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Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging error

Battery totally empty.

Charge battery.

Contact problem.

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

No power from outlet.

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective.

Test with another charger.

Wrong charger.

Only use original LG
accessories.

Battery defective.

Replace battery.

Network
connection
is lost.

Signal too weak.

Reconnection to another service
provider if network mode is
automatic.

Number not
permitted

The Fixed Dial Number function
is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.
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