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راهنمای کاربر GU200

 -فارسی

�این دفترچه راهنما به شما کمک می کند تلفن همراه خود را بهتر بشناسید.
در این منو توضیحات مفید راجع به ویژگی های تلفن در اختیار شما قرار می گیرد.
برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما ،با این تلفن
متفاوت باشد.
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آشنایی با تلفن همراه
کلیدهای پیمایش
به شما امکان می دهد که به منوی تلفن
خود دسترسی داشته باشید و گزینه
های موجود هنگام پیمایش در یک منو
را انتخاب کنید .در حالت منو ،در بین
منوهای تلفن پیمایش کنید.

2

نصب ک

درب محف
در سینی
کارت SD
گیگابایت

گوشی

صفحه منایش تلفن

کلید پایان/روشن و خاموش کردن
تلفن را روشن یا خاموش کنید ،به متاس
ها پایان دهید یا به حالت آماده به کار
بازگردید.

کلید های موقت
هر یک از این کلیدها عملکردهای
متنی نشان داده شده در صفحه منایش
و در باالی کلید را اجرا می کنند.

کلیدهای عملکرد ویژه به شما امکان می
دهد ویژگی های منحصر به فرد تلفن را در
حالت غیرفعال فعال کنید.
•
فشار داده و نگه دارید تا حالت
صامت روشن شود.
را فشار داده و نگهدارید و به
•
حالت گوش دادن به پست صوتی
دسترسی پیدا کنید .لطفا توجه
کنید که پست صوتی یک ویژگی
شبکه است.

کلید ارسال
می توانید شماره تلفنی را شماره
گیری کرده و به متاس های ورودی
پاسخ دهید.
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نصب کارت حافظه

درب محفظه باتری را بردارید و شکاف کارت حافظه را فشار دهید تا شکاف بیرون بیاید .کارت  microSDرا
در سینی کارت قرار دهید .دقت کنید که سطح متاس طالیی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد .برای بیرون آوردن
کارت  ،microSDبا مالیمت آن را در جهت عکس بیرون بکشید .تلفن شما از کارت حافظه با ظرفیت حداکثر 2
گیگابایت پشتیبانی می کند.

توجه :اگر تلفن روشن منی شود یا منایشگر ثابت می ماند یا پاسخ منی دهد ،دوباره دستورالعملهای نصب باتری را اجنام دهید.
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نصب سیم کارت و شارژ کردن باتری
نصب سیم کارت

وقتی در یک شبکه سلولی مشترک می شوید ،یک سیم کارت همراه با جزئیات اشتراک از جمله پین ،هرگونه
خدمات اختیاری موجود و بسیاری موارد دیگر در اختیار شما قرار می گیرد.
مهم!

›سیم کارت وارد شده و سطح متاس آن با هرگونه خراش یا خم شدن به آسانی آسیب می بیند ،بنابراین هنگام
نگه داشنت کارت در دست ،وارد کردن یا خارج کردن آن از تلفن همراه دقت کنید .سیم کارت ها را دور از دسترس
کودکان قرار دهید.

تصاویر

1

2

 1درب محفظه باتری را بردارید.
 2باتری را خارج کنید.
 3سیم را وارد کنید.
 4باتری را وارد کنید.
3
 5درب محفظه باتری را ببندید.
 6باتری را شارژ کنید.
هشدار :وقتی گوشی روشن است ،باتری را خارج

4

5

6

نکنید ،این کار باعث آسیب به تلفن می شود.
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روشن یا خاموش کردن تلفن

نه

نگام
ترس

را فشار داده و نگهدارید تا تلفن روشن شود.
	1کلید
	2اگر تلفن از شما بخواهد رمز ورود را وارد کنید ،از صفحه کلید برای وارد کردن رمز ورود استفاده کرده و کلید
موقت تایید را فشار دهید.
	3اگر تلفن از شما بخواهد پین را وارد کنید ،از صفحه کلید برای وارد کردن پین استفاده کرده و کلید موقت تایید را
فشار دهید.

برقراری متاس و پاسخ به متاس ها
برقراری متاس

	1شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید .برای حذف یک رقم ،کلید موقت پاک کردن را فشار دهید.
را فشار دهید.
	2برای شروع متاس،
را فشار دهید.
	3برای پایان دادن به متاس،
را فشار داده و نگه دارید.
نکته! برای وارد کردن  +جهت برقراری متاس بین املللی،

برقراری متاس با استفاده از دفترچه تلفن

	1با استفاده از کلید موقت ،مخاطبین > جستجو را فشار دهید تا دفترچه تلفن باز شود.
	2با استفاده از صفحه کلید ،اولین حرف مخاطبی که می خواهید با او متاس بگیرید را وارد کنید .برای مثال ،برای
را سه بار فشار دهید تا “ ”Oوارد شود.
وارد کردن ،Office
	3برای حرکت در بین مخاطبین و شماره های مختلف آن ها ،از کلیدهای پیمایش باال یا پایین استفاده کنید.
را فشار دهید.
	4برای شروع متاس،
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پاسخ دادن به متاس یا رد آن

را فشار دهید .وقتی تلفن زنگ می زند.

�وقتی گوشی زنگ می زند ،برای پاسخ به متاس ،کلید موقت پذیرفنت یا
یا رد کردن را فشار دهید.
برای رد کردن متاس ورودی،
نکته! می توانید تنظیمات گوشی خود را به نحوی تغییر دهید که به متاس های خود به روش های مختلف پاسخ دهید .کلید پیمایش
وسط را فشار داده و با استفاده از کلید پیمایش تنظیمات > متاس > وضعیت پاسخ را فشار دهید.

تغییر تنظیمات متاس

می توانید منوی مربوط به یک متاس را تنظیم کنید .کلید پیمایش وسط را فشار داده و تنظیمات > امنیت را انتخاب
کنید.
	•محدودیت متاس – زمانی که میخواهید متاس ها را محدود کنید ،این گزینه را انتخاب کنید.
	•شماره متاس ثابت – فهرست شماره هایی که از تلفن شما شماره گیری می شوند را انتخاب کنید .برای این
کار به کد پین  2از اپراتور نیاز دارید .از گوشی شما فقط می توان با شماره های مندرج در فهرست شماره گیری
ثابت متاس گرفت.
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وارد کردن منت

می توانید با استفاده از صفحه کلید گوشی ،کاراکتر های حرفی عددی وارد کنید .برای مثال ،ذخیره نام مخاطبین،
نوشنت پیام و ایجاد برنامه رویدادها در تقویم ،همگی به نوشنت منت نیاز دارند .روش های ورودی منت در گوشی عبارتند
از :حالت پیشگوی  ،T9حالت دستی ورودی الفبا و حالت .123
توجه :در برخی قسمت ها فقط یک حالت ورودی منت مجاز است (مثالً شماره تلفن در دفترچه تلفن).

حالت پیشگوی T9

 T9یک حالت ورودی منت پیشگو است که به شما امکان می دهد با یک فشار کلید ،کاراکتر مورد نظر را وارد کنید.
این حالت ورودی منت بر پایه یک فرهنگ لغت داخلی می باشد.
�برای مثال :برای وارد کردن “ ”Helloدر حالت  ،T9کلیدهای  5 ،5 ،3 ،4و  6را فشار دهید.
لغتی که تایپ می کنید روی صفحه نشان داده می شود .این لغت با فشار دادن هر کلید تغییر می کند.

حالت دستی ورود الفبا

این حالت به شما امکان می دهد حروف را با فشار دادن کلید مربوط به هر حرف وارد کنید .کلید مربوطه را یک بار ،دو
بار ،سه یا چهار بار فشار می دهید تا زمانی که حرف مورد نظر ظاهر شود.

حالت 123

اعداد را با یک بار فشار دادن کلید مربوطه وارد کنید .شما همچنین می توانید در حین ماندن در حالت حرفی ،اعداد را
نیز با فشار دادن و نگه داشنت دکمه های مورد نظر وارد کنید.

7
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حرکت در بین منوها

شما می توانید با استفاده از منوها و منوهای فرعی ،دامنه عملکردهای تلفن را بر اساس نیاز خود سازماندهی کنید.
شما می توانید با حرکت و استفاده از کلیدهای پیمایش ،به منوها و منوهای فرعی دسترسی پیدا کنید.

دسترسی به عملکرد منو با حرکت در بین منوها

	1از حالت غیرفعال ،کلید پیمایش وسط را فشار داده و به صفحه منو دسترسی پیدا کنید.
	2با استفاده از کلیدهای پیمایش برای دسترسی به یک منوی اصلی( ،برای مثال :تنظیمات) حرکت کنید سپس
کلید موقت تایید را فشار دهید.
	3اگر منو حاوی منوهای فرعی باشد( :برای مثال :امنیت) ،می توانید با برجسته کردن منوی فرعی و سپس فشار
دادن کلید موقت تایید ،به آن ها دسترسی پیدا کنید.
	4برای حرکت در بین منوهای فرعی ،کلیدهای پیمایش باال یا پایین را فشار دهید.
	5برای تایید تنظیم انتخابی ،کلید موقت تایید را فشار دهید .برای بازگشت به سطح منوی قبلی ،کلید موقت
برگشت را فشار دهید.
را فشار دهید.
	6برای خروج از منو بدون تغییر تنظیمات،

استفاده از میانبرها

از حالت غیرفعال ،می توانید فورا به منوهای استفاده شده دسترسی داشته باشید.
•کلید پیمایش باال را برای دوربین فشار دهید.
•کلید پیمایش پایین را برای موارد برگزیده فشار دهید.
•کلید پیمایش راست را برای پیام رسانی فشار دهید.
•کلید پیمایش چپ را برای موضوعات من فشار دهید.

8

2010-08-19 �� 9:32:39

U200_IRN_Farsi_100813.indd 8

پیام ها

تلفن شما شامل عملکردهای مربوط به ( SMSخدمات پیام کوتاه) می باشد.

ارسال پیام

	1کلید پیمایش وسط را فشار داده و پیام رسانی > پیام جدید را انتخاب کنید.
	2ویرایشگر پیام جدید باز می شود .ویرایشگر پیام  SMSرا به صورت یک پیام ترکیب می کند.
	3پیام را با استفاده از حالت پیشگوی  T9یا حالت دستی ورود الفبا وارد کنید .می توانید حالت ورودی منت را با
تغییر دهید.
فشار دادن
	4گزینه ها > وارد کنید را برای افزودن عالمت ،الگو ،دفترچه تلفن یا کارت جتاری انتخاب کنید.
	5شماره تلفن را وارد کرده یا گزینه ها > ارسال به را فشار دهید و از دفترچه تلفن یا فهرست اخیر انتخاب کنید.
	6کلید پیمایش وسط یا کلید موقت گزینه ها > ارسال را فشار دهید و ارسال کنید.

مخاطبین

می توانید در مخاطبین خود ،یک مخاطب را جستجو کنید.
	1کلید پیمایش وسط را فشار داده و تنظیمات > جستجو را انتخاب کنید.
	2با استفاده از صفحه کلید ،اولین حرف مخاطبی که می خواهید با او متاس بگیرید را وارد کنید.
	3برای حرکت در بین مخاطبین ،از کلیدهای پیمایش باال و پایین استفاده کنید.

9

2010-08-19 �� 9:32:39

U200_IRN_Farsi_100813.indd 9

ثبت متاس

• متام متاس ها :لیست همه متاس های ورودی ،خروجی و بی پاسخ را مشاهده کنید.
•متاس های بی پاسخ :متاس های پاسخ داده نشده را مشاهده کنید.
•متاس های اجنام شده :متاس های خروجی را مشاهده کنید (متاس های گرفته شده یا شماره هایی که اقدام به
برقراری متاس با آن ها را گرفته اید).
•متاس های دریافتی :متاس های ورودی را مشاهده کنید.
•مدت مکامله :از این منو جهت مشاهده مدت زمان متاسهای ورودی و خروجی استفاده کنید .همچنین می توانید
تایمرهای متاس را تنظیم مجدد کنید.

بازی ها

تلفن شما از قبل با بازی هایی ارائه شده است تا با استفاده از آن ها اوقات فراغت خود را پر کنید.

موضوعات من

فایل های چندرسانه ای را در حافظه تلفن خود ذخیره کنید .همچنین می توانید فایل های خود را روی یک کارت
حافظه ذخیره کنید .مزیت استفاده از کارت حافظه این است که می توانید فضای حافظه خود گوشی را خالی نگه
دارید .همه فایل های چندرسانه ای در پوشه موضوعات من ذخیره می شود.
این تلفن از تصاویر  ،JPEGو فایل های صوتی  MP3و  MIDIپشتیبانی می کند.

10
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رسانه
دوربین

گرفنت عکس فوری

با استفاده از دوربین تعبیه شده در گوشی ،می توانید از افراد عکس بگیرید .بعالوه ،می توانید عکس ها را به عنوان
تصویر زمینه انتخاب کنید.
	1کلید پیمایش وسط را فشار داده و رسانه > دوربین را انتخاب کنید.
یا کلید پیمایش باال را فشار دهید و مستقیما به حالت دوربین بروید.
	2تصویر را با قرار دادن دوربین روی سوژه مورد نظر تنظیم کنید .برای تنظیمات دوربین ،گزینه ها را فشار دهید.
	3کلید پیمایش وسط را برای گرفنت عکس فشار دهید.
توجه :در جاهایی که به حریم خصوصی دیگران جتاوز می شود ،عکس نگیرید.

پخش کننده MP3

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دخلواه شما را پخش کند.
	1کلید پیمایش وسط را فشار داده و رسانه > پخش کننده  MP3را انتخاب کنید.
	2کلیدهای پیمایش را فشار دهید و ترانه مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.
وقتی موسیقی پخش می شود ،با فشار طوالنی روی کلید پیمایش چپ/راست به عقب یا جلو ( )REV/FFمی
روید.

11
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رادیو FM

تلفن شما دارای یک رادیو  FMاست که می توانید از طریق آن به ایستگاه های رادیویی دخلواه خود گوش کنید.
	1هدست را به تلفن وصل کنید( .سوکت هدست همان محل وارد کردن شارژر است).
	2کلید پیمایش وسط را فشار داده و رسانه > رادیو  FMرا انتخاب کنید.
	3شماره کانال ایستگاه رادیویی مورد نظر خود را برای گوش دادن انتخاب کنید.

ابزارها

ابزارها به شما امکان می دهد که یک متاس مجازی تنظیم کرده ،محاسبات ساده ریاضی را اجنام دهید ،ساعت
�جهانی را بررسی کنید ،تبدیالت را اجنام دهید و از زمان سنج ،خدمات سیم کارت استفاده کنید.
کلید پیمایش وسط را فشار داده و ابزارها را انتخاب کنید.

برنامه ریز

برنامه ریز به شما امکان می دهد زنگ های هشدار را تنظیم کرده ،تقویم را مشاهده کنید و یادداشت ها را اضافه
�منایید.
کلید پیمایش وسط را فشار داده و برنامه ریز را انتخاب کنید.

12
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تنظیمات

این به شما امکان می دهد تنظیماتی مانند :منایش ،امنیت ،وضعیت حافظه و هرگونه تنظیمات دیگر مربوط به
تلفن را اجنام دهید.
مشخصه ها :به شما امکان می دهد مشخصه های صوتی تلفن خود را سفارشی کنید.
تاریخ و زمان :به شما امکان می دهد تنظیمات تاریخ و زمان تلفن خود را سفارشی کنید.
زبان :به شما امکان می دهد یک زبان منایش بر اساس اولویت های خود انتخاب کنید.
منایش :به شما امکان می دهد منایشگر تلفن خود را سفارشی کنید.
متاس :به شما امکان می دهد تنظیمات متاس ها را پیکربندی کنید.
قفل کلید خودکار :صفحه کلید را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بعد از مدتی قفل شود.
امنیت :به شما امکان می دهد تنظیمات امنیت را تغییر داده و از تلفن و اطالعات آن محافظت کنید.
صرفه جویی در انرژی :اگر روی همیشه روشن تنظیم شود ،می توانید وقتی از تلفن استفاده منی کنید ،نیروی باتری را
ذخیره منایید .تنظیمات صرفه جویی نیرو را روی همیشه روشن ،فقط شب یا خاموش قرار دهید.
ارتباط  :USBبه شما امکان می دهد اتصال  USBرا در تلفن انتخاب کنید( .ذخیره انبوه PC suite ،یا همیشه
سوال شود( .به طور پیش فرض گزینه همیشه سوال شود انتخاب شده است))
انتخاب شبکه :همچنین می توانید به صورت دستی یک شبکه را انتخاب و تنظیم کنید.
تنظیم راه اندازی مجدد  -همه تنظیمات را به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید .برای فعال کردن این ویژگی،
کد امنیتی الزم است .عدد پیش فرض “ ”0000است.
وضعیت حافظه :وضعیت حافظه شامل حافظه خالی ،حافظه استفاده شده تلفن ،سیم کارت و حافظه خارجی
(در صورت وجود) را بررسی کنید.
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دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید .عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی
داشته یا موجب نقض قوانین گردد .اطالعات جزئی بیشتر در این دفترچه ارائه شده است.

هشدار

	•تلفن های همراه باید همواره در داخل هواپیما خاموش باشد.
	•هنگام رانندگی گوشی را در دست نگه ندارید.
	•از به کار بردن تلفن همراه در نزدیکی پمپ بنزین ،انبارهای سوخت ،کارخاجنات تولید مواد شیمیایی یا محل هایی
که در آنها عملیات انفجار صورت می گیرد خودداری کنید.
	•برای حفظه ایمنی و سالمت خود ،فقط از باتری ها و شارژرهای اصل  LGاستفاده کنید.
	•هنگامی که باتری شارژ می شود ،گوشی را در دست نگه ندارید .این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و
شدیدا ً به تلفن آسیب برساند.
	•تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان قرار بدهید .در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا
شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.
	•گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
	•گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
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احتیاط

	•در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید ،حتماً گوشی را
خاموش کنید .مثالً ،از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید ،وگرنه ممکن است روی جتهیزات پزشکی
حساس تأثیر بگذارد.
	•ممکن است امکان برقراری متاس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد .بنابراین ،هرگز نباید
در خصوص متاس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید.
	•برای پیشگیری از وارد شدن هرگونه آسیب احتمالی به تلفن همراه خود ،فقط از جتهیزات جانبی اصل  LGاستفاده
کنید.
	•کلیه فرستنده های رادیویی به طور بالقوه دارای خطر تداخل با وسایل الکترونیکی هستند که در نزدیکی آنها قرار
دارند .تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون ،رادیو ،رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
	•باتری های مستعمل باید طبق قوانین مربوطه دور انداخته شوند.
	•از جدا کردن قطعات تلفن یا باتری خودداری کنید.

قرار گرفنت در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطالعات قرارگرفنت در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه ()SAR
این گوشی تلفن همراه مدل  GU200به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط الزم مربوط به قرار
گرفنت در معرض امواج رادیویی باشد .این شرایط الزم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه
امن که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد ،صرف نظر از سن و وضع سالمتی آنها ،را تضمین می کند.
	•دستورالعمل های مربوط به قرار گرفنت در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص حتت عنوان
“ضریب جذب ویژه” یا  ،SARاستفاده می کنند .تست های  SARبا استفاده از روش های استاندارد ،و در حالی که
گوشی در باالترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشت ،اجنام گرفته است.
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	•اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح  SARدر مدل های مختلف گوشی های  LGوجود داشته باشد ،اما
همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفنت در معرض امواج رادیویی در
آنها رعایت شده باشد.
	•میزان  SARتوصیه شده توسط کمیسیون بین املللی محافظت در برابر تششعات غیر یونیزه ( ،)ICNIRPبرابر 2
وات برکیلوگرم به طور متوسط در ( )10گرم بافت بدن است.
	•باالترین مقدار  SARاندازه گیری شده توسط  DASY4برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش  0.444وات
بر کیلو گرم ( 10گرم) است و برای استفاده روی بدن  0.512وات بر کیلوگرم ( 10گرم) می باشد.
	•اطالعات داده ای  SARبرای ساکنین کشورها/نواحی که میزان  SARتوصیه شده توسط اجنمن
	• مهندسین برق و الکترونیک ( )IEEEرا پذیرفته اند 1.6 ،وات بر کیلوگرم در ( )1گرم بافت بدن است.

مراقبت و نگهداری از دستگاه
هشدار

فقط از باتری ها ،شارژرها و جتهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید.
استفاده از سایر انواع جتهیزات ،به غیر از انواع توصیه شده ،ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر
آفرین باشد.
	•از باز کردن این دستگاه اکیدا ً خودداری کنید .چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد ،فقط به تکنسین های
مجاز مراجعه کنید.
	•گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون ،رادیو ،و رایانه قرار دهید.
	•دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری ،اجاق و امثال آن نگهداری شود.
	•مراقب باشید گوشی نیافتد.
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	•گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
	•پوشاندن گوشی یا استفاده از روکش های وینیلی یا امثال آن می تواند به پوشش خارجی گوشی آسیب برساند.
	•از پارچه خشک برای متیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاه کنید( .از محلولهای پاک کننده مانند بنزین ،تینر
یا الکل استفاده نکنید).
	•از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
	•گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید .این کار ممکن است روی اطالعات
موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
	•با اشیاء تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید چون این کار به تلفن آسیب می رساند.
	•از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
	•از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید .بی دلیل به آننت تلفن دست نزنید.

استفاده بهینه از گوشی
ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
	•بدون اجازه از مسئولین مربوطه ،از تلفن همراه در مجاورت جتهیزات پزشکی استفاده نکنید .از قرار دادن تلفن
همراه خود روی مرکز حتریکی قلب ،یعنی در جیب جلوی پیراهن ،خودداری کنید.
	•برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختالل گردند.
	•تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون ،رادیو ،رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
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ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
	•از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
	•همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
	•در صورت امکان ،از یک کیت هندزفری استفاده کنید.
	•چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند ،قبل از متاس گرفنت یا پاسخ دادن به یک متاس در محل امنی پارک کنید.
	•انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای
خودرو و جتهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
	•در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است ،با جتهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل ،مانعی بر سر
راه آن قرار ندهید .زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست ،آسیب های جدی ایجاد کند.
اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید ،دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف
خود نیز باشید .این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طوالنی در معرض صدای بلند قرار بگیرید ،ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند .بنابراین توصیه می
کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید .همچنین توصیه می کنیم میزان صدای
موسیقی و نیز متاس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
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ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال اجنام است خودداری کنید .محدودیت ها را رعایت و از
کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

	•از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت گیری خودداری کنید .از کاربرد تلفن همراه در مجاورت مواد سوختی
یا شیمیایی خودداری کنید.
	•از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در آن بخش از وسیله نقلیه که در آن گوشی
تلفن همراه یا جتهیزات جانبی آن وجود دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختالالتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
	•قبل از سوار شدن به هواپیما ،تلفن همراه خود را خاموش کنید.
	•بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان قرار بدهید .در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن
ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

متاس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری متاس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد .بنابراین ،هرگز نباید
در خصوص متاس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید .برای اطالعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود
متاس بگیرید.
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اطالعات باتری و مراقبت از آن

	•الزم نیست شارژ باتری کامال خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید .برخالف سایر سیستم های باتری ،هیچ تأثیر
حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
	•فقط از باتری ها و شارژرهای  LGاستفاده کنید .شارژرهای  LGبه گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به
حداکثر برسانند.
	•از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
	•سطوح اتصال فلزی باتری را متیز نگه دارید.
	•زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد ،آن را تعویض کنید .باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که
نیاز به تعویض داشته باشد.
	•اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد ،آن را مجددا ً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
	•از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و
امثال آن خودداری کنید.
	•باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید ،این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته
باشد.
	•تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
	•باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید .لطفاً در صورت
امکان آنها را بازیافت منایید .آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
	•اگر الزم است باتری را تعویض کنید ،برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG
 Electronicsببرید.
	•همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن ،به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر ،آن را از پریز بکشید.
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اطالعات فنی
دماهای محیط

حداکثر +55:درجه سانتی گراد
(دشارژ)
 +45درجه سانتی گراد
(شارژ)
حداقل-10 :درجه سانتی گراد
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GU200 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
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Getting to know your phone
Earpiece

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

Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

Insta
Navigation keys
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.

Remov
the mi
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phone

End/Power key
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.
, you can
• Press and hold
turn on the Silent mode.
• P ress and hold
to access
to Listen voice mail mode.
Please note that Voice mail is
a network feature.

Note:
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Installing a memory card
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.
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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.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery

Swit

Installing the SIM Card

1	Pres
2	If th
pass
3	If th

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

Making a call from your contacts
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.
4	Press
to initiate the call.
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Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept soft key or press
to answer the call. While
your phone is ringing.
or Reject to reject the incoming call.
Press
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.
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Changing the call settings

fields).

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.
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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 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.

U200_IRN_Eng_100813.indd 7

7

8/19/10 9:21:03 AM

Navigating Through the Menus

Mes

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

Your p

Accessing a Menu Function by Scrolling
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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 .
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 as below.
• Press the Upper Navigation key for Camera.
• Press the Down Navigation key for Favourites.
• Press the Left Navigation key for Messaging.
• Press the Right Navigation key for My stuff.
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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.
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
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.
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Call history

Med

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

Came

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

My stuff
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.

Taking
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Media
Camera
Taking a quick photo

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.
Or press the Up Navigation key to go directly to camera mode.
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.

MP3 Player
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.
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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.

Tools
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.

Organiser
The Organiser allows you to set alarms, view the calendar and add memos.
Press the Center Navigation key and select Organiser.
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Settings
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.
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).

U200_IRN_Eng_100813.indd 13

13

8/19/10 9:21:03 AM

Guidelines for safe and efficient use

CAUT

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.

• Swit
exam
equ
• Eme
shou
• Only
• All r
Min
• Batt
• Do n

Expo

Radio
This m
require
guidel
regard
• The
Spec
met
freq

14

U200_IRN_Eng_100813.indd 14

8/19/10 9:21:03 AM

asting

se an

parts

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.
• 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.

Exposure to radio frequency energy
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.
• 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.
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• 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 Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
• 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.

Product care and maintenance
WARNING
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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.
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• 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.
• 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
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
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Road safety

Blast

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.
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.
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Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close
to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable
level.
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Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions,and follow
any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

ons

• 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.
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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.
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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.

Tech
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Technical data
Ambient
Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
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