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دليل المستخدم

قد يختلف هذا الدليل عن الهاتف ً
وفقا إلصدار برنامج الهاتف ومزود الخدمة المستخدم.
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تتبع الهاتف المحمول المفقود () LMT
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بيانات فني ة
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تركيب بطاقة  SIMوشحن البطارية
األشكال التوضيحية
2

1

إدخال بطاقة SIM

فتح غطاء البطارية

3

إدخال بطاقة SIM

4

إغالق غطاء البطارية

5

شحن البطارية

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخلوي ،يتم
تزويدك ببطاقة  SIMمصحوبة بتفاصيل
حول اشتراكك ،مثل رمز  ،PINوأية خدمات
اختيارية متوفرة وغير ذلك.
هام!

›يمكن بسهولة إعطاب بطاقة  SIMومالمساتها
عن طريق الخدش أو الثني ،لذا كن حذرا ً عن التعامل
معها وعند إدخالها أو إخراجها .يجب إبقاء كافة
بطاقات  SIMبعيدا ً عن متناول األطفال الصغار.
› بطاقة  USIMليست مدعمة من قبل الهاتف

1

4

2

3

SIM

5

اشحن البطارية بشكل كامل قبل استخدامها
للمرة األولى.
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مكونات الهاتف

سماعة األذن

مفتاحا االختيار
يقوم كل مفتاح من هذه المفاتيح بتنفيذ
الوظائف المشار إليها بواسطة النص
المعروض على الشاشة فوقها مباشرة.

مفتاح اإلنهاء/الطاقة :
يسمح لك بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله ،أو
إنهاء المكالمات ،أو العودة إلى وضع االنتظار.
مفاتيح االنتقال :
فيقوم كل مفتاح من هذه المفاتيح بتنفيذ
الوظائف المشار إليها بواسطة النص
المعروض على الشاشة فوقها مباشرة.
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شاشة العرض

 :مفتاح اإلرسال
يمكنك طلب رقم هاتف والرد على المكالمات
الواردة.
مفاتيح أبجدية رقمية
تستخدم هذه المفاتيح لطلب رقم في وضع
االنتظار وإلدخال أرقام أو أحرف في
وضع التحرير.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
.1اضغط باستمرار المفتاح [إنهاء] إلى أن يتم تشغيل الهاتف.
.2إليقاف تشغيل الهاتف ،اضغط باستمرار المفتاح [إنهاء] إلى أن يتم عرض صورة إيقاف التشغيل.

إجراء مكالمة
.1قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
.2اضغط المفتاح [إرسال] لطلب الرقم.
.3عند االنتهاء ،اضغط المفتاح [إنهاء].

الرد على مكالمة
.1عندما يرن الهاتف يومض رمز الهاتف على الشاشة ،اضغط المفتاح
األيسر للرد.
.2إنهاء المكالمة بالضغط على مفتاح [إنهاء] .

[إرسال] أو مفتاح االختيار

مالحظة

›بعد انتهاء المكالمة ،يعود الهاتف إلى وضع االنتظار.

إجراء مكالمة دولية

لتحديد بادئة االتصاالت الدولية .تقوم عالمة " "+تلقائياً بتحديد

.1استمر في الضغط على المفتاح
كود الدخول الدولي.
.2قم بإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم الهاتف.
.3اضغط المفتاح [إرسال] لطلب الرقم.
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القائمة والخيارات

يوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتخصيص الهاتف ً
وفقا لرغباتك .هذه الوظائف مرتبة
في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية ,يمكن الوصول إليها بواسطة مفتاحي االختيار األيسر واأليمن.
إن التسمية الموجودة عند أسفل شاشة العرض فوق مفاتيح االختيار مباشرة تشير إلى الوظيفة الحالية لكل
مفتاح.

المفضالت

اضغط مفتاح االختيار األيمن
للوصول إلى المفضالت
المتوفرة.
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القائمة

اضغط على مفتاح االختيار
األيسر للوصول إلى القائمة
المتاحة.

إدخال نص
يمكنك إدخال الحروف األبجدية الرقمية بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف .غيير األوضاع ،اضغط
المفتاح .

لغة T9

يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد
إدخاله .كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد .ويقوم الوضع  T9تلقائياً
بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة ،مما يتطلب
القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف األبجدية (أ ب ج) .ويطلق على هذا
النص أحياناً النص التنبئي.

وضع اب ت

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال احروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل
الحرف المراد كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثالث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف
المراد على شاشة عرض الهاتف.

وضع ( 123وضع األرقام)

كتابة األرقام عن طريق الضغط على المفتاح مرة واحدة.

وضع الرموز

مع هذا الوضع يمكنك إدخال حروف خاصة بالضغط على المفتاح

.
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راديو FM

(قد تختلف الوظيفة من منطقة ألخرى).

.1اضغط على مفتاح الرقم المناسب لقناة ،من أجل تخزين محطة الراديو المحددة حالياً فيها.
.2بعد االنتهاء من الضبط المسبق لقنوات الراديو ،يمكنك االستماع إلى قناة أخرى بالضغط على مفتاح
الرقم المناظر.
[خيارات].
.3بإمكانك الوصول إلى قوائم الخيارات التالية بضغط مفتاح االختيار األيسر
›تحرير القناة :يمكنك ضبط التردد والقناة  0٫1ميغا هرتز معاً باستخدام مفتاحي التنقل األيمن/
األيسر ومفاتيح األرقام.
›تفحص تلقائي :إذا قمت بتحديد "هل تريد تشغيل التصفح التلقائي اآلن؟" تشغيل ،يتم تعيين قناة
الراديو تلقائياً .وعند انبثاق الرسالة "هل تريد حفظ هذه المحطة؟" ،إذا قمت بتحديد نعم ،فيتم حفظ
التردد المحدد.
› إعادة تعيين القنوات :يمكنك حذف كافة القنوات التي حفظتها.
›االستماع عبر مكبر الصوت :حدد هذه الميزة لالستماع إلى الراديو عبر مكبر الصوت المضمّن.
إليقاف تشغيل سماعة الرأس ،ح ّدد «االستماع عبر سماعة الرأس» في [الخيارات].
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تتبع الهاتف المحمول المفقود ()LMT
.1إن ميزة  LMTلهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقدانه أو تركه في المحل غير
المناسب.
.2عند قيام شخص غير مصرح له باستخدام هاتفك ،سيتم إطالق رسالة  SMSمن هاتفك إلى رقم
معرف من قبلك مسبقاً.
ّ
المعرفة من قبلك مسبقاً دون علم المستخدم غير المصرح له.
.3ترسل رسالة  SMSإلى األرقام ّ
›تعيين ميزة  LMTإلى «تشغيل»
› يتم عرض قائمة من األدوات.
›تحديد "تتبع الهاتف المحمول المفقود"
›ح ّدد "تعيين "LMT
›حدد "تشغيل" ،واضغط "موافق"
مالحظة

›في حال أردت استخدام هاتفك ببطاقة  SIMأخرى ،تحقق من تعيين ميزة  LMTإلى "إيقاف التشغيل".

›ينصح بإدخال الرقم المع ّرف مسبقا ً مع رمز البلد ( على سبيل المثال للهند أدخل  +91متبوعا ً برقم هاتف
محمول)
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كيفية تعيين النغمة نغمة الرنين
نغمة الرنين

.1اضغط مفتاح االختيار األيسر [القائمة] وحدد [اإلعدادات  -األوضاع] باستخدام مفاتيح التنقل لألعلى/
لألسفل.
.2حدد [تخصيص] واختر قائمة نغمات الرنين.
.3اضغط مفتاح االختيار األيسر [موافق] عندئذ يمكنك تعيين نغمة الرنين المطلوبة.
تلميح

›إذا أردت تغيير الوضع إلى وضع االهتزاز ،فعليك تحديد الوضع «اهتزاز» أو الضغط باستمرار على مفتاح التنقل
االيسر.

نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة /تنبيه المكالمة

يمكنك تحديد نغمات ومستويات صوت نغمة الرنين/لوحة المفاتيح/الرسالة /تنبيه المكالمة.
يمكنك تغيير الصوت أو مستوى الصوت الذي سيصدر عند ضغط أحد المفاتيح.
[القائمة  -اإلعدادات  -األوضاع  -تخصيص]
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مرجع سريع للميزات

يوفر لك هذا القسم شرحاً مختصراً لكل ميزة من الميزات الموجودة في هاتفك.

المستعرض

القائمة 1

الصفحة الرئيسية

يمكنك تشغيل مستعرض ويب والوصول إلى الصفحة الرئيسية للنمط الذي تم تنشيطه
على ضوابط المستعرض.

!Yahoo

يمكنك تصفح صفحات الويب في هذه القائمة.
ّ
يمكنك تخزين الصفحات URLs/التي يتكرّر الدخول إليها أو المفضلة لديك.
يمكنك الدخول يدوياً إلى عنوان  URLوالوصول إلى صفحة ويب المقترنة.

إشارات مرجعية
إدخال العنوان
محفوظات

يمكنك عرض قائمة الصفحات التي سبق وأن ت ّم االتصال بها.

الصفحات المحفوظة

بإمكان الهاتف حفظ الصفحة على شاشة العرض كملف مستخدم دون اتصال.

الضوابط

يمكنك تغيير الضوابط إلمكانية االتصال بالمستعرض والعرض.

معلومات

يمكنك عرض المعلومات في مستعرض .WAP

سجل المكالمات القائمة 2

ييمكنك فحص سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الواردة والصادرة فقط في حالة دعم
الشبكة خاصية تحديد هوية الخط المتصل ( )CLIداخل نطاق الخدمة .سيتم عرض الرقم واالسم (إن
وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة .يمكنك كذلك عرض أوقات االتصال.
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سجل المكالمات القائمة ( 2تكملة)
كل المكالمات

عرض كافة القوائم بأنواعها الثالث (مكالمات تم استالمها/تم طلبها/لم يُرد
عليها) حسب الوقت.

مكالمات واردة

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر  10مكالمات واردة.

مكالمات صادرة

ييتيح لك هذا الخيار عرض آخر  10مكالمات صادرة (سواء تم االتصال بها أو
كانت مجرد محاولة).

مكالمات لم يرد عليها

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر  10مكالمات لم يُرد عليها.

مدة المكالمة

يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة.

أدوات القائمة 3

ساعة المنبه

يمكنك إعداد ساعات المنبه بحيث ّ
ترن في وقت محدد.

التقويم

عند الدخول إلى هذه القائمة ،سيتم إظهار تقويم.

مذكرة

يمكنك تسجيل مذكراتك الخاصة هنا.

مهمة

يمكنك إنشاء قائمة المهام وعرضها وحذفها.

الحاسبة

تقدم الحاسبة وظائف حسابية رئيسية :الجمع ،والطرح ،والضرب
والقسمة.

ساعة إيقاف

يتيح لك هذا الخيار استخدام وظيفة ساعة إيقاف.
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أدوات القائمة ( 3تكملة)
محول الوحدة

يُحوّل أية قياسات إلى الوحدة التي تريدها.

الساعة العالمية

يمكنك التحقق من الوقت الحالي لتوقيت جرينتش ( )GMTوتوقيتات
المدن الرئيسية حول العالم.

خدمة SIM

يستطيع موفر الخدمة تقديم تطبيقات مميزة من خالل بطاقة .SIM
مالحظة :يرجى المالحظة أن هذا اإلدخال قد يطرأ تحت اسم آخر حسب
بطاقة  SIMالخاصة بك وأن ثمة تغييرات إضافية قد تطرأ عند استخدام
هذه الخدمة.

الوسائط المتعددة القائمة 4

راديو FM

 .1اضغط على مفتاح الرقم المناسب للقناة من أجل تخزين محطة الراديو..
.2بعد إجراء تعيين مسبق لقنوات الراديو ،يمكنك االستماع إلى قناة أخرى بالضغط على مفتاح
الرقم الموافق.
.3بإمكانك الوصول إلى قوائم الخيارات التالية بالضغط على مفتاح االختيار األيسر [خيارات].

الكاميرا

يمكنك
هذا التطبيق من التقاط صورة ثابتة.
يمكنك التقاط صورة بالحجم الذي تريده ،واستخدامها كصورة لجهات االتصال ،والشاشة
الرئيسية وأغراض أخرى عامة.
وحالما يتم التقاط صورة ثابتة ،يمكن إرسالها بواسطة رسالة وسائط متعددة.
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الوسائط المتعددة القائمة ( 4تكملة)
الكاميرا (تكملة)

› حدد قائمة الوسائط المتعددة أو الكاميرا.
›اضبط بؤرة الكاميرا على الهدف المراد تصويره اللتقاط صورة ،ثم اضغط على
المفتاح.
في حال كنت ترغب بعرضه ،اضغط على مفتاح االختيار األيسر [خيارات] وحدد ألبوم.

مسجل الصوت
ّ

مسجل الصوت.
يمكنك تسجيل تذكير صوتي في الكاميرا في قائمة ّ

إرسال رسائل القائمة 5

تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة ب ( SMSخدمات الرسائل القصيرة).
رسالة جديدة

تتضمن هذه القائمة الوظائف الخاصة ب ( SMSخدمات الرسائل القصيرة).

صندوق الوارد

يتم تنبيهك عند استالم الرسائل .وسيتم حفظها في صندوق الوارد.
تُظهر هذه القائمة الئحة بالرسائل المعينة مسبقاً.

صندوق الصادر

تتيح لك هذه القائمة عرض الرسالة التي توشك أن ترسلها و شكل إرسالها أو
فشل إرسالها.
ً
تمكنك هذه القائمة من عرض الرسائل التي تم إرسالها مسبقا ,بما في ذلك
الوقت والمحتوى.

االستماع للبريد
الصوتي

توفر لك هذه القائمة طريقة سريعة للوصول إلى صندوق البريد الصوتي (إذا
كان متوفراً في الشبكة).

رسائل المعلومات

رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى
الهواتف.

مسودات

المرسلة
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إرسال رسائل القائمة ( 5تكملة)
نماذج

هنالك رسائل محددة مسبقاً في القائمة .يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها
أو إنشاء رسائل جديدة.

اإلعدادات

تسمح لك هذه القائمة بتعيين الميزات الخاصة بموفر خدمة الشبكة لديك.

ملفاتي

القائمة 6

يمكنك الوصول إلى القوائم التالية بحسب تفضيالتك ووفق ما يريحك.
صور

لعرض قائمة ملفات الصور.

أصوات

لعرض قائمة ملفات األصوات.

أنماط

القائمة 7

يمكنك تحديد نغمة الرنين أو االهتزاز لمكالمة واردة وتكوين الصوت ومستوى الصوت الخاص بنغمة الرنين وكذلك
نغمة المفاتيح وتأثير الصوت ،بحسب نمط معيّن.
سجل الهاتف القائمة 8

بحث

يمكنك البحث عن جهات االتصال في دليل الهاتف.
مالحظة :وتتوافر وظيفة البحث الفوري عن طريق إدخال الحرف األول لالسم أو الرقم األول
الذي تود البحث عنه.

جهة اتصال جديدة

تستطيع إضافة إدخاالت إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.

االتصال السريع

تستطيع تعيين أي من المفاتيح

نسخ الكل

لنسخ اإلدخاالت من ذاكرة بطاقة  SIMإلي ذاكرة الهاتف و أيضا من ذاكرة الهاتف
إلي بطاقة . SIM

16

و

.

سجل الهاتف القائمة ( 8تكملة)
حذف الكل

يمكنك حذف كافة اإلدخاالت من ذاكرة بطاقة  SIMأو ذاكرة الهاتف.

الضوابط

يمكنك تعيين خيار عرض جهة االتصال.

حالة الذاكرة

يمكنك التحقق من استخدام الذاكرة ومن وجود مساحة فارغة فيها.

معلومات

›رقم االتصال بالخدمة :يمكنك الوصول بأمان إلى قائمة أرقام الخدمات المعينة
من قبل موفر الخدمات.
›رقم هاتفي :يمكنك معرفة رقمك الشخصي ومراجعته في بطاقة .SIM
›بطاقة عمل :يتيح لك هذا الخيار إنشاء بطاقة األعمال الخاصة بك والتي تضم
االسم ورقم الهاتف المحمول.

االعدادات القائمة 9

التاريخ والوقت
اللغة
إعدادات الشاشة
التوصيل

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.
يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف ،سيؤثر هذا التغيير
أيضاً على وضع إدخال اللغة.
يمكنك تغيير اإلعدادات لشاشة الهاتف.
يمكنك ضبط إعدادات الشبكة و نقط الوصول في هذة القائمة.

› تحديد الشبكة :يمكنك ضبط طريقة تحديد الشبكة تلقائي ،يدويي أو مفضل.

›ضبط  : GPRSيمكنك ضبط خدمة  GPRSيعتمد علي أوضاع مختليفة
مثل تشغيل أو عند الحاجة.

›نقطة الوصول :هذة القائمة تبين قائمة نقط الوصول .يمكنك إضافة ،مسح أو
تعديل نقط الوصول عن طريق قائمة الخيارات.
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االعدادات القائمة ( 9تكملة)
مكالمة

يمكنك تعيين القائمة الموافقة لمكالمة.

اعدادات الحماية

تسمح لك هذه القائمة بتعيين حماية الهاتف.

›طلب رمز  :PINيمكنك تعيين الهاتف لطلب رمز  PINالخاص ببطاقة
 SIMعند تشغيله.
›قفل الهاتف :يمكنك استخدام رمز حماية لتجنب االستخدام غير المسموح به
للهاتف.
›حظر المكالمات :تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فئة معينة
من المكالمات .تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات.
›رقم اتصال ثابت (استناداً إلى  :)SIMلحظر المكالمات الصادرة على أرقام
هواتف محددة ،تتم حماية األرقام عن طريق رمز  .PIN2إن األرقام التي
تريد السماح بالوصول إليها عند تمكين الخدمة ،يجب إضافتها إلى جهات
االتصال بعد تمكين رقم االتصال المحدد.
›تتبع الهاتف المفقود :إن ميزة  LMTلهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب
الهاتف في حالة فقدانه أو تركه في المحل غير المناسب.
›تغيير الرموز :هي اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط
لمنع االستخدام غير المرخص به .يمكن تغيير رموز الوصول :رمز  PINو
رمز  PIN2ورمز الحماية.
توفير الطاقة

إذا قمت بالضبط على "تشغيل" ،يمكنك توفير الطاقة في حالة عدم استخدام الهاتف.

إعادة ضبط المصنع

لبدء كل إعدادات المصنع االفتراضية ،ستحتاج إلى رمز الحماية لتنشيط هذه
الوظيفة.

حالة الذاكرة

يمكن التحقق من المساحة الحرة واستخدام الذاكرة لكل موقع تخزين في الذاكرة.
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 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال
الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة .يعد انتهاك القوانين من األمور الخطيرة أو غير الشرعية .يمدك
هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

تحذير

› لسالمتك ،استخدم فقط البطاريات والشواحن األصلية المحددة.
›أوقف تشغيل الهاتف في أية مناطق تشترط فيها قوانين خاصة لذلك .على سبيل المثال ،ال تستخدم
الهاتف في المستشفيات وإال فقد يؤثر ذلك على المعدات الطبية التي تتسم بالحساسية.
› يجب التخلص من البطاريات ً
وفقا للتشريع ذي الصلة.

العنایة بالهاتف وصيانته
تحذير! ال تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة لالستخدام مع موديل هذا الهاتف فقط.
قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إبطال أي تصديق أو ضمان ينطبق على الهاتف .وقد
يشكل ذلك خطراً.
›ال تقم بفك أجزاء هذه الوحدة .عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال اإلصالح ،عليك الذهاب إلى
أحد فنيي الخدمة المؤهلين لذلك.
› يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو أفران الطبخ.
› استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج( .ال تستخدم أية مواد مذيبة)
›ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات االئتمان أو تذاكر المواصالت .فمن الممكن أن يؤثر على
المعلومات الموجودة على األشرطة الممغنطة.
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 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)
األجهزة االلكترونية
جميع الهواتف الجوالة قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في األداء.
›ال تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من األجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك .تجنب وضع
الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب ،كوضعه في الجيب العلوي ً
مثال.

السالمة على طريق القيادة
اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجوالة في األماكن التي تقود فيها.
›ال تستخدم الهواتف المحمولة يدويًاً أثناء قيادة السيارة.
› استعمل طقم االستخدام غير اليدوي (تحرير اليدين) ،إذا كان ذلك متوافراً.
›توقف على جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة.

مناطق تفجير األلغام
ال تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير .انتبه للحدود المسموح بها .وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.
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 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)
األماكن القابلة لالشتعال
ال تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود .وال تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

على متن الطائرة
قد تتسبب األجهزة الالسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.
›قم بإغالق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.

االطفال
ابق الهاتف في مكان آمن بعيد عن متناول االطفال .فالقطع الصغيرة التي تؤلفه قد تتسبب بخطر اختناق،
عند تفكيكها.

مكالمات الطوارئ
قد ال تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف الخلوي .وبالتالي ،ال يجب أن تعتمد على
الهاتف فقط إلجراء مكالمات الطوارئ .تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.
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 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)
معلومات عن البطارية والعناية بها

›ال يلزمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن .فبخالف بقية أنظمة البطاريات األخرى ،ال
يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.
›ال تستخدم سوى بطاريات وشاحن  LGفقط .لقد تم تصميم شاحن  LGليزيد من عمر البطارية.
›ال تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائرتها.
›قم باستبدال البطارية عند عدم توفيرها مستوى األداء المطلوب .من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية
مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.
›أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية لالستخدام.
›هناك خطر انفجار ،إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
›يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة.
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 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)
التعرض لطاقة موجات التردد الالسلكي
معلومات حول التعرض لموجات الرادیو (الالسلكية) ومعدل االمتصاص النوعي ()SAR
لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال  KP135بحيث يتوافق مع شروط السالمة السارية والخاصة
بالتعرض للموجات الالسلكية .وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السالمة
التي تهدف إلى تأمين سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن أعمارهم أومستوى صحتهم.
›وتستخدم توجيهات التعرض للموجات الالسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل االمتصاص النوعي) أو
 .SARيتم إجراء االختبارات على ( SARمعدل االمتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع
إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة.
›على الرغم من إمكانية وجود اختالفات بين مستويات ( SARمعدل االمتصاص النوعي) لموديالت
هاتف  LGالمختلفة .إال أن جميعها مصممة لتفي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات الالسلكية.
›الحد الموصى به لمعدل االمتصاص النوعي  SARمن قبل اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير
األيوني ( )ICNIPRيبلغ معدله  2وات/كيلو جرام فوق عشرة ( )10جرامات من النسيج البشري.
›تم اختبار أعلى قيمة لمعدل االمتصاص النوعي  SARلموديل الهاتف هذا بتقنية  DASY4لالستخدام
في األذن وقد بلغت  0.600وات/كيلوجرام ( 10جرام).
›المعلومات المتعلقة ببيانات معدل االمتصاص النوعي ( )SARللمقيمين بالدول/المناطق التي تستخدم
حد  SARالموصى به من قبل معهد مهندسي األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( ،)IEEEوهو 1.6
وات/كجم لكل جرام من النسيج البشري.
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 oبيانات فنية
عامة

›اسم المنتجKP135 :
›النظامGSM 900/DCS 1800 :

درجة الحرارة المحيطة

›أقصى, +55°C :الشحن ()+45°C
›أدنى-10°C :
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KP135 USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a mobile 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!

1
3
4
5

2

Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

› 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.

1

2

4

5

3

SIM

Fully charge the
battery before using it for the first time.
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Phone Components
Earpiece

LCD Screen

Soft keys
Each of these keys performs
the functions indicated by the
text on the display immediately
above them.
Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

Camera key
Allows you to take a picture.
Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.

Clear key
Allows you to delete a letter or
go back previous menu.
End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a number in
standby mode and to enter numbers or
characters in edit mode.

Note: Phone appearance or features may in reality deviate from the description in this user guide.
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Display Information
Icon area

Text and graphic area

Menu

Contacts

Soft key indications

On-Screen Icons
The table below describes various display indicators or icons that appear on the
phone’s display screen.
Tells you the strength of the network signal.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing calls.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice mail.
You have received a push message.
You can view your schedule.
Vibrate only profile is active.
General profile is active.
Outdoor profile is active.
Silent profile is active.
Headset profile is active.
All calls divert has been set.
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Turning Your Phone On and Off
1. Hold down the [END] key until the phone switches on.
2. T o switch the phone off, hold down the [END] key until the power-off image
displays.

Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the [END] key.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press [send] key to call the number.

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or
phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the
contacts and pressing the key. For shortcut of the phonebook, you can press
in standby mode.
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Answering a Call
1. W
 hen the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the
[SEND] key or the left soft key to answer.
[END] key
2. End the call by pressing the
Note

› After the call ends, the phone will go back to standby mode.
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Selecting Functions and Options
Your phone offers a set of functions which are arranged to customise it. These
functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft
keys.
The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys
indicates their current function.

Menu

Press the left soft key
to access the available
Menu.
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Contacts

Press the right soft key
to access the available
phonebook.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. For example,
storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

T9 Mode
This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on
the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your
keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter
once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode
This mode allows you to enter special characters by pressing

key.
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Menu Tree

› T he menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type or secondly in

list format. Please note that menu number options are different in each view. The default
setting on the phone is set to show the menu in grid type, so therefore all the menu
number selections throughout the manual are set according to that setting.

1. Browser
1.1 Home
1.2 Yahoo!
1.3 Bookmarks
1.4 Enter address
1.5 History
1.6 Saved pages
1.7 Settings
1.8 Information

2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Memo
3.4 To do
3.5 Calculator
3.6 Stopwatch
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3.7 Unit converter
3.8 World clock
3.9 SIM Service

4. Multimedia
4.1 FM radio
4.2 Camera
4.3 Voice recorder

5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen voicemail
5.7 Info messages
5.8 Templates
5.9 Settings

6. My stuff
6.1 Images
6.2 Sounds

7. Profiles
7.1 General

7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset

8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dial
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Connectivity
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power save
9.9 Reset
9.0 Memory status

Quick Feature Reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Browser Menu 1
Home
Yahoo!
Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Settings
Information

You can launch the web browser and access the homepage of the
activated profile on browser settings.
You can enjoy web surfing in this menu.
You can store frequently accessed or favourite URLs/ Pages.
You can manually enter an URL address and access the associated
web page.
You can view the list of the pages you've already connected.
The phone can save the page on display as an offline file.
You can change the settings for browser connectivity and display.
You can view the information of WAP browser.

Call history Menu 2
You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network
supports Caller Line Identification (CLI) within the service area. The number and name/
photo (if available) are displayed together with the date and time at which the call was
made. You can also view call durations.
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Tools Menu 3
Alarm clock
Calendar
Memo
To do
Calculator
Stopwatch
Unit converter
World clock
SIM Service

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.
When you enter this menu, a calendar appears.
You can register your own memos here.
You can create, view, delete to do list.
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division.
This option allows you to use the function of a stopwatch.
This converts many measurements into a unit you want.
You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT)
and major cities around the world.
Your service provider can offer special applications through the
SIM card.
Note: Please note that this entry may occur under another name

depending on your SIM card and that additional changes may occur when
using this service.
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Multimedia Menu 4
FM radio

Camera

Voice recorder

1. Press the corresponding number key of a channel to store the
selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another
channel by pressing the corresponding number key.
3. Y ou can access the following option menus by pressing the left
soft key [Options].
This application enables you to take a still picture. You can take a
picture in your desired size, and use it for the contacts photo,
home screen and other more general purposes. Once taken, a still
image can
be sent via a Multimedia message.
› Select the menu Multimedia Camera.
› Focus on the subject to capture the image, and then press
the
key.
› If you want to view it, press the left soft key [Options] and
select Album.
You can record a voice memo in the Voice recorder menu.
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Messaging Menu 5
This menu includes functions related to SMS (Short Message Services) and MMS
(Multimedia Message Service).
New message
Inbox
Drafts
Outbox
Sent
Listen voicemail
Info messages
Templates
Settings

37

Create and send a text or multimedia message to one or more
recipients.
You will be alerted when you have received a message.
This menu shows the unsent message list.
This menu allows to view the message which is about to be sent
or has failed to be sent.
This menu allows you to view the messages which have already
been sent, including time and content.
This menu provides you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your network).
Info service messages are text messages delivered by the network
toyour handset.
There are pre-defined messages in the list. You can view and edit
the template messages or create new messages.
This menu allows you to configure messaging functions to work
with your network provider.

My files Menu 6
You can access the following menus for your convenience and preferences.
Images
Sounds

Shows the list of image files.
Shows the list of sound files.

Profiles Menu 7
You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and
volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles
provided include [General], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset].
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Contacts Menu 8
Search

You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the

New contact
Speed dial
Groups

You can add phonebook entries by using this menu.
Assign contacts to any of the keys between
and
.
You can add members to each group, with up to a maximum of 7
groups in total.
You can copy all entries from the SIM card memory to Phone
memory and also from Phone memory to SIM card.
You can delete all entries from the SIM card memory or Phone
memory.
You can set the Contact display option.

name you want to search.

Copy all
Delete all
Settings
Information

› Service dial numbers: Access the list of service numbers
assigned by your service provider.

› Own numbers: You can save and check your own numbers in
the SIM card.

› My Businees card: This option allows you to create your own
business card featuring your name, mobile phone number
and so on.
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Settings Menu 9
Time & Date
Language
Display
Connectivity

You can set functions relating to the date and time.
You can change the language for the display texts in your phone.
You can change the settings for the phone display.
You can configure the network setting and data access profiles in
this menu.
› Network selection: You can set the method of searching
network automatically, manually or preferred list.
› GPRS attach: You can set GPRS service depending on various
situations such as Power on or When needed.
› Access point: This menu shows thw access point list. You can
create new profiles, delete or edit them by using Option menu.

Call

› Call divert: You can divert a call when you do not want to
receive a call or when you are out of reach.

› Call barring: The Call barring service prevents your phone from

making or receiving a certain category of calls. This function
requires the call barring password.
› Fixed dial number (SIM dependent): You can restrict your
outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow
access to once this service has been enabled, must be added
to the contacts after enabling Fixed dial number.
› Answer mode: Allows you to set the answering method (Any
key/ Send key only)
› Send my number: You can configure to send my phone number
when making a call.
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Settings Menu 9 (Continued)
Call

› Call waiting: Allows to display requesting message and
animation when activating the service.

› Minute minder: Determines whether to sound a 1 minute tone
every one minute when you are on the phone.

› Auto redial: Allows you to set auto redial function when a call
attempt has failed.

› Send DTMF tones: You can send DTMF tones when using
Security

Flight mode
Power save
Reset

banking service and so on.
* DTMF: Dual Tones Multiple Frequency
This menu allows you to protect your phone from unauthorized
use.
› PIN code request: You can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
› Auto key lock: This menu allows to set the time of Auto key
lock.
› Phone lock: You can use a security code to avoid unauthorized
use of the phone.
If set to On, the connection between the phone and network
service will be cut off.
This function saves battery power by keeping the backlight
brightness to max 40%. (Off/ Night only/ Always on)
You can initialise all factory defaults. You will need the Security
code to activate this function.
Note: The security code is a password to reset the phone. The default
number is "0000".

Memory status
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You can check the capacity of free memory.

o Guidelines for Safe and Efficient Use
Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Warning

› F or your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› S witch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a
hospital where it may affect medical equipment.

› B atteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
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.
› D o not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
› T he unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› U se a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› D o not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
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o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
› D o not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.
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o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you
drive.
› D o not use a hand-held phone while driving.
› U se a hands-free kit, if available.
› P ull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.

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.
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o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
› T urn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.

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.
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o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Battery information and care

› Y ou do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other

battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
› U se only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery
life.
› D o not disassemble or short-circuit the battery pack.
› R eplace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› D o not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as the bathroom.
› R isk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› D ispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.
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o Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP135 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons,
regardless of age and health.
› T he 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.
›W
 hile 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.
› T he SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
› T he highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
0.902 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.746 W/kg (10g).
› S AR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR
limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is
1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.
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o Technical Data
General

› Product name : KP135
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures

› Max. : +55°C, Charging (+45°C)
› Min : -10°C

48

