 SIMکارڈ اور ہینڈسیٹ کی بیٹری نصب کرنا

انگریزی
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Bluetooth QD ID B017062

 LG-A165رہنامئے صارف

جب آپ کسی سیلولر نیٹورک پر اشرتاک کرتے ہيں آپ کو ایک پلگ ان سم کارڈ فراہم کیا جاتا ہے ،جس میں آپ کی اشرتاک کی تفصیالت ہیں جیسے کہ آپ کی ،PIN
کوئی بھی دستیاب اختیاری خدمات اور بہت کچھ۔

www.lg.com

 SIMکارڈ فعال کرنا اور تبدیل کرنا

کال الگ

ترتیبات

آپ جانے اور آنے والی کالوں کی سبھی فہرستیں دیکھ سکتے ہیں۔  sim1کال الگ یا  sim2کال الگ منتخب کریں اور اس سے درج
ذیل منتخب کریں۔
›	مسڈ کالز :آپ بغیر جواب والے کالز دیکھ سکتے ہیں۔
›	موصولہ کالیں :آپ موصولہ کالیں دیکھ سکتے ہیں۔
›	ڈائل کردہ منربز :آپ کی گئی کالوں کے منرب دیکھ سکتے ہیں۔
›	کال کا دورانیہ :آپ کو اپنی موصولہ اور کی گئی کالوں کا وقفہ دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کال کے ٹامئر بھی ریسیٹ کرسکتے ہيں۔

›	زبان /لکھنے کی زبان:آپ اپنے فون میں ظاہرہونے والے ٹیکسٹ کی زبان تبدیل کرسکتے ہیں۔ اس تبدیلی سے زبان کے اندراج کی
وضع متاثر ہوگی۔
›	تھیمز :آپ کو اپنے فون کے ڈسپلے کا پورا منظر تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
›	تہنیتی الفاظ :یہ مینو آپ کو فون کے پاور آن ہونے پر تہنیتی الفاظ کسٹامئز کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ اس بات کا بھی انتخاب
کرسکتے ہیں کہ آیا آپ پاور آن یا آف ہونے پر تہنیتی الفاظ دیکھناچاہتے ہیں یا نہیں۔
›	مخصوص بٹن :آپ کو ان ہاٹ کی کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے جو ابھی آپ کے نیویگیشن کی کیلئے مختص ہیں
(انتظار کی حالت میں ہونے پر)۔
›	تاریخ اور وقت کی خودکار تازہ کاری :آپ کو مقامی منطقۂ وقت کے لحاظ سے فون کو وقت اور تاریخ کی خودکار تازہ کاری متعین
کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
›	 UARTترتیبات :یہ آپ کو  ATکامنڈ استعامل کرتے وقت  UARTپورٹ متعین کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ  SIM1یا  SIM2کے
درمیان منتخب کرسکتے ہیں۔
›	متفرقات۔ ترتیبات :آپ ڈسپلے اسکرین کی چمک اور وقت متعین کرسکتے ہیں۔

 #بٹن
خاموش موڈ میں داخل ہونے کیلئے دیرتک دبائیں۔

پیغام رسانی

 Micro SDمیموری کارڈ کا ساکٹ
ڈسپلے اسکرین
نیویگیشن بٹن
فون کے فنکشنوں تک فوری رسائی کے لئے استعامل کریں۔
بھیجنے کا بٹن
کوئی فون منرب دائل کریں اور کال کا جواب دیں۔انتظار کی حالت میں :کال کی تفصیالت دکھائیں۔حرفی و منربی بٹن
انتظار کے طرز میں منربز ڈائل کریں اور ایڈٹ کے طرز میں
اعداد یا حروف داخل کریں۔
* کلید (عالمتی کلید)
پیغام لکھنے کے دوران عالمت داخل کریں

مینو ( 1جاری)

نرشیاتی پیغام

انتخاب کریں کہ آیا خدمات سے متعلق معلوماتی پیغام (نرشیاتی پیغامات) وصول کرنے کیلئے چینلز وصول ،بند کریں ،دیکھیں یا ترمیم
کریں۔ ساتھ ہی خدمات سے متعلق معلوماتی پیغامات کی زبان بھی منتخب کریں۔

پیغام لکھیں

اس مینو میں ( SMSمخترصپیغام کی خدمت) اور( MMSملٹی میڈیا پیغام کی خدمت) سے متعلق اعامل شامل ہیں۔ آپ ایک ہی وقت
میں متعدد رابطوں کو SMSبھیج سکتے ہیں۔

قالب

یہ فہرست میں موجود پہلے سے متعلق پیغامات ہیں۔ آپ قالب کے پیغامات دیکھ اور ترمیم کرسکتے ہيں یا نئے پیغامات بناسکتے
ہيں۔

داخلی باکس

آپ کو جب بھی پیغام موصول ہوگا آپ کو انتباہ دیا جائے گا۔ انہیں داخلی باکس میں ذخیرہ کیا جائے گا۔

پیغام کی ترتیبات

یہ مینو آپ کو اپنے نیٹ ورک رسوس فراہم کنندہ کی خصوصیات کا تعین کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

خدمات کا پیغام

کلید  9کو دیر تک دبا کرپہلے سے متعین منرب(زیادہ سے زیادہ  )3پر ہنگامی پیغام بھیجا جاسکتا ہے۔ دیر تک کلید  9کو دبانے پر ،ایک
پوپ اپ ظاہر ہوتاہے‘ ،خدمات کا پیغام ترتیب دیں؟’ ‘ہاں’ دبائیں پھر مطلوبہ پیغام ٹائپ کریں اور  3منربز درج کریں جنہیں آپ ہنگامی
طرز میں پیغام بھیجنا چاہتے ہیں اور محفوظ کریں /ہوگیا دبائیں۔

پیغام رسانی

مینو 1

محفوظ ٹیکسٹ پیغام

آپ پیغامات کو عارضی طور پرمحفوظ ٹیکسٹ پیغام میں محفوظ کرسکتے ہیں۔

جانے والے پیغام

یہ نہیں بھیجے گئے پیغامات یا ایسے پیغامات کیلئے عارضی ذخیرہ واال فولڈر ہے جسے آپ نے بھیجا ہو لیکن اس کی فراہمی نہیں
ہوسکی ہو۔

بھیجے ہوے

پیغام بھیجنے کے بعد ،متنی پیغام یا ملٹی میڈیا پیغام بھیجے ہوئے فولڈر میں محفوظ ہوجاتا ہے۔

محفوظ اجزا

آپ اپنے محفوظ کردہ پیغامات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔

›	ٹیکسٹ پیغام۔ شامر کنندہ :یہ اطالق فون پر موصول اور اس سے بھیجے گئے پیغام کی تعداد کی گنتی کرے گا۔
›	پیکٹ ڈیٹا کا شامر کنندہ:آپ نیٹ ورک پر منتقل کردہ ڈیٹا کی مقدار کی جانچ کرسکتے ہیں۔
›	کال کی قیمتیں :آپ کے ڈائل کئے گئے منربوں پر عائد کردہ قیمتیں اور اپنی سبھی موصولہ اور کی گئی کالوں کا دورانیہ دیکھیں۔ آپ
قیمتيں کی ترتیبات بھی کرسکتے ہيں۔

ترتیبات

مینو 4

دوہری  SIMکی ترتیبات

 SMSکا شیڈیول مقرر کریں صارف  SMSکا شیڈیول مقرر کرسکتاہے ،تاکہ اسے پہلے سے متعین منرب /رابطے کو مقررہ تاریخ اور وقت پر بھیجا جاسکے۔

ترتیبات

مینو ( 3جاری)

اختیارات سے منتخب کریں کہ آپ کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں :دوہری  SIMکھلی  /رصف  SIM1کھلی  /رصف  SIM2کھلی  /فالئٹ موڈ۔
مفید نکتہ:دوہرا  SIMایک پر گفتگو  :جب دوہرے SIMمیں سے ایک نیٹ ورک کے ساتھ جیسے /WAP/JAVA/MMSکال کے ساتھ
چل رہا ہو تو ،دورسا SIMنیٹ ورک سے متعلق رسوس کا استعامل نہیں کرسکتا۔

ترتیبات

مینو ( 4جاری)

5

6

فوری خصوصیت کا حوالہ

آپ اس مینو کا استعامل کرکے فون بک اندراجات شامل کرسکتے ہیں۔

مینو 3

2

3

اختتامی بٹن
 آن/آف کریں (اسے نیچے دبائيں) -کال ختم یا مسرتد کریں۔

اس حصے میں آپ کے فون کی خصوصیات کی مخترص وضاحتیں فراہم کی گئی ہيں۔

آپ فون بک میں رابطوں کی تالش کرسکتے ہیں۔
ںوٹ:اپنے مطلوبہ نام کا ابتدائی حرف درج کرکے فوری تالش دستیاب ہے۔

الگ

سافٹ بٹن (بایاں سافٹ بٹن /دایاں سافٹ بٹن)
یہ بٹن ڈسپلے کے نچلے حصے میں ظاہر کردہ فنکشن
انجام دیتے ہيں۔

نوٹ :بیٹری کو پوری طرح چارج کریں
پہلی بار اسے استعامل کرنے سے قبل۔

الگ

مینو 2

نیا رابطہ شامل کریں

مائکرو  USBپورٹ  /ائیرفون جیک  /چارجر پورٹ

تصويريں

بیٹری نکالنے سے پہلے ہمیشہ آلے کو بند کریں اور چارجر الگ کردیں۔
 1پیچھے لگا ڈھکن ہٹائیں۔
1
 2بیٹری کو باہر نکالیں۔
 SIM 3کارڈ داخل کریں۔
 4بیٹری پیک داخل کریں۔
 5پچھال ڈھکن لگادیں۔
4
 6بیٹری چارج کریں۔

آپ کے فون میں دہرے  SIMکارڈ کی وضع کی سہولت ہے ،جس کے ذریعے آپ  SIMکارڈ تبدیل کئے بغیر ایک ہی وقت میں دو  SIMکارڈ استعامل کرسکتے ہيں۔
جب دو  SIMکارڈ نصب ہوں ،آپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں  SIMکارڈ فعال کرسکتے ہيں۔
 .1اصل مینو سے [ترتیبات] منتخب کریں ،اور پھر [دوہری  SIMکی ترتیبات] منتخب کریں۔

فون ڈائری

 SIMکارڈ کي تنصيب کاري

ائیرپیس

اہم! ›داخيل  SIMکارڈ اور اس کے مشموالت رگٹر لگنے يا موڑنے سے آساين کے ساتھ خراب ہوسکتے ہيں ،لہذا کارڈ داخل کرتے يا نکالتے وقت دھيان رکھیں متام
 SIMکارڈز چھوٹے بچوں کي پہنچ سے دور رکھيں۔

زیر استعامل فون کے سافٹ وئیر کے ورژن اور خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ
ہدایت نامہ مختلف ہوسکتا ہے۔

)P/N: MFL66984708 (1.0

فون کے اجزا

وضع قطع

آپ مختلف واقعات ،یا ماحول کیلئے فون کے ٹونز کو ترتیب دے سکتے ہیں اور حسب رضورت بنا سکتے ہیں۔

منائش

آپ فون منائش کی ترتیبات تبدیل کرسکتے ہیں۔

مالپ

›	بلوٹوتھ:آپ  BTکنکشن کی ترتیبات کو موافق بنا سکتے ہیں۔
›	ڈیٹا اکاؤنٹ :آپ ڈیٹا اکاؤنٹ کی فہرست کا نظم و نسق کرسکتے ہیں جس کا استعامل  WAPیا  MMSپر پروفائل کی ترتیب کیلئے کیا
جاتا ہے۔

کال

آپ کسی کال سے متعلق مینو کو ترتیب دے سکتے ہیں۔

فون

›	وقت اور تاریخ:تاریخ ،وقت ،منطقۂ وقت ،اورفارمیٹ متعین کریں۔
›	پاور آن/آف کا وقت متعین کریں :یہ مینو آپ کو فون کے خود بخود بند ہونے یا چالو ہونے کا وقت ترتیب دینے کی سہولت فراہم کرتا
ہے۔ آپ کے ذریعہ وقت مقرر کردیے جانے کے بعد ،فون مقررہ وقت پر خود بخود چالو ہو جائے گا۔ پاور آف ہونے کیلئے ،فون آپ
کے مقررہ وقت پر پاور آف ہونے سے قبل آپ سے تصدیق طلب کرے گا۔ آپ چار مختلف اوقات تک متعین کرسکتے ہیں۔

ترتیبات

مینو ( 4جاری)

نیٹ ورک

آپ اس مینو کا استعامل کرکے نیٹ ورک منتخب کریں اور نیٹ ورک کے طرز کی ترتیبات کو متعین کرسکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ ترجیحی
فہرستوں سے اتصال کیلئے ایک قابل ترجیح نیٹ ورک شامل کرسکتے ہیں۔

سیکیورٹی ترتیبات

›	 sim1/sim2سیکیورٹی ترتیبات :یہ مینو آپ کو فون کے تحفظ کا تعین کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
›	فون الک :آپ فون کے غیرمجاز استعامل کی روک تھام کے لئے حفاظتی کوڈ استعامل کرسکتے ہيں۔
›	خودکار کی پیڈ الک :آپ کچھ وقت کے بعد کی پیڈ کو خودبخود الک ہونے پر متعین کرسکتے ہیں۔
›	پاس ورڈ تبدیل کرنا:اپنے فون کا پاسورڈ تبدیل کرنے کیلئے ،پرانا کوڈ داخل کریں پھر نیا کوڈ داخل کریں۔
›	چوری کے مخالف موبائل ٹریکر :اس فون کا  ATMTآپ کو موبائل فون کے کھوجانے کی صورت میں ٹریکنگ کے نظام کی سہولت
فراہم کرتا ہے۔

مینو ( 4جاری)

مینو ( 4جاری)

فیکٹری ترتیبات کی بحال

گیلری

آپ فیکٹری کے سبھی ڈیفالٹس کو رشوع کرسکتے ہیں۔ آپ کو یہ فنکشن کارآمد کرنے کے لئے حفاظتی کوڈ کی رضورت ہے۔

مینو 5

میری تصاویر

تصویری فائلوں کی فہرست دکھاتاہے۔

میری آوازیں

محفوظ کردہ آڈیو فائلز فہرست میں ظاہر ہوتی ہیں۔

میرے ویڈیوز

ویڈيو فائلوں کی فہرست دکھاتا ہے۔

میرے گیمز اور ایپلیکیشنز آپ اپنے فون پر گیمز اور ایپلیکیشنز کے وسیع انتخاب تک رسائی حاصل کرسکتے ہيں۔
دیگر

جب آپ بلوٹوتھ کے ذریعہ غیرشناخت شدہ شکل والی فائل وصول کرتے ہیں تو ،فائلوں کو اس فولڈر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

ملٹی میڈیا

ملٹی میڈیا

مینو 6

کیمرہ

آپ اندرونی ساختہ کیمرے سے تصویریں لے سکتے ہيں اور اپنی رضوریات کے مطابق اس کی ترتیبات کو مطابق بناسکتے ہيں۔

ویڈیو ریکارڈر

آپ اندرونی ساختہ کیمرہ کے ذریعے ویڈیو کلپ ریکارڈ کرسکتے ہيں۔

ایف ایم ریڈیو

وائس ریکارڈر

آپ وائس میمو ریکارڈ کرسکتے ہيں۔

امیج دیکھنے واال

تصویر لینے کے بعد اختیارات کے ساتھ تصویر دیکھنے کیلئے اس کا انتخاب کریں۔

میڈیا پلیرئ
سالئڈ شو

سالئڈ شو موڈ ایک ہی وقت میں سالئڈ شو کے طور پر آپ کی گیلری کی سبھی تصاویر دکھائے گا۔

منتظم

تصویر میں ترمیم کرنے واال آپ تصاویر میں ترمیم کرسکتے ہیں۔ ایڈیٹر تصویر کی جسامت میں تبدیلی کرسکتا ہے یا مختلف قسم کے اثرات شامل کرسکتا ہے۔

االرم گھڑی

گیمز اور ایپلیکیشنس

میرے گیمز اور ایپلیکیشنس اپ کے  LG-A165میں پہلے سے لوڈ کردہ گیمز موجود ہیں تاکہ آپ فارغ اوقات میں لطف اندوز ہوسکیں۔ اگر آپ نے کوئی اضافی
کھیل یا اضافی پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنا منتخب کیا تو وہ اس فولڈر میں محفوظ ہو جائیں گے۔ مینو دبائیں اور اطالقات منتخب کریں۔
میرے گیمز اور ایپلیکیشنس منتخب کریں۔

ویب

مینو 9

گھر پیج سے جوڑتا ہے۔ ہوم صفحہ وہ سائٹ ہے جسے کارآمد پروفائل میں واضح کیا گيا ہے۔

گھر
عالمات

اس مینیو کے ذریعے آپ بعد میں آسان رسائی کے لئے پسندیدہ ویب صفحات کے  URLمحفوظ کرسکتے ہيں۔

آخری ویب پتہ

آپ انٹرنیٹ سے مربوط رہتے وقت تازہ ترین صفحہ دیکھ سکتے ہیں۔

محفوظ اور موئرث استعامل کی ہدایات (جاری)
برقیاتی آالت

متام وائرليس فون مداخلت کے لئے حساس ہوسکتے ہيں ،جس کى وجہ سے ان کى کارکردگى متاثر ہوسکتى ہے.
›بغري اجازت حاصل کئے آپ اپنے موبائل فون کو طبی آلہ کے پاس مت استعامل کريں۔ فون کو پیس میکر یعنی کہ سینے کی جیب میں رکھنے سے گریز کریں۔

راستے پر حفاظت

گاڑی چالنے کے دوران موبائل فون استعامل کرنے کے متعلقہ قوانین اور ضوابط کی چانج پڑتال کریں۔
›گاڑی چالنے کے دوران دستی فون استعامل نہ کریں۔
›اگر دستياب ہو تو ہينڈ فري کٹ استعامل کريں۔
›کال کرنے یا کال کا جواب دینے ،اگر ڈرائونگ کے رشائط کے تحت درکار ہو ،سے قبل گاڑی پارک کریں۔

دھامکہ خيز عالقہ

جہاں دھامکہ ہورہا ہو وہاں فون کا استعامل مت کريں۔ پابنديوں پر دھيان ديں ،اور متام قاعدے اور ضوابط کی پیروی کريں۔

ممکنہ دھامکہ خیز ماحول

فون کو دوبارہ ايندھن لينے کے مقامات پر استعامل نہ کریں۔ کيمياوى مواد یا ايندھن کے قريب استعامل مت کريں۔

طیارے میں

وائرلیس آالت طیارے میں مداخلت کا باعث ہوسکتے۔
›کيس بھي جہاز ميں سوار ہونے سے پہلے اپنے موبائل فون کو بند کرديں۔

مینو ( 6جاری)

آپ اپنے بیرونی ایرفون کے ساتھ یا اس کے بغیر ایف ایم ریڈیو کا استعامل کرسکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت اپنا پسندیدہ ریڈیو
اسٹیشن سن سکتے ہيں۔
نوٹ :آپ کو ریڈیو سننے اور اچھی نرشیات حاصل کرنے کیلئے ہینڈز فری کنکٹر میں ایر مائیک داخل کرنا ہوگا۔

یہ پلیرئ آپ کو آڈیو اور ویڈیو فائلیں چالنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ پلے لسٹ کا نظم و نسق بھی کرسکتے ہیں۔

مینو 8

منتظم

مینو 7

آپ االرم گھڑی کو کسی مخصوص وقت پر بجنے کے لئے سیٹ کرسکتے ہيں۔

کیلنڈر

آپ کیلنڈر دیکھ سکتے ہیں اور مقرر تاریخ پر یہاں واقعات شامل کرسکتے ہیں۔

کرنے کے کام

آپ کرنے کے کام دیکھ سکتے ہيں ،تبدیل کرسکتے ہيں اور شامل کرسکتے ہيں۔

ویب

محيط ٹمپريچر

یاداشت

آپ نئے میمو شامل کرسکتے ہيں اور محفوظ کردہ میمو دیکھ اور ان کا انتظام کرسکتے ہيں۔

کیلکولیٹر

کیلکولیٹر ریاضی کے بنیادی فنکشنز فراہم کرتا ہے :جمع ،تفریق ،رضب ،تقسیم.

اسٹاپ واچ

یہ اختیار آپ کو اسٹاپ واچ کے فنکشن کو استمعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

کنورٹر

یہ کسی پیامئش کو آپ کی مطلوبہ اکائی میں تبدیل کرتا ہے۔ ایسی متعدد قسم کی چیزیں ہیں جنہیں یونٹس میں تبدیل کیا جاسکتا
ہے :کرنسی ،ملبائی ،وزن۔

عاملی وقت

عاملی وقت کا فنکشن پوری دنیا کے بڑے شہروں کے وقت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔

جائیں بطرف

یہ آپ کو اس مینو پر جانے میں مدد کرتا ہے جس کے آپ متالشی ہیں۔ آپ جائیں بطرف کے طور پر کوئی آئٹم ترتیب دے سکتے ہیں۔

فائل منیجر

یہ فنکشن آپ کو اپنے فون کے داخلی میموری اور بیرونی میموری کار کے مواد کو دیکھنے دیتا ہے۔

 SIMخدمات

محفوظ اور موئرث استعامل کی ہدایات

مینو ( 9جاری)

ترتیبات

آپ انٹرنیٹ خدمت سے متعلق پروفائل ،مخفی حافظہ اور حفاظت متعین کرسکتے ہيں۔

برائے مہربانی یہ آسان رہنام عبارات پڑھیں۔ ان ہدایات پر عمل نہ کرنا خطرناک يا خالف قانون ھو سکتا ہے۔ مزيد تفصييل معلومات اس کتابچہ ميں درج ذيل ہےـ

پتہ داخل کریں

آپ اپنی مطلوبہ سائٹ سے براہ راست جڑسکتے ہيں۔ مخصوص کردہ  URLدرج کرنے کے بعد ،کنکشن قائم کرنے کے لئے ٹھیک ہے
بٹن ،اور سائٹ سے جڑنے کے لئے ہوگیا دبائيں۔

تنبیہہ

محفوظ کردہ صفحات

آپ اپنے محفوظ کردہ ویب صفحات دیکھنے دیتا ہے۔

فائل کھولیں

آپ فون میں محفوظ کردہ درج ذیل فائلیں کھول سکتے ہیں۔ .WML, XTHML, HTM, HTML

مصنوعہ کی دیکھ بھال اور مرمت

حالیہ صفحات

اس مینو میں حالیہ طور پر براؤز کردہ صفحات کی روداد دکھائی جاتی ہے۔

محفوظ اور موئرث استعامل کی ہدایات (جاری)

›آپ کي حفاظت کيلئے ،رصف مخصوص اصل بيٹرياں اور چارجرز ہي استعامل کريں۔
›فون کو کسی بھی ایسے عالقے میں بند کردیں جہاں خاص قوانین کے تحت ایسا کرنا رضوری ہو جیسے کہ ہسپتال میں جہاں اس کی وجہ سے طبی آالت متاثر ہوسکیں۔
›بیٹریوں کو متعلقہ قوانین کے متعلق پھینکنا چاہئیے۔
تنبيہ! رصف ایسی بیٹریاں ،چارجرز اور سازوسامان کا استعامل کریں جو اس مخصوص قسم کے فون ماڈل کیلئے منظور شدہ ہے۔ کىس بھى دورسى قسم کا استعامل آپ کے آلے پر ھی گئی
منظوری يا وارنٹى کو بے ضابطہ قرار دينے کے عالوہ ممکن ہے خطرناک ہو۔
›اس یونٹ کو بالکل نہ کھولیں۔ جب مرمت درکار ہو تو آلے کو کسی مستند خدمت کے تیکنیک کار کے پاس لے جائيں۔
 LGکے اختیار پر ضامنت کے تحت مرمتوں میں ایسے پرزوں یا بورڈز کی تبدیلی شامل ہے جو یا تو نئے ہوں یا ٹھیک کئے گئے ہوں ،برشطیکہ ان کی فعالیت تبدیل کئے جانے والے پرزوں
کے برابر ہو۔
›آلے کو حرارت کے ماخذوں سے دور رکھنا چاہیئے جیسے گرمالے اور چولے.
›یونٹ کے بیرونی حصے کو صاف کرنے کے لئے سوکھا کپڑا استعامل کریں۔ (کسی محلول کا استعامل نہ کریں۔)
›فون کو کريڈٹ کارڈز يا مواصالتی ٹکٹوں کے ساتھ نہ رکھيں ،يہ مقناطيسی اسٹرپ پر موجود معلومات پر اثر انداز ہوسکتا ہےـ

محفوظ اور موئرث استعامل کی ہدایات (جاری)

بچے

فون کو محفوظ جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ يہ چھوٹے ٹکٹروں پر مشتمل ہوتے ہيں جو کہ عليحدہ کرنے کي صورت ميں نگل لينے کا خطرہ بن سکتے ہيں۔

ہنگامی کالیں

ممکن ہے کہ متام سیلولر نیٹورکس میں ہنگامی کالیں دستیاب نہ ہوں۔ اس لئے ،ایمرجنسی کالوں کے لئے کبھی بھی فون پر مکمل بھروسہ مت کريں۔ اپنے مقامی خدمت فراہم کنندہ سے
معلوم کریں۔

بيٹری معلومات اور ديکھ بھال

›آپ کو بیٹری چارج کرنے سے قبل اسے پوری طرح ڈسچارج کرنے کی رضورت نہیں ہے۔ دورسے بیٹری نظاموں سے قطع نظر ،حافظہ سے متعلق کوئی ایسا اثر نہیں ہے جو بیٹری کی
کارکردگی سے سمجھوتہ کرسکے۔
›رصف  LGکی بيٹرياں اور چارجرز استعامل کريں۔  LGکے چارجرز بيٹری کي زندگی بڑھانے کيلئے بنائے گئے ہيں۔
›بيٹري پيک کے ترکیبی اجزاء کو الگ الگ نہیں کریں اور نہ ہی اس کو شارٹ رسکٹ کريں۔
›جب بيٹري مناسب کارکردگي فراہم نہیں کرے تو اس کو تبديل کرديں۔ بیٹری پیک تبدیل کرنے کی رضورت پڑنے سے پہلے سینکڑوں بار دوبارہ چارج ہوسکتا ہے۔
›بیٹری کے چارجر کو دھوپ میں نہ رکھیں اور نہ ہی سخت رطوبت کے مقامات ،جیسے غسل خانہ ،میں استعال کریں۔
›اگر بیٹری کی جگہ غلط قسم کی بیٹری لگائی جائے تو دھامکے کا خطرہ ہوتا ہے۔
›استعامل شدہ بیٹریوں کو بنانے والے کی ہدایات کے مطابق پھینکیں۔

ریڈیو فریکونسی ایرنجی ايکسپوژر

ریڈیاتی لہروں کے ظہور اور جو مخصوص رشح جاذبہ ( )SARکے متعلق معلومات

يہ موبائل فون  LG-A165تابکار لہروں سے کی زد میں آنے سے متعلق مناسب حفاظتی تقاضوں کی پابندی کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ رضورت سائنسی رہنام اصول پر مبنی ہے جس
میں متام افراد ،بالواسطہ ان کی عمر اور صحت ،کی سالمتی کو یقینی بنانے کے لئے حفاظت کے مارج شامل ہيں۔
›تابکار لہروں کی زد سے متعلق رہنام خطوط میں پیامئش کی ایک اکائی شامل ہے جسے خصوصی انجذابی رشح ،یا  SARکہا جاتا ہے۔  SARکی جانچیں معیاری طریقوں سے کی جاتی
ہیں ،جن میں فون کو متام زیراستعامل فریکوینسی بینڈوں میں اعلی ترین سندیافتہ قوت کی سطح پر ترسیل کررہا ہو۔
›مختلف  LGفون کے ماڈلوں ميں  SARسطح کے مابني اختالف ہونے کے باوجود يہ متام ريڈيائی لہروں سے پيدا ہونے والے خطرے سے بچاؤ کے متعلقہ تقاضوں کو پورا کرنے کيلئے
ڈیزائن کیے گئی ہیں۔
›انٹرنیشنل کمیشن آن نان آیونائزنگ ریڈیئیشن پروٹیکشن ( )ICNIRPکے ذریعہ تجویز کردہ  SARکی حد ( )10گرام نسیج پر /2Wکيلو گرام ہے۔
› DASY4کے ذریعہ اس موڈل کے فون کی کان پر استعامل کے دوران پیامئش کردہ اعلی ترین  SAR 1.27 W/kg _(10گرام) اور جب جسم پر لگایا جائے تو W/kg 1.41گرام) ہے۔
› )Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEEکی تجویز کردہ  SARکی حد اپنانے والے ماملک یا عالقہ جات کے رہائشیوں کے لئے  SARکے ڈيٹا کی معلوامت W/ 1.6
 kgہے جسے ( )1گرام ٹشو پر اوسطا لیا گيا ہو۔

Phone Components

تکنیکی ڈیٹا
› زیادہ سے زيادہ( +55°C:ڈسچارجنگ)
( +45°Cچارجنگ)
› کم سے کم -10°C :

مینو ( 7جاری)

Installing the SIM Card

Earpiece
Micro USB Port / Earphone jack /
Charger port
)Soft keys (Left soft key / Right soft key
These keys perform the function Indicated
in the bottom of the display.

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

# key
Long press to enter silent mode.

Installing the SIM card and the handset battery

Micro SD memory card socket
Display screen

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription
details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when
handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Navigation keys
Use for quick access to phone functions.
Send key
- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: Shows a history of calls.
Alphanumeric keys
Dial numbers in standby mode and input
numbers or characters in edit mode.
)* Key (Symbol key
Insert symbol when writing a message.

3

6

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.
1 Remove the back cover.
1
2
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
4
5
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.

