P/N: MMBB0385620 (1.0)

التع ّرف على الهاتف اخلاص بك

تركيب بطاقة ذاكرة

مفاتيح التنقّ ل

تسمح لك بالوصول إلى قائمة الهاتف .كما تسمح لك
بقبول اخليارات التي يتم تقدميها لك عند التنقل عبر إحدى
القوائم .في وضع القائمة ،تقوم هذه املفاتيح بالتمرير
عبر قوائم الهاتف.

 GU200دليل املستخدم

سيساعدك هذا الدليل على إدراك كيفية استخدام هاتفك احملمول اجلديد.
�
سيوفر لك شرحاً مفيدا ً للميزات املوجودة على هاتفك.
قد تختلف بعض احملتويات املوجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استنادا ً إلى برنامج الهاتف أو
موفر اخلدمة.

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

األشكال التوضيحية

 1فتح غطاء البطارية.
 2إخراج البطارية.
 3إدخال بطاقة .SIM
 4إدخال البطارية
 5إغالق غطاء البطارية.
4
 6شحن البطارية.
حتذير :ال تقم بإخراج البطارية عندما يكون الهاتف
قيد التشغيل ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إحلاق ضرر
بالهاتف.

2

3

5
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تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

إجراء مكاملات والرد عليها
إجراء مكاملة

	1أدخل الرقم باستخدام لوحة املفاتيح .حلذف أحد األرقام ،اضغط على مفتاح االختيار مسح.
	2اضغط
لبدء املكاملة.

جهات االتصال

ميكنك البحث عن جهة اتصال في جهات االتصال لديك.
	1اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الضوابط > بحث.
	2باستخدام لوحة املفاتيح ،أدخل احلرف األول من اسم جهة االتصال التي تريد
االتصال بها.
	3للتمرير عبر جهات االتصال ،استخدم مفتاح التنقل ألعلى أو ألسفل.

محفوظات املكاملات

• كل املكاملات :ميكنك عرض جميع قوائم املكاملات الصادرة والواردة واملكاملات
التي لم يرد عليها.
• املكاملات التي لم يرد عليها :ميكنك عرض املكاملات التي لم يتم الرد عليها.

•يجب التخلص من البطاريات وفق القوانني السارية.
•ال تفكك الهاتف أو البطارية.

التع ّرض لطاقة التردد الالسلكي

معلومات حول التع ّرض للموجات الالسلكية ومعدل االمتصاص احملدد ()SAR
مت تصميم طراز الهاتف احملمول  GU200هذا بحيث ميتثل ملطلب السالمة الساري املتعلق
تتضمن هوامش
بالتع ّرض للموجات الالسلكية .ويستند هذا املطلب إلى إرشادات علمية ّ
مصممة لضمان السالمة لكل األشخاص ،دون أخذ العمر والصحة بعني االعتبار.
سالمة ّ

•تستخدم إرشادات التباين للموجات الالسلكية وحدة قياس معروفة مبعدل االمتصاص احملدّد ،أو
 .SARوجتري اختبارات  SARباستخدام أساليب تعتمد على املقاييس فيما ينفذ الهاتف عملية
اإلرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كافة 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 املؤين Commission on
مقسم على نحو
 Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)هو  2واط/كغ وهو حد ّ
متناسب إلى  10غرامات من النسيج.

يسمح لك بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله ،أو إنهاء
املكاملات ،أو العودة إلى وضع االنتظار.

مفاتيح االختيار

تسمح لك مفاتيح الوظائف اخلاصة بتنشيط امليزات
الفريدة أثناء الوجود في وضع اخلمول.
• اضغط باستمرار على
 ،ميكنك تشغيل الوضع
الصامت.
• اضغط باستمرار على
للوصول إلى وضع االستماع
للبريد الصوتي .جتدر اإلشارة إلى أن “البريد الصوتي” ميثّل
وظيفة من وظائف الشبكة.

مفتاح اإلرسال

	3إلنهاء املكاملة ،اضغط
.
تلميح! إلدخال  +عند إجراء مكاملة دولية ،اضغط باستمرار على

يقوم كل مفتاح من هذه املفاتيح بتنفيذ
الوظائف املشار إليها بواسطة النص
املعروض على الشاشة فوقها مباشرة.

• املكاملات الصادرة :ميكنك عرض املكاملات الصادرة (التي قمت بطلبها أو حاولت
إجراءها).
• املكاملات املستلمة :ميكنك عرض املكاملات املستلمة.
• مدة املكاملة :يسمح لك بعرض مدة املكاملات الواردة والصادرة .كما ميكنك إعادة
تعيني مؤقت املكاملة.

األلعاب

يتم بشكل مسبق حتميل هاتفك بألعاب تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ.

أشيائي

ميكنك تخزين ملفات الوسائط املتعددة في ذاكرة الهاتف .كما ميكنك حفظ
ملفاتك في بطاقة الذاكرة .الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح
لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف .سيتم حفظ كل ملفات الوسائط املتعددة
في أشيائي.
يعتمد هاتفك صور  JPEGوملفات الصوت من نوع  MP3و.MIDI

الوسائط

الكاميرا

املضمنة في الهاتف ،ميكنك التقاط صور ألشخاص.
باستخدام وحدة الكاميرا
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،ميكنك اختيار صور الستخدامها كخلفية للشاشة.
	1اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الوسائط > الكاميرا.

•تبلغ أعلى قيمة ملعدل االمتصاص احملدّد  SARلطراز الهاتف هذا والتي مت اختبارها من ِقبل
 DASY4لالستخدام في األذن  0.444واط/كغ ( 10غرام) و 0.512وات/كغ ( 10غرامات) عند
حمله على اجلسم.
•معلومات بيانات  SARللمقيمني في بلدان/مناطق تتبنى حد  SARاملوصى به من ِقبل معهد
املهندسني الكهربائيني واإللكترونيني Electrical and Electronics Engineers (IEEE)وهو
 1.6واط/كغ كمتوسط لكل غرام واحد ( )1من النسيج.

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.
•ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة التلفزيون ،والراديو ،وأجهزة
الكمبيوتر الشخصي.
•يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل األجهزة املشعة للحرارة أو األفران املنزلية.
•جتنب إسقاط الوحدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة لالهتزاز امليكانيكي أو الصدمات.
•قد يلحق الضرر بطبقة الهاتف اخلارجية إذا ما متت تغطيتها مبادة تغليف أو غالف من الفينيل.

تثبيت بطاقة  SIMوشحن البطارية
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.

ميكنك طلب رقم هاتف والرد على
املكاملات الواردة.

تغيير ضوابط املكاملات

.

إجراء مكاملة من جهات االتصال

حتى يشتغل الهاتف.
	1اضغط باستمرار على املفتاح
	2إذا طالبك الهاتف بإدخال كلمة مرور الهاتف ،فاستخدم لوحة املفاتيح إلدخال كلمة املرور هذه ،ثم اضغط على مفتاح االختيار موافق.
	3إذا طالبك الهاتف بإدخال رمز  ،PINفاستخدم لوحة املفاتيح إلدخال رمز  PINهذا ،ثم اضغط على مفتاح االختيار موافق.

	3أدخل رسالتك باستخدام وضع  T9التكهني أو وضع  Abcاليدوي .ميكنك
تبديل وضع إدخال النص وذلك بضغط
.
	4اضغط على اخليارات > إدراج إلضافة رمز أو منوذج أو جهة اتصال أو بطاقة عمل.
	5أدخل رقم الهاتف أو اضغط على اخليارات > إرسال إلى للتحديد من قائمة
جهات االتصال أو القائمة احلديثة.
	6اضغط على مفتاح التنقل املركزي أو على اخليارات > إرسال (مفتاح االختيار)
لإلرسال.

شاشة العرض

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

درجات احلرارة احمليطة

1

سماعة األذن

قم بإزالة غطاء البطارية وادفع فتحة بطاقة الذاكرة واقلبها ألعلى .ضع بطاقة  microSDعلى غطاء البطاقة.
املوصالت الذهبية موجهة نحو األسفل .إلخراج بطاقة  ،microSDاسحبها بلطف في االجتاه
تأكد من كون ناحية ّ
املعاكس .ميكن لهاتفك أن يستوعب بطاقة ذاكرة تصل سعتها لغاية  2غيغابايت.
جتمدت الشاشة أو لم تستجب ،فاتبع اإلرشادات املتعلقة بتركيب البطارية
مالحظة :إذا تعذّر تشغيل هاتفك ،أو إذا ّ
من جديد.

	1اضغط على جهات االتصال > بحث باستخدام مفتاح االختيار لفتح دفتر
العناوين.
	2باستخدام لوحة املفاتيح ،أدخل احلرف األول من اسم جهة االتصال التي تريد
االتصال بها .على سبيل املثال ،لالتصال باملكتب ،اضغط على
ثالث مرات
لكتابة “.”O
	3للتمرير عبر جهات االتصال وأرقامها اخملتلفة ،استخدم مفتاح التنقل ألعلى أو
ألسفل.
	4اضغط على
لبدء املكاملة.

الرد على مكاملة ورفضها

للرد

عندما يرن الهاتف ،اضغط على مفتاح االختيار قبول أو اضغط على
�على املكاملة .أثناء رنني الهاتف.
اضغط على
أو رفض لرفض املكاملة الواردة.
تلميح! ميكنك تغيير الضوابط على هاتفك لإلجابة على املكاملات من خالل طرق
مختلفة .اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الضوابط > املكاملة > وضع
الرد باستخدام مفتاح التنقل.

	2اضبط الصورة عن طريق تصويب الكاميرا على املوضوع .باإلضافة إلى ذلك،
اضغط على اخليارات لضوابط الكاميرا.
	3اضغط على مفتاح التنقل املركزي اللتقاط الصورة.
مالحظة :ال تلتقط الصور في األماكن التي ميكنك أن تؤثر فيها في خصوصية
شخص آخر.

مشغّ ل MP3

مضمن يسمح لك بتشغيل كل املسارات
يتوفر في هاتفك مشغّ ل موسيقى
ّ
املفضلة لديك.
	1اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الوسائط > مشغّ ل .MP3
	2اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد األغنية التي تريد تشغيلها.
أثناء تشغيل املوسيقى ،اضغط مطوال ً على مفتاح التنقل األيسر/األمين
لإلرجاع/التقدمي السريع إلى األمام.

راديو FM

تتوفر في طراز هاتفك ميزة راديو  FMبحيث ميكنك ضبط محطاتك املفضلة
لالستماع إليها أثناء التنقل.
	1وصل سماعات الرأس على هاتفك( .مأخذ سماعات الرأس هو نفسه املأخذ
ّ
الذي تقوم بتوصيل الشاحن فيه).
	2اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الوسائط > راديو .FM
	3حدد رقم القناة للمحطة التي تريد االستماع إليها.

•استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من اخلارج( .ال تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو
التينر أو الكحول).
•ال تع ّرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
•ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات االئتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على املعلومات املوجودة
على األشرطة املعدنية.
•ال تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إحلاق الضرر بالهاتف.
•ال تع ّرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
•استخدم امللحقات كسماعات األذن مثالً بحذر .ال تضغط على الهوائي من دون وجود سبب
يدعوك إلى ذلك.

فعال للهاتف
تشغيل ّ
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 ،أي اجليب على مستوى الصدر.
•قد تس ّبب بعض الهواتف احملمولة اإلزعاج لألدوات املساعدة للسمع.
•قد يؤثر احلد األدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السالمة على الطرقات

حتقق من القوانني واألنظمة املتعلقة باستخدام الهواتف احملمولة في املناطق أثناء القيادة.
•ال تستخدم هاتفاً محموال ً باليد أثناء القيادة.
•عليك دوماً تركيز كامل االنتباه على القيادة.
•استخدم مجموعة أدوات ال يدوية ،إذا كانت متوفرة.
•توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكاملة أو اإلجابة على املكاملة إذا كانت ظروف القيادة

بإمكانك تعيني قائمة متعلقة مبكاملة .اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد
الضوابط > احلماية.
• حظر املكاملات :حدد متى ترغب في حظر املكاملات.
• رقم اتصال محدد :اختر قائمة األرقام التي ميكن طلبها من هاتفك .ستحتاج إلى
املضمنة في قائمة االتصال
احلصول على رمز  PIN2من املشغّ ل .وحدها األرقام
ّ
احملدد هي األرقام التي ميكن طلبها من هاتفك.

إدخال النص

ميكنك إدخال األحرف األبجدية والرقمية باستخدام لوحة املفاتيح على الهاتف.
فتخزين األسماء مثالً في جهات االتصال وكتابة رسالة وإنشاء أحداث مجدولة في
التقومي كلها عمليات تتطلب إدخال النص .تتوفر أساليب إدخال النص التالية في
الهاتف :وضع  T9التكهني ،ووضع  ABCاليدوي ،ووضع .123
مالحظة :قد تسمح بعض احلقول بوضع إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف
في حقول دفتر العناوين).

وضع  T9التكهني

إن  T9عبارة عن وضع إلدخال النص التكهني يسمح لك بإدخال أي حرف باستخدام
مضمن.
ضغطات مفاتيح فردية .يستند وضع إدخال النص هذا على قاموس
ّ
مثال :لكتابة الكلمة  helloفي وضع  ،T9اضغط على املفاتيح  4و 3و 5و5
و .6تظهر الكلمة التي تكتبها على الشاشة .وقد تتغ ّير مع كل مفتاح تضغط
عليه على التوالي.

األدوات

تسمح لك “األدوات” بضبط مكاملة وهمية وتنفيذ عمليات حسابية بسيطة
والتدقيق في الساعة العاملية وتنفيذ عمليات حتويل وحدات واستخدام ساعة
�اإليقاف.
اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد األدوات.

منظم املواعيد

�يسمح لك منظم املواعيد بتعيني التنبيهات وعرض التقومي وإضافة املذكرات.
اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد منظم املواعيد.

الضوابط

تسمح لك بتعيني والضوابط ،وتغييرها ،على سبيل املثال :الشاشة واحلماية
والذاكرة وأي ضوابط إضافية مقترنة بهاتفك.
األمناط :يسمح لك هذا اخليار بتخصيص أمناط الصوت في هاتفك.
التاريخ والوقت :يسمح لك هذا اخليار بتخصيص ضوابط التاريخ والوقت في
هاتفك.
اللغة :يسمح لك هذا اخليار بتحديد لغة للشاشة وفقاً لتفضيالتك.
الشاشة :يسمح لك هذا اخليار بتخصيص شاشة الهاتف.
مكاملة :يسمح لك هذا اخليار بتكوين ضوابط املكاملات.

تستدعي ذلك.
•قد تؤثر طاقة  RFعلى بعض األنظمة اإللكترونية في املركبة مثل االستيريو ومعدات السالمة
في السيارة.
•عندما تكون املركبة مزودة بكيس هوائي ،عليك عدم إعاقة عمله بواسطة جتهيزات السلكية مثبتة
أو محمولة .فقد يتسبب ذلك بتعطله أو بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

إذا كنت تستمع إلى املوسيقى أثناء تنقلك ،فتأكد من كون مستوى الصوت معقوال ً بحيث
تكون مدركاً ملا يحيط بك .هذا األمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

جتنّب إحلاق الضرر بسمعك

وضع  ABCاليدوي

يتيح لك هذا الوضع إدخال األحرف بالضغط على املفتاح املعنون بواسطة احلرف
املطلوب ،مرة واحدة أو مرتني أو ثالث مرات أو أربع مرات حتى يظهر احلرف.

وضع 123

اكتب األرقام وذلك باستخدام ضغطة واحدة لكل رقم .ميكنك أيضاً إضافة أرقام
مع البقاء في أوضاع األحرف بالضغط باستمرار على املفتاح املطلوب.

التنقل عبر القوائم

ميكنك تخصيص مجموعة الوظائف املتوفرة في الهاتف وفق احتياجاتك
باستخدام القوائم والقوائم الفرعية .ميكنك الوصول إلى القوائم والقوائم
الفرعية عن طريق التمرير باستخدام مفاتيح التنقل.

الوصول إلى وظيفة قائمة عبر التمرير

	1من وضع اخلمول ،اضغط على مفتاح التنقل املركزي للوصول إلى شاشة
القائمة.
	2قم بالتمرير باستخدام مفاتيح التنقل للوصول إلى قائمة رئيسية (على سبيل
املثال :الضوابط) ،ثم اضغط على مفتاح االختيار موافق.
	3إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية (على سبيل املثال احلماية) ،فيمكنك
الوصول إليها بالضغط على مفتاح االختيار موافق بعد متييز القائمة الفرعية.

قفل املفاتيح تلقائياً :ميكنك إقفال لوحة املفاتيح تلقائياً بعد مرور بعض الوقت.
احلماية :يسمح لك هذا اخليار بتغيير ضوابط احلماية من أجل توفير احلماية
الدائمة للهاتف واملعلومات الهامة التي يحتوي عليها.
توفير الطاقة :إذا حددت تشغيل دائماً ،ميكنك توفير طاقة البطارية أثناء عدم
استخدام الهاتف .اختر تبديل ضوابط توفير الطاقة تشغيل دائماً أو الليل فقط
أو إيقاف.
اتصال USB :يسمح لك هذا اخليار بتحديد اتصال  USBعلى هاتفك .التخزين
الكبير السعة أو  PC suiteأو اسأل دائماً( ).سيتم حتديد خيار اسأل دائماً
االفتراضي)
حتديد الشبكة :يسمح لك هذا اخليار بتحديد شبكة يدوياً وضبط شبكة.
إعادة تعيني الضوابط :يسمح لك هذا اخليار بإعادة تعيني كل الضوابط وفق
تعريفاتها احملددة من ِقبل املصنع .ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة حتتاج إلى رمز
احلماية .الرقم االفتراضي هو “.”0000
حالة الذاكرة :ميكنك التحقق من املساحة احلرة واستخدام الذاكرة في الهاتف،
وبطاقة  SIMوالذاكرة اخلارجية (إذا مت إدخالها).

استخدام االختصارات

مع وجودك في وضع اخلمول ،ميكنك االنتقال بسرعة إلى القائمة التي تستخدمها
بشكل متكرر باستخدام مفتاح التنقل( .الكاميرا/املفضلة/أشيائي/الرسائل)

الرسائل

يتضمن هاتفك وظائف تتعلق بخدمة الرسائل القصيرة (.)SMS
ّ

إرسال رسالة

	1اضغط على مفتاح التنقل املركزي وحدد الرسائل > رسالة جديدة.
	2يفتح محرر رسائل جديدة .يجمع محرر الرسائل ما بني رسائل  SMSضمن
واجهة بديهية واحدة.

إرشادات الستخدام آمن وفعال

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

•يجب إيقاف الهواتف احملمولة في كل األوقات داخل الطائرة.
•ال متسك الهاتف بيدك أثناء القيادة.
•ال تستخدم الهاتف بالقرب من محطات البنزين ،أو مستودعات الوقود ،أو املصانع الكيميائية أو
املناطق التي تتم فيها عمليات تفجير.
•حفاظاً على سالمتك ،استخدم “فقط” بطاريات وشواحن “أصلية”.
•ال متسك الهاتف بيدين رطبتني فيما يكون شحنه جار .فقد يتس ّبب هذا األمر بحدوث صدمة
كهربائية أو إحلاق ضرر بالغ بالهاتف.
•ضع الهاتف في مكان آمن بعيدا ً عن متناول األطفال .فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتس ّبب
باالختناق عند انفصالها عنه.
•ال تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
•يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.

تنبيه

•أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانني اخلاصة تطالبك بذلك .على سبيل املثال ،ال
تستخدم الهاتف في املستشفيات إذ قد يؤثر على املعدات الطبية احلساسة.
•قد ال تكون مكاملات الطوارئ متوفر ًة ضمن شبكات الهاتف احملمول كافةً .وبالتالي عليك أال تعتمد
فقط على هاتفك احملمول ملكاملات الطوارئ.
•استخدم فقط امللحقات “األصلية” لتفادي إحلاق الضرر بالهاتف.
•حتمل كل أجهزة اإلرسال الالسلكية مخاطر التشويش مع األجهزة اإللكترونية املوجودة على مقربة
منها .قد يؤثر احلد األدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار

•ال تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود .ال تستخدمه بالقرب من الوقود أو املواد
الكيميائية.
•ال تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل لالشتعال ،أو املتفجرات في حجرة السيارة التي حتتوي على
الهاتف احملمول وملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب بحدوث تشويش في الطائرة.
•أوقف تشغيل الهاتف احملمول قبل الصعود على منت أي طائرة.
•ال تستعمله على منت الطائرة إذا لم حتصل على إذن من ِقبل طاقمها.

قد يؤدي تع ّرضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إحلاق الضرر بسمعك .ونوصي
بالتالي بأال تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك .كما نوصي بضبط
مستوى صوت معقول للموسيقى واملكاملات.

األطفال

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

مكاملات الطوارئ

مناطق التفجير

	4للتمرير عبر القوائم الفرعية ،اضغط على مفتاحي التنقل لألعلى أو لألسفل.
	5لتأكيد الضبط الذي اخترته ،اضغط على مفتاح االختيار موافق .للعودة إلى
مستوى القائمة السابقة ،اضغط على مفتاح االختيار رجوع.
	6للخروج من القائمة دون تغيير الضوابط ،اضغط على
.

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

قد ال تكون مكاملات الطوارئ متوفر ًة ضمن شبكات الهاتف احملمول كافةً .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.
املوصالت املعدنية املوجودة على البطارية.
•حافظ على نظافة ّ
•استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول .قد يعاد شحن البطارية مئات املرات قبل أن
تصبح بحاجة إلى االستبدال.
•أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة صالحية
استعمالها إلى احلد األقصى.
•ال تع ّرض شاحن البطارية لنور الشمس املباشر أو ال تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة،
مثل احلمام.
•ال تترك البطارية في األماكن الساخنة أو الباردة ،فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
•هناك خطر انفجار ،إذا مت استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
•تخ ّلص من البطاريات املستعملة طبقاً لتعليمات الشركة املصنّعة .يرجى إعادة التدوير عندما
يكون ذلك ممكناً .ال تتخ ّلص منها كمهمالت منزلية.
•إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية ،فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من
 LG Electronicsللمساعدة.
•قم دائماً بفصل الشاحن عن املقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهالك الشاحن
طاقة غير ضرورية.

P/N: MMBB0385620 (1.0)

Getting to know your phone

Installing a memory card
Navigation keys

GU200 User Guide

Allows you to access your phone’s menu. And
allows you to accept the choices offered when
navigating through a menu. In Menu mode,
scrolls through the phone’s menus.

Earpiece

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 contents in this manual may differ from your phone depending on
the software of the phone or your service provider.

Display screen
Soft keys

End/Power key

Each of these keys perform the
functions indicated by the text
on the display immediately
above them.

Allows you to power the phone on or off, end
calls, or return to Standby Mode.
Special function keys allow you activate
unique features while in Idle mode.
• Press and hold
, you can turn on the
Silent mode.
• Press and hold
to access to Listen voice
mail mode. Please note that Voice mail is a
network feature.

Technical data
Ambient Temperatures

Send key

Max : +
 55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

Illustrations
1 Open battery cover.
2 Remove the battery.
3 Insert your SIM.
4 Insert the battery
5 Close the battery cover.
6 Charge your battery.
WARNING: Do not remove the battery
when the phone is switched on, as this
may damage the phone.

You can dial a phone number and
answer incoming calls.

1

2

3

3	To end the call, press
.
TIP! To enter + when making an international call, press and
.
hold

Making a call from your contacts
4

5

6

Switching the Phone On or Off
1	Press and hold the
key until the phone switches on.
2	If the phone asks you to enter the phone password, use the keypad to enter this password and press OK soft key.
3	If the phone asks for a PIN, use the keypad to enter the PIN and press OK soft key.

Making and Answering Calls
Making a call
1	Key in the number using the keypad. To delete a digit press the Clear soft key.
to initiate the call.
2	Press

3	Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc
manual mode. You can switch text input mode by pressing
.
4	Press Options > Insert to add an Symbol, Template, Contact,
or Business card.
5	Enter the phone number or press Options > Send to to select
from the Contact list or Recent list.
6	Press the Center Navigation key or Options > Send soft key to
send to.

Contacts

When your phone rings, press Accept soft key or press
to
answer the call. While your phone is ringing.
Press
or Reject to reject the incoming call.
TIP! You can change the settings on your phone to answer your
calls in different ways. Press the Center Navigation key and select
Settings > Call > Answer mode using the Navigation key.

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:
T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g.
telephone number in address book fields).

T9 predictive mode
T9 is a predictive text input mode that allows you to key in any
character using single key strokes. This text input mode is based
on a built-in dictionary.
Example: To enter “Hello” in T9 mode, press the 4, 3, 5, 5, and

Tools

Games

MP3 Player

Organiser

Your phone has a built-in music player that lets you play all your
favorite tracks.
1	Press the Center Navigation key and select Media > MP3
Player.
2	Press the Navigation keys to select the desired song to play.
While music playing, long press the Left/Right Navigation Key
for REV/FF.

Settings

Your phone comes with preloaded game to keep you amused
when you have time to spare.

My stuff

Call history

Camera

Media

• All calls: You can view all lists of outgoing, incoming and
missed calls.
• Missed calls: You can view the unanswered calls.

Using the camera module built in your phone, you can take
pictures of people. Additionally, you can select photos as
wallpaper.
1	Press the Center Navigation key and select Media > Camera.

• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use
at the ear is 0.444 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.512 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 one (1)
gram of tissue.

• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardized method 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.
• The SAR limit recommended by the international Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over
ten (10) gram of tissue.

Answering and rejecting a call

You can set the menu relevant to a call. Press the Center
Navigation key and select Settings > Security.
• Call barring: Select when you would like calls to be barred.
• Fixed dial number: Choose a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2 code from your operator.
Only numbers included in the fixed dial list can be called from
your phone.

2	Adjust the image by aiming the camera at the subject. Plus,
press Options for Camera settings.
3	Press the Center Navigation key to take the photo.
Note: Do not take photos in places where you may interfere with
another person’s privacy.

You can store multimedia files into your phone’s memory. You
can also save your files to a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space on your phone’s
memory. All your multimedia files will be saved in My stuff.
Your phone supports JPEG images, MP3 & MIDI sound files.

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information
This mobile phone model GU200 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 assure this safety of all persons, regardless of
age and health.

1	Press Contacts > Search using soft key to open the address
book.
2	Using the keypad, enter the first letter of the contact you want
to call. For example, for Office, press
three times to type
“O”.
3	To scroll through the contacts and their different numbers use
the Up or Down Navigation key.
to initiate the call.
4	Press

Changing the call settings

• Dialled calls: You can view the outgoing calls (called or
attempted).
• Received calls: You can view the Received calls.
• Call duration: Allows you to view the duration of your incoming
and outgoing calls. You can also reset the call timers.

You can search for a contact in your contacts.
1	Press the Center Navigation key and select Contacts > Search.
2	Using the keypad enter the first letter of the contact you want
to call.
3	To scroll through the contacts use the Up and Down
Navigation keys.

Exposure to radio frequency energy

Remove the battery cover and push the memory card slot and flip up the slot. Put the
microSD card on the card tray. Make sure that the gold contact area is facing downwards. To
remove the microSD card, pull it gently in the opposite direction. Your phone will support a
memory card of up to 2 GB.
Note: If the phone won’t turn on, or if the display freezes or doesn’t respond, follow the
instructions for installing the battery again.

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.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.

FM radio
Your phone has an FM radio feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the move.
1	Attach the headset on your phone. (The headset socket is
same as the plug your charger into).
2	Press the Center Navigation key and select Media > FM Radio.
3	Select the channel number of the station you would like to
listen to.

The Tools allows you to set a fake call, perform simple math
calculations, check world time, perform unit conversions and
use a stopwatch.
Press the Center Navigation key and select Tools.
The Organiser allows you to set alarms, view the calendar and
add memos.
Press the Center Navigation key and select Organiser.
It allows you to set and change the settings such as: display,
security, memory, and any extra settings associated with your
phone.
Profiles: Allows to customise your phone’s Sound Profiles.
Date & Time: Allows to customise your phone’s Date and Time
settings.
Language: Allows you to select a display language according to
your preference.
Display: Allows you to customise your phone’s Display.
Call: Allows you to configure the settings for calls.

• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as
benzene, thinner or alcohol.)
• 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; otherwise, it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the
antenna unnecessarily.

•
•
•
•

Efficient phone operation
Electronics devices

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.

All mobile phones may get interference, which could affect
performance.

Avoid damage to your hearing

• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e.
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
areas 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.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with
installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury
due to improper performance.

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.

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
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.

6 keys. The word that you type displays on the screen. It may
change with each consecutive key that you press.

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

123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also
add numbers while remaining in letter modes by pressing and
holding the desired key.

Navigating Through the Menus
You can tailor the phone’s range of functions to your needs using
menus and sub-menus. Menus and sub-menus can be accessed
by scrolling using the Navigation keys.

Accessing a Menu Function by Scrolling
1	From Idle mode, press the Center Navigation key to access the
Menu screen.
2	Scroll using the Navigation keys to reach a main menu (for
example: Settings), and then press OK soft key .

Auto keylock: You can make the key pad locked automatically
after some time.
Security: Allows you to change your security settings to keep
your phone and the important information it holds protected.
Power save: If you set Always on, you can save the battery power
when you don’t use the phone. Choose to switch the power save
settings Always on, Night only or Off.
USB connection: Allows you to select USB connection on your
phone. (Mass storage, PC suite or Always ask. (Default Always ask
will be selected))
Network selection: Allows you to select a network manually and
set a network.
Reset settings: Allows you to reset all the settings to their factory
definitions. You need the security code to activate this function.
The default number is “0000”.
Memory status: Allows you to check free space and memory
usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

3	If the menu contains sub-menus, (for example: Security), you
can access them by pressing OK soft key the after highlighting
the sub-menu.
4	To scroll through the sub-menus, press the Up or Down
Navigation keys.
5	To confirm the chosen setting, press OK soft key. To return to
the previous menu level, press Back soft key .
6	To exit the menu without changing the settings, press
.

Using Shortcuts
From Idle mode, it allows you to quickly access the frequently
used menu using the Navigation key. (Camera/Farourites/My
stuff/Messaging)

Messages
Your phone includes functions related to SMS (Short Message
Service).

Sending a message
1	Press the Center Navigation key and select Messaging > New
message.
2	A new message editor will open. Message editor combines
SMS into one intuitive.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines
may be dangerous or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

WARNING

• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants
or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It
may cause an electric shock or seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes
small parts which if detached may cause a chocking hazard.
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

• Switch off the phone in any area where required by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
• Emergency calls may not be available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency
calls.

Potentially explosive atmospheres

• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the
compartment of your vehicle which contains your mobile phone and
accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place out of small 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.

Battery information and care

• 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
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance.
The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs
replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize
usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high
humidity, such as 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 of 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 authorized 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.

