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قد يختلف هذا الدليل عن الهاتف وذلك استنادا ً إلى إصدار برنامج
الهاتف وموفر اخلدمة املستخدم.
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تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف اخللوي ،يتم تزويدك ببطاقة  SIMمصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك ،مثل رمز  ،PINوأي خدمات اختيارية
متوفرة وغير ذلك.
هام! ›ميكن إحلاق ضرر ببطاقة  SIMومالمساتها بسهولة عن طريق اخلدش أو الثني ،لذا كن حذرا ً عند التعامل معها وعند إدراجها أو
إخراجها .يجب إبقاء كل بطاقات  SIMبعيدا ً عن متناول األطفال.

األشكال التوضيحية

قم دائما ً بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.
1
 1انزع الغطاء اخللفي.
 2أخرج البطارية.
 3قم بإدراج بطاقة .SIM
 4قم بإدراج حزمة البطارية.
4
 5أرفق الغطاء اخللفي.
 6اشحن البطارية.
www.lg.com

تنشيط وتبديل بطاقات SIM

يعتمد الهاتف وضع بطاقات  SIMالثنائية وميكنك من استخدام بطاقات  SIMفي الوقت نفسه من دون تغييرها .في حال تواجد بطاقتي
 SIMمثبتتني ،ميكنك تنشيط بطاقة واحدة أو بطاقتي .SIM
	.1حدد [الضوابط] من القائمة الرئيسية ثم حدد [ضوابط بطاقة  SIMاملزدوجة].

جهات االتصال

القائمة 2

السجل

مرجع سريع للميزات
املراسلة

القائمة 1

إنشاء رسالة

تتضمن هذه القائمة وظائف متعلقة بـ ( SMSخدمة الرسالة القصيرة) و( MMSخدمة رسالة الوسائط
املتعددة) .ميكنك إرسال  SMSإلى العديد من جهات االتصال في كل مرة.

صندوق الوارد

سيتم تنبيهك عند استالم الرسائل .وسيتم تخزينها في صندوق الوارد.

املسودات

ميكنك حفظ الرسالة مؤقتا ً في املسودات.

صندوق الصادر

عبارة عن حافظة تخزين مؤقت للرسائل غير املرسلة أو الرسائل التي أرسلتها وقد فشل تسليمها.

العناصر املرسلة

بعد إرسال الرسالة ،يتم حفظ الرسالة النصية أو رسالة الوسائط املتعددة في حافظة املرسلة.

العناصر احملفوظة

ميكنك الوصول إلى الرسائل احملفوظة.

السجل

القائمة ( 3تكملة)

›األرقام التي مت طلبها :ميكنك عرض أرقام املكاملات الصادرة.
›مدة املكاملة :يسمح لك بعرض مدة املكاملات الواردة والصادرة .كما ميكنك إعادة تعيني مؤقت املكاملة.
›عداد الرسائل النصية :بقوم هذا التطبيق بتحديد عدد الرسائل املستلمة واملرسلة من الهاتف.
›عداد بيانات احلزمة :ميكنك التدقيق في كمية البيانات التي مت نقلها عبر الشبكة.
›تكاليف املكاملات :عرض الرسوم التي تط ّبق على األرقام التي طلبتها ومدة مكاملة كافة املكاملات التي
تلقيتها أو قمت بطلبها .كما ميكنك أيضا ً ضبط ضوابط التكلفة.

القائمة 3

سجل املكاملات

الضوابط

القائمة ( 4تكملة)

›السمات :يسمح لك بتغيير مظهر شاشة عرض الهاتف كله.
›نص الترحيب :تتيح لك هذه القائمة تخصيص نص الترحيب عند تشغيل الهاتف .كما ميكنك اختيار ما إذا
كنت تو ّد تشغيل نص الترحيب أو إيقاف تشغيله عند تشغيل الهاتف.
›مفتاح مخصص :يتيح لك تغيير التفضيالت املوجودة على مفاتيح التشغيل السريعة التي مت تعيينها
مؤخرا ً ملفاتيح التنقل (عند التواجد في وضع االنتظار).
›التحديث التلقائي للتاريخ والوقت :يتيح لك تعيني الهاتف ليقوم بتحديث تلقائي للوقت والتاريخ وفقا ً
للمنطقة الزمنية احلالية.
›ضوابط  UART :يتيح لك تعيني منفذ  UARTعند استخدام أمر  .ATميكنك االختيار بني  SIM1أو .SIM2
›إعدادات متنوعة :ميكنك تعيني سطوع شاشة العرض ووقتها.
›الوقت والتاريخ :تعيني التاريخ والوقت واملنطقة الزمنية والتنسيقات.
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�منفذ  USBالصغير  /مقبس سماعات األذن /
منفذ الشاحن
مفاتيح االختيار (مفتاح االختيار األيسر /
مفتاح االختيار األمين)
تعمل هذه املفاتيح وفقاً ملا هو محدد في أسفل
العرض.
مفتاح اإلنهاء
 تشغيل/إيقاف تشغيل (الضغط باستمرار) -إنهاء أو رفض مكاملة.

يوفر لك هذا القسم شرحا ً مختصرا ً لكل ميزة من امليزات املوجودة في هاتفك.

ميكنك إضافة إدخاالت إلى دليل الهاتف عبر استخدام هذه القائمة.

ميكنك عرض كافة قوائم املكاملات الصادرة أو الواردة .حدد سجل مكاملات بطاقة  sim1أو بطاقة  sim2ثم
حدد التالي.
›مكاملات لم يرد عليها :ميكنك عرض املكاملات التي لم يتم الرد عليها.
›املكاملات املستلمة :ميكنك عرض املكاملات املستلمة.
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سماعة األذن

مفتاح #
اضغط مطوال ً لدخول وضع الصامت.

�مالحظة :اشحن البطارية بالكامل
قبل استخدامها للمرة األولى.

ميكنك البحث عن جهات االتصال في دليل الهاتف.
مالحظة :يكون البحث الفوري متوفرا ً من خالل إدخال احلرف األول من االسم الذي تريد البحث عنه.
�إضافة جهة اتصال
جديدة

مكونات الهاتف

الضوابط

القائمة 4

ضوابط بطاقة SIM
املزدوجة

املراسلة

الشبكة

ميكنك تعيني ضوابط حتديد الشبكة ووضع الشبكة باستخدام هذه القائمة .كما ميكنك إضافة الشبكة
املفضلة التي تريد االتصال بها إلى القوائم املفضلة.
ّ

ضوابط احلماية

›ضبط احلماية اخلاص ببطاقة  sim1/sim2 :تتيح لك هذه القائمة تعيني أمان الهاتف.
› قفل الهاتف :ميكنك استخدام رمز حماية لتجنب استخدام الهاتف من قبل أشخاص غير مص ّرح بهم.
›قفل تلقائي للوحة املفاتيح :ميكنك تعيني لوحة املفاتيح بحيث تقفل تلقائيا ً بعد وقت معني.
›تغيير كلمة املرور :لتغيير كلمة مرور الهاتف ،أدخل الرمز القدمي يتبعه الرمز اجلديد.
›جهاز التتبع اخلاص مبكافحة سرقة احملمول :تزودك ميزة  ATMTفي هذا الهاتف بالقدرة على وضع نظام
تتبع للهاتف في حال فقدته أو وضعته في غير مكانه.

استعادة ضوابط الشركة ميكنك تهيئة كافة الضوابط االفتراضية للشركة املصنعة .أنت بحاجة إلى رمز احلماية لتنشيط هذه
الوظيفة.
املصنعة

مفتاح اإلرسال
طلب رقم هاتف والرد على مكاملة.في وضع االنتظار :إظهار محفوظات املكاملات.املفاتيح األبجدية الرقمية
اطلب أرقاماً في وضع االنتظار وأدخل أرقاماً أو
أحرفاً في وضع التعديل.
مفتاح * (مفتاح الرمز)
قم بإدراج رمز أثناء كتابة رسالة.

رسالة البث

اختر ما إذا كنت تريد استالم القنوات أو حظرها أو عرضها أو تعديلها الستالم رسائل خدمة املعلومات (رسائل
البث) .اختر أيضا ً لغات رسائل خدمة املعلومات.

النماذج

هناك رسائل مت حتديدها مسبقا ً في القائمة .ميكنك عرض مناذج الرسائل وتعديلها أو إنشاء رسائل جديدة.

ضوابط الرسائل

تتيح لك هذه القائمة تعيني ميزات ملوفر خدمة الشبكة.

رسالة SOS

ميكن إرسال رسالة طارئة إلى األرقام التي مت تعريفها مسبقًا ( 3أرقام كحد أقصى) من خالل الضغط مطوال ً
على املفتاح  .9وعند الضغط مطوال ً على املفتاح  ،9يظهر عنصر منبثق“ ،هل تريد تعيني رسالة SOS؟”.
اضغط على ‘نعم‘ ثم اكتب الرسالة املطلوبة وأدخل  3أرقام تريد إرسال الرسالة إليها في وضع الطوارئ
واضغط على حفظ/مت.

الضوابط

القائمة ( 4تكملة)

األمناط

ميكنك ضبط نغمات الرنني وتخصيصها لعدة أحداث ،أو بيئات.

شاشة العرض

ميكنك تغيير ضوابط شاشة الهاتف.

إمكانية االتصال

› Bluetooth :ميكنك تعديل ضوابط اتصال .BT
›حسابات البيانات :ميكنك إدارة قائمة حسابات البيانات املستخدمة لضبط النمط في  WAPأو .MMS

املكاملة

ميكنك تعيني قائمة متعلقة مبكاملة.

الهاتف

›جدولة التشغيل/إيقاف التشغيل :تتيح لك هذه القائمة تعيني وقت تشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف
تلقائيا ً .حاملا تقوم بتعيني الوقت ،سيتم تشغيل الهاتف تلقائيا ً في الوقت احملدد .إال أن الهاتف سيطلب منك
التأكيد قبل إيقاف التشغيل في الوقت الذي حددته .ميكنك حتديد لغاية  4أوقات مختلفة.
›اللغة/لغة الكتابة :ميكنك تغيير لغة النصوص التي تعرض على الهاتف .سيؤثر هذا التغيير أيضا ً على
وضع إدخال اللغة.

تلميح Single Talk:في بطاقة  SIMاملزدوجة  :أثناء تشغيل إحدى بطاقات  SIMاملزدوجة مع شبكة شأن
/WAP/JAVA/MMSمكاملة ،يتع ّذر على بطاقة  SIMأخرى استخدام خدمة ذات صلة بالشبكة.

الضوابط

شاشة العرض
ّ
التنقل
مفاتيح
يستخدم للوصول السريع إلى وظائف الهاتف.

القائمة ( 1تكملة)

اختر من ضمن اخليارات التي تو ّد تغييرها :فتح بطاقة  SIMاملزدوجة  /فتح بطاقة  SIM1فقط  /فتح
بطاقة  SIM2فقط  /وضع الرحالت اجلوية.

القائمة ( 4تكملة)

ّ
املصغرة
مأخذ بطاقة الذاكرة SD

املعرض

القائمة 5

صوري

يعرض قائمة ملفات الصور.

أصواتي

يتم عرض ملفات الفيديو في القائمة.

�مقاطع الفيديو اخلاصة
بي

يعرض قائمة ملفات الفيديو.

األلعاب والتطبيقات
اخلاصة بي

ميكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من األلعاب والتطبيقات في الهاتف.

غير ذلك

يتم حفظ امللفات في هذه احلافظة ،عند استالم ملفات ذات تنسيق غير مع ّرف عبر .Bluetooth

الوسائط

الوسائط

القائمة 6

الكاميرا

املضمنة وتنظيم ضوابطها بحيث تتناسب واحتياجاتك.
ميكنك التقاط الصور بواسطة الكاميرا
ّ

مسجل فيديو

املضمنة.
ميكنك تسجيل مقطع فيديو عبر الكاميرا
ّ

عارض الصور

ميكنك اختيار عرض الصورة بواسطة اخليارات بعد التقاط الصورة.

ّ
مشغل الوسائط

ّ
املشغل تشغيل ملفات الصوت والفيديو .كما ميكنك أيضا ً إدارة قوائم التشغيل.
يتيح لك

عرض الشرائح

يُظهر عرض الشرائح كل الصور املوجودة في املعرض كل صورة على حدة كعرض شرائح.

محرر الصور

ميكنك تعديل الصور .يستطيع احملرر تغيير حجم الصورة أو اقتصاصها أو إضافة تأثيرات مختلفة إليها.

التطبيقات

األلعاب والتطبيقات
اخلاصة بي

ويب

محمالً مسبقا ً بألعاب تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ .إذا اخترت تنزيل أية
يكون الهاتف ّ LG-A165
ألعاب أو تطبيقات إضافية ،فسيتم حفظها في هذه احلافظة .اضغط القائمة وحدد التطبيقات .اختر األلعاب
والتطبيقات اخلاصة بي.

القائمة 9

الصفحة الرئيسية

تسمح لك باالتصال بالصفحة الرئيسية .ستكون الصفحة الرئيسية املوقع املع ّرف في النمط ّ
املنشط.

اإلشارات املرجعية

تتيح لك هذه القائمة تخزين  URLصفحات ويب املفضلة للوصول إليها بسهولة الحقا ً.

آخر عنوان ويب

ميكنك عرض آخر صفحة متت زيارتها عند االتصال باالنترنت.

الضوابط

بإمكانك تعيني النمط ،وذاكرة التخزين املؤقت ،واحلماية املتعلقة بخدمة إنترنت.

إرشادات الستخدام آمن وفعال (تكملة)
األجهزة اإللكترونية

قد تتع ّرض كل الهواتف احملمولة للتشويش ،ما قد يؤثر على أدائها.
›ال تستخدم الهاتف احملمول بالقرب من األجهزة الطبية دون طلب اإلذن للقيام بذلك .جتنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض ،مثالً في اجليب على
مستوى الصدر.

السالمة على الطرقات

حتقق من القوانني واألنظمة املتعلقة باستخدام الهواتف احملمولة في املناطق أثناء القيادة.
›ال تستخدم هاتفاً محموال ً باليد أثناء القيادة.
›استخدم مجموعة أدوات ال يدوية ،إذا كانت متوفرة.
›تو ّقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكاملة أو اإلجابة على املكاملة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

مناطق التفجير

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

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار

ال تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود .ال تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو املواد الكيميائية.

القائمة ( 6تكملة)

راديو FM

مسجّ ل الصوت

احلاسبة

تقدم احلاسبة وظائف حسابية رئيسية :اجلمع ،والطرح ،والضرب والقسمة.

ساعة اإليقاف

يتيح لك هذا اخليار استخدام وظيفة ساعة اإليقاف.

بإمكانك تسجيل مذكرة صوتية.

احملوّل

يسمح لك هذا بتحويل أي قياس إلى الوحدة التي تريدها .هناك عدة أنواع ميكن حتويلها إلى وحدات :العملة
والطول والوزن.

التوقيت العاملي

توفر وظيفة التوقيت العاملي معلومات عن الوقت في املدن الرئيس ّية حول العالم.

ساعة املنبّه

ميكنك تعيني ساعة املنبه بحيث يدق في وقت محدد.

انتقل إلى

يساعدك على االنتقال إلى القائمة التي تبحث عنها .ميكنك تعيني العنصر كـ االنتقال إلى.

التقومي

ميكنك رؤية التقومي وإضافة األحداث هنا في التاريخ احملدد.

إدارة امللفات

قائمة املهام

ميكنك عرض مهام تريد تنفيذها وتعديلها وإضافتها.

خدمات SIM

املنسق
ّ

القائمة 7

درجات احلرارة احمليطة

ميكنك إضافة مذكرة جديدة ،وعرض املذكرات احملفوظة وإدارتها.

تتيح لك هذه الوظيفة عرض احملتويات في ذاكرة الهاتف الداخلية وبطاقة الذاكرة اخلارجية.

إرشادات الستخدام آمن وفعال

القائمة ( 9تكملة)

االنتقال إلى عنوان

بإمكانك االتصال مباشر ًة باملوقع الذي تريده .بعد إدخال عنوان  URLمحدد ،اضغط مفتاح موافق إلمتام عملية
االتصال باملوقع.

الصفحات احملفوظة

يسمح لك هذا اخليار بعرض صفحات ويب احملفوظة.

فتح ملف

ميكنك فتح امللفات التالية احملفوظة في الهاتف WML .و XTHMLو HTMو.HTML

الصفحات احلديثة

تظهر هذه القائمة محفوظات آخر الصفحات التي مت استعراضها.

إرشادات الستخدام آمن وفعال (تكملة)

يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة .عدم التق ّيد بهذه اإلرشادات قد يكون أمرا ً خطرا ً أو غير قانوني .تتوفر معلومات مفصلة أكثر في هذا الدليل.

حتذير

›حفاظاً على سالمتك ،استخدم “فقط” بطاريات وشواحن “أصلية”.
›أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانني اخلاصة تطالبك بذلك ،مثالً في املستشفى حيث من احملتمل أن يضر باملعدات الطبية.
›يجب التخلص من البطاريات وفق القوانني السارية.

العناية باملنتج وصيانته

حتذير! استخدم فقط البطاريات ،والشواحن ،وامللحقات املوافق على استخدامها مع طراز الهاتف املعينّ هذا .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 تنفيذ عمل ما عليها إلصالحها.
قد تتضمن اإلصالحات املشمولة بالضمان ،وفقاً لـ  ،LGلوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديد ًة أو مجدد ًة على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف األجزاء
التي مت استبدالها.
›يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل األجهزة املشعة للحرارة أو األفران املنزلية.
›استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف هيكل الوحدة اخلارجي( .ال تستخدم أية مواد مذيبة).
›ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات االئتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على املعلومات املوجودة على األشرطة املعدنية.

إرشادات الستخدام آمن وفعال (تكملة)

في الطائرة

› خطر االنفجار إذا متّ استبدال البطارية بنوع خاطئ.
›تخ ّلص من البطاريات املستعملة طبقاً لتعليمات الشركة املصنّعة.

باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب بحدوث تشويش في الطائرة.
›أوقف تشغيل الهاتف احملمول قبل الصعود على منت أي طائرة.

التع ّرض لطاقة التردد الالسلكي

األطفال

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

مكاملات الطوارئ

قد ال تكون مكاملات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف اخللوي .وبالتالي عليك أال تعتمد فقط على هاتفك احملمول ملكاملات الطوارئ .راجع موفر
اخلدمة احمللي لديك ملزيد من املعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

›لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها .وبخالف أنظمة البطاريات األخرى ،ليس هناك من تأثير للذاكرة ميكنه تخفيض أداء
البطارية.
مصممة إلطالة فترة عمل البطارية.
›استخدم بطاريات وشواحن  LGفقط .فشواحن LG
ّ
›ال تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها حلدوث متاس.
›استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول .قد يعاد شحن حزمة البطارية مئات املرات قبل أن تصبح بحاجة إلى االستبدال.
›ال تع ّرض شاحن البطارية ألشعة الشمس املباشرة أو ال تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة ،مثل احلمام.

معلومات حول التع ّرض للموجات الالسلكية ومعدل االمتصاص احملدد ()SAR

لقد مت تصميم طراز الهاتف احملمول  LG-A165هذا بحيث يفي مبتطلبات السالمة القابلة للتطبيق املتعلقة بالتع ّرض للموجات الالسلكية .ويستند هذا
مصممة لضمان السالمة لكل األشخاص ،دون أخذ العمر والصحة بعني االعتبار.
تتضمن هوامش سالمة
املطلب إلى توجيهات علمية
ّ
ّ
›تستخدم توجيهات التع ّرض للموجات الالسلكية وحدة قياس معروفة مبعدل االمتصاص احملدد ،أو  .SARوجتري اختبارات  SARباستخدام أساليب قياسية
فيما ينفذ الهاتف عملية اإلرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي مت اختبارها.
›وعلى الرغم من وجود اختالفات بني مستويات  SARخملتلف طرازات هاتف  ،LGفهي كلها مصممة بحيث تفي باإلرشادات املتعلقة بالتع ّرض للموجات
الالسلكية.
›حد  SARالذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير املؤينCommission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
مقسم على نحو متناسب إلى  10غرامات من النسيج العضوي لألطراف.
هو  2واط/كغ وهو حد ّ
›تبلغ أعلى قيمة  SARلطراز الهاتف هذا الذي مت اختباره بواسطة  DASY4لالستخدام على األذن  1.27واط/كيلوغرام (10غرامات) ،وعند احلمل على
اجلسد تبلغ  1.41واط/كيلوغرام (10غرامات).
›معلومات بيانات  SARللمقيمني في بلدان/مناطق تتبنى حد  SARاملوصى به من ِقبل معهد املهندسني الكهربائيني واإللكترونيني Electrical and
 Electronics Engineers (IEEE)هو  1.6واط/كغ كمتوسط لكل غرام واحد ( )1من النسيج العضوي.

Phone Components

البيانات التقنية
› احلد األقصى  +55:درجة مئوية (تفريغ)
 +45درجة مئوية (شحن)
› احلد األدنى - : 10درجات مئوية

مالحظات

ميكنك استخدام راديو  FMمع أو بدون سماعة األذن اخلارجية .ميكنك االستماع إلى محطة الراديو املفضلة
لديك في أي وقت كان.
مالحظة :يجب أن تقوم بإدراج ميكروفون األذن في املوصل الاليدوي لكي تتمكن من االستماع إلى الراديو
واحملافظة على استقبال جيد للراديو.

ويب
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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! › T he 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.

