التعرّف على الهاتف اخلاص بك

 LG-C397دليل المستخدم

 العربيةسيساعدك هذا الدليل على إدراك كيفية استخدام هاتفك المحمول الجديد .سيوفر لك شرحاً مفيدا ً
للميزات الموجودة على هاتفك.
قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استنادا ً إلى برنامج الهاتف أو موفر
الخدمة.
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تثبيت بطاقة  SIMوشحن البطارية

مفاتيح االختيار (مفتاح االختيار األيسر  /مفتاح(
االختيار األيمن
•تعمل هذه المفاتيح وفقاً لما هو محدد في أسفل العرض.
مؤشر بطاقة SIM
•يظهر هذا المؤشر حالة تبديل .SIM
مفتاح التأكيد  /مفتاح موافق
•لتحديد خيارات القائمة و تأكيد اإلجراءات.
مفتاح التنقل
•في وضع االنتظار:
اضغط على مفتاح التنقل ألعلى :عند ضبط عناصر
واجهة االستخدام
اضغط على مفتاح التنقل ألسفل  :مشغل MP3
اضغط على مفتاح التنقل لليمين  :الرسائل
اضغط على مفتاح التنقل لليسار :ملفاتي
•في القائمة :التمرير ألعلى وألسفل ولليمين واليسار.
مفتاح تشغيل الكاميرا السريع
مفتاح اإلنهاء
•تشغيل  /ايقاف تشغيل (الضغط باستمرار)
•إنهاء أو رفض مكالمة.
 اضغط على المفتاح باستمرار نحو األسفل لتنشيطالوضع الصامت أو إلغاء تنشيطه.

اتصال

تثبيت بطاقة SIM

إجراء مكاملة

هام! › ميكن بسهولة إحلاق الضرر ببطاقة  SIMعن طريق اخلدش أو الثني ،لذا كن حذرا ً عند التعامل معها أو عند إدخالها أو إخراجها .يجب إبقاء كل
بطاقات  SIMبعيدا ً عن متناول األطفال.

1.1تأكد من أن هاتفك قيد التشغيل.
2.2يمكنك استخدام لوحة المفاتيح .لحذف رقم اضغط على السهم
الخلفي.
لبدء المكالمة.
3.3اضغط
.
4.4إلنهاء المكالمة ،اضغط على

األشكال التوضيحية

تلميح! إلدخال  +عند إجراء مكالمة دولية ،اضغط باستمرار .0

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

› وحدها بطاقة  SIMسعة  2/2.5جيجابايت معتمدة
1.1افتح الغطاء الخلفي.
2.2أخرج البطارية.
3.3ادخل بطاقات .SIM
4.4ادخل البطارية.
5.5أغلق الغطاء الخلفي.
6.6اشحن البطارية.

�حتذير :ال تقم بإخراج البطارية عندما يكون
�الهاتف قيد التشغيل ،إذ قد يؤدي ذلك إلى
إحلاق ضرر بالهاتف.
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تنبيهات

يمكنك إعداد بعض ساعات المنبه بحيث تر ّن في وقت محدد.

Safety Care

يع ّرف  Safety Careالناس من حولك على حاالت الطوارئ الخاصة بك.
يوفر  Safety Careالخدمات كالتالي:
> >اعادة توجيه مكالمة طوارئ
> >إشعار بعدم استخدام الهاتف

حتديث برنامج الهاتف
حتديث برنامج الهاتف احملمول  G Lمن إنترنت

�لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة ،يرجى زيارة
 http://update.lgmobile.comأو http://www.lg.com/
 → common/index.jspحدد البلد.
تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة إلى أحدث إصدار بسهولة
من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.
بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم
الكامل لمدة عملية التحديث ،يرجى التحقق من كل التعليمات والمالحظات
التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة .يرجى االنتباه إلى أن إزالة كابل بيانات
 USBأو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

السالمة على الطرقات

الرسائل

يتضمن الجهاز وظائف متعلقة برسائل ( SMSخدمة الرسالة القصيرة)،
ّ
ورسائل MMS (خدمة رسالة الوسائط المتعددة) ،وكذلك رسائل خدمة الشبكة.

األسماء

تحقق من القوانين واألنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في
المناطق أثناء القيادة.
•ال تستخدم هاتفًا محموال ً باليد أثناء القيادة.
•عليك دو ًما تركيز كامل االنتباه على القيادة.
•تو ّقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو اإلجابة على المكالمة إذا
كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
•قد تؤثر طاقة  RFعلى بعض األنظمة اإللكترونية في المركبة مثل
الستيريو ومعدات السالمة في السيارة.
•عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي ،عليك عدم إعاقة عمله
بواسطة تجهيزات السلكية مثبتة أو محمولة .فقد يبطل ذلك
عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء
غير صحيح.
•إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك ،فتأكد من كون مستوى
الصوت معقوال ً بحيث تكون مدر ًكا لما يحيط بك .هذا األمر غاية في
خصوصا بالقرب من الطرقات.
األهمية
ً

تثبيت تطبيق الكمبيوتر “”LG PC Suite IV

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر “ ”LG PC Suite IVمن صفحة ويب .LG
1.1انتقل إلى الموقع  www.lg.comواختر بلدك.
2.2انتقل إلى الدعم > دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (.)LG-C397
3.3انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل ،وانقر فوق تنزيل WINDOW PC
 Syncلتنزيل برنامج الكمبيوتر “.”LG PC Suite IV

إرشادات الستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة .عدم التق ّيد بهذه اإلرشادات قد يكون أمرًا
خطرًا أو غير قانوني.

التعرّض لطاقة التردد الالسلكي

معلومات حول التع ّرض للموجات الالسلكية ومعدل االمتصاص المح ّدد
(.)SAR
•لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول  LG-C397هذا بحيث يفي
بمتطلبات السالمة المتبعة المتعلقة بالتع ّرض للموجات الالسلكية.
تتضمن هوامش سالمة
وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية
ّ
مصممة لضمان السالمة لكل األشخاص ،دون أخذ العمر والصحة
ّ
بعين االعتبار.
•تستخدم إرشادات التباين للموجات الالسلكية وحدة قياس معروفة
بمعدل االمتصاص المحدد ( .)SARوتجري اختبارات  SARباستخدام
أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية اإلرسال بأعلى مستوى
طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

جتنّب إحلاق الضرر بسمعك
لتفادي إحلاق الضرر بالسمع ،ال تستمع إلى مستويات
صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تع ّرضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إحلاق الضرر بسمعك.
ونوصي بالتالي بأال تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قري ًبا من أذنك.
كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى واملكاملات.
•عند استخدام سماعات الرأس ،اخفض مستوى الصوت إذا كنت ال
تسمع األشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة ُّ
تمكن
الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

مالحظة :قد يؤدي ضغط الصوت املرتفع من سماعات األذن وسماعات
الرأس إلى فقدان السمع.

موصل سماعة أذن استيريو
أو اليدوي

البحث عن اسم

اضغط على القائمة وحدد األسماء.
1.1باستخدام لوحة المفاتيح ،أدخل الحرف األول من االسم الذي تريد
اإلتصال به.
2.2للتمرير عبر االسماء ،استخدم مفتاحي التنقل لألعلى ولألسفل .وللتمرير
مفتاحي التنقل لليسار ولليمين.
عبر األرقام المختلفة ،استخدم
َ
•وعلى الرغم من وجود اختالفات بين مستويات  SARلمختلف طرازات
هاتف  ،LGفهي كلها مصممة بحيث تفي باإلرشادات المتعلقة
بالتع ّرض للموجات الالسلكية.
•حد  SARالذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع
غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation
مقسم على نحو
 Protection (ICNIRP)هو  2واط/كجم وهو حد ّ
متناسب إلى  10جرامات من النسيج العضوي.
•تبلغ أعلى قيمة لـ  SARلهذا الجهاز تم اختبارها من قبل الستخدامه
على األذن  0.914واط/كيلوجرام ( 10جرامات) وتبلغ عند وضعه على
الجسم  0.641واط/كيلوجرام ( 10جرامات).
•يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد الالسلكي ( )RFعند
استخدامه في موضع االستخدام العادي على األذن أو عند وضعه
على بعد  1.5سم على األقل من الجسم .عند استخدام علبة حمل
أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم،
يجب أال تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد  1.5سم
على األقل من الجسم .ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل،
يتط ّلب هذا الجهاز اتصاال ً نوعيًّا عالي الجودة بالشبكة .في بعض
الحاالت ،يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن
متاحا .احرص على اتباع التعليمات المتع ّلقة
يُصبح هذا االتصال ً
بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعاله إلى أن يتم اكتمال اإلرسال.

القطع الزجاجية

بعض قطع اجلهاز احملمول مصنوعة من الزجاج .قد ينكسر الزجاج في حال وقع
اجلهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية .في حال انكسر الزجاج ،ال تلمسه
أو حتاول إزالته .توقف عن استخدام اجلهاز احملمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من
ِقبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

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

مناطق ت ّتسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار

•ال تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
•ال تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
•ال تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل لالشتعال أو متفجرات في
حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتس ّبب بحدوث تشويش في الطائرة.
•أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
•ال تستعمله على األرض من دون الحصول على إذن من ِقبل طاقم
الطائرة.

سماعة األذن

الغطاءالخلفي

الميكروفون

شاشة  LCDالرئيسية

عدسة الكاميرا

الشاحن  /موصل USB
كيبل

مفتاح اإلرسال
• طلب رقم هاتف والرد على مكالمة.
• في وضع االنتظار :إظهار سجالت المكالمات.
مفتاح تبديل بطاقة SIM
مفاتيح األرقام واألحرف
• في وضع االستعداد :أدخل األرقام لطلبها .اضغط
باستمرار ألسفل على المفاتيح أدناه.
 أدخل الرمز ‘ ’+إلجراء مكالمات دولية. لالتصال بمركز البريد الصوتي.إلى  - االتصاالت السريعة.
 وضع .SOS•في وضع التعديل :إدخال األرقام واألحرف

حزمة البطارية
فتحة بطاقة SIM 1
فتحة بطاقة SIM 2

مفتاح القفل/التخصيص
•اضغط ضغطة قصيرة للوصول إلى مفتاح التخصيص.
•اضغط مط ّولاً لقفل أي شاشة.

Facebook

إن الجهاز مزود بـ  SNSيتيح لك االستمتاع بالشبكة االجتماعية وإدارتها.
يمكنك تحديث حالة موضع  SNوعرض تحديثات  SNالخاصة بأصدقائك.

املوسيقى
مشغّل MP3

Quick memo

يؤدي الضغط باستمرار على “مفتاح تشغيل الكاميرا السريع” إلى التقاط
فوري ألي صورة شاشة على الهاتف وإلى عرض عالمة تبويب .Quick memo

ملفاتي

لعرض الصور واألصوات ومقاطع فيديو وغير ذلك في ملفاتي.

ثنائية SIM

مضمناً في الجهاز بحيث يمكنك تشغيل كل
يكون مشغّ ل الموسيقى
ّ
األغاني المفضلة لديك.

يمكنك اختيار بطاقة  SIMواحدة أو بطاقات  SIMكلها للتنشيط.

البريد-اإللكتروني

إنترنت

إلرسال/استالم رسالة بريد إلكتروني ،عليك إعداد حساب بريد إلكتروني.

التقومي

عند دخولك إلى هذه القائمة ،يظهر التقويم .تجد مؤشر مربع موضوع على
التاريخ الحالي .يمكنك نقل المؤشر إلى تاريخ آخر باستخدام مفاتيح التنقل.

الكاميرا
ألبوم

عرض الصور وملفات الفيديو التي قمت بالتقاطها في ألبومك.

العناية باملنتج وصيانته

حتذير :استخدم البطاريات ،والشواحن ،وامللحقات املعتمدة لالستخدام
مع طراز الهاتف املعينّ هذا فقط .إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال
أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف احملمول ،وقد يكون خطيرًا.
•ال تقم بتفكيك هذه الوحدة .اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة
مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها إلصالحها.
•قد تتضمن اإلصالحات المشمولة بالكفالة ،وفقا ً لـ  ،LGلوحات أو
قطع الغيار سواء أكانت جديد ًة أو مجدد ًة على أن تتميز بوظائف موازية
لوظائف األجزاء التي تم استبدالها.
•ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة
التلفاز ،والراديو ،وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
•يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل األجهزة المشعة
للحرارة أو األفران المنزلية.
•تجنب إسقاط الوحدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة لالهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
•أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة
بذلك .على سبيل المثال ،ال تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد
يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
•ال تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جار .فقد يتس ّبب
هذا األمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

األطفال

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

مكاملات الطوارئ

قد ال تكون مكاملات الطوارئ متوفر ًة على جميع شبكات الهاتف احملمول .وبالتالي
عليك أال تعتمد على هاتفك احملمول فقط إلجراء مكاملات 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 يمكنه
تخفيض أداء البطارية.
مصممة إلطالة
•استخدم بطاريات وشواحن  LGفقط .فشواحن LG
ّ
فترة عمل البطارية.
•ال تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
•استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول .فمن الممكن
إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى
االستبدال.
•أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة
وذلك لزيادة صالحية استعمالها إلى الحد األقصى.
•ال تع ّرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو ال تستخدمه في
أماكن عالية الرطوبة ،مثل الحمام.

يمكنك تشغيل متصفح اإلنترنت والوصول إلى الصفحة الرئيسية لملفي
الشخصي الذي تم تنشيطه على إعدادات الويب .يمكنك أيضا الوصول إلى
عنوان  URLمحدد والوصول إلى صفحة الويب المطلوبة.

راديو FM

تتوفر في الجهاز ميزة راديو  FMبحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة
واالستماع إليها أثناء التنقل.

مالحظة :قم بإدخال سماعة أذن لالستماع إلى راديو .FM

•يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة لالشتعال إذ قد يصبح
الهاتف ساخنًا وقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق.
•استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (ال تستخدم
مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
•ال تشحن الهاتف عندما يكون موضو ًعا على أثاث ناعم.
•يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
•ال تع ّرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
•ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات االئتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر
ذلك على المعلومات الموجودة على األشرطة المعدنية.
•ال تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر بالهاتف.
•ال تع ّرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
•استخدم الملحقات مثل سماعات األذن بحذر .ال تلمس الهوائي دون
وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
•ال تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصالحه إذا
كان مكسورًا أو متحوال ً إلى شظايا أو متحط ًما .ال تشمل الكفالة تلف
الشاشة الزجاجية نتيجة سوء االستخدام.
•هاتفك عبارة عن جهاز إلكتروني يصدر حرارة أثناء التشغيل العادي .قد
يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية
المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة .لذا،
استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

•ال تترك البطارية في األماكن الساخنة أو الباردة ،فقد يؤدي ذلك إلى
تراجع في أداء البطارية.
•قد تتعرض لخطر االنفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من
نوع غير صحيح.
•تخ ّلص من البطاريات المستعملة طبقا ً لتعليمات الشركة المصنّعة.
يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكنًا .ال تتخ ّلص منها كمهمالت
منزلية.
•إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية ،خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو
وكيل معتمد من  LG Electronicsللحصول على المساعدة.
•قم دائ ًما بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل
لتفادي استهالك الشاحن طاقة غير ضرورية.
•إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج
والنقوش المستخدمة والبطارية واألوضاع البيئية.
•احرص على عدم مالمسة البطارية ألغراض حا ّدة األطراف كأنياب
الحيوانات أو األظافر .فقد يسبب هذا األمر حريقًا.

استكشاف األخطاء وإصالحها

يسرد هذا القسم بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف.
تتط ّلب منك بعض المشاكل االتصال بموفر الخدمة ،ولكن معظم المشاكل
التي تواجهها تكون سهل ًة لذلك يمكنك تصحيحها بنفسك.

Windows Live Messenger

يمكنك الوصول إلى  Windows Live Messengerإلضافة اسماء جديدة أو
فتح مربعات الحوار مع االسماء الخاصة بك.

البلوتوث

قم بإعداد الجهاز الستخدام البلوتوث .يمكنك تكييف إمكانية رؤيتك بالنسبة
إلى األجهزة األخرى أو البحث عبر األجهزة التي اقترن هاتفك بها.

Wi-Fi

يتيح لك مدير التشغيل الالسلكي إدارة إتصاالت اإلنترنت عبر ( Wi-Fiشبكة
 LANالالسلكية) على جهازك .يتيح للهاتف االتصال بالشبكات الالسلكية
المحلية ،أو الوصول إلى إنترنت السلكياً.

األلعاب والتطبيقات

يمكنك تثبيت ألعاب وتطبيقات جديدة إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية
عندما يكون لديك بعض الوقت للقيام بذلك .اضغط على القائمة وحدد.

Twitter

يمكنك الوصول إلى ( SNSخدمات الشبكة االجتماعية) خدمة Twitter
لكتابة تغريدات جديدة أو لقراءة تغريدات األشخاص الذين يتابعونك .يمكنك
البحث عن أشخاص لمتابعتهم أو إدارة متابعيك.

ّ
ليجف بشكل
•إذا تع ّرض الهاتف للبلل ،قم فورًا بفصل الطاقة عنه
كامل .ال تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف
خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
•يغ ّير السائل في الهاتف المبلل لون تسمية المنتج داخل الهاتف .ال
تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

فعال للهاتف
تشغيل ّ

األجهزة اإللكترونية
قد تتع ّرض كل الهواتف المحمولة للتشويش ،مما قد يؤثر على أدائها.
•ال تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من األجهزة الطبية دون طلب
اإلذن للقيام بذلك .تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض ،مثالً،
في الجيب على مستوى الصدر.
•قد تس ّبب بعض الهواتف المحمولة اإلزعاج لألدوات المساعدة للسمع.
•قد يؤثر الحد األدنى من التشويش على أجهزة التلفاز والراديو
والكمبيوتر الشخصي ،إلخ.

بيانات تقنية

�احلد األقصى  +50 :درجة مئوية (تفريغ)،
 +45درجة مئوية (شحن)
احلد األدنى :  -10درجات مئوية

بيان التوافق
تعلن  LG Electronicsبموجب هذا اإلشعار أن هذا المنتج LG-C397
يتوافق مع المتطلبات األساسية وأحكام أخرى ذات الصلة تابعة للتوجيه
 .يمكن العثور على نسخة من إعالن التوافق على العنوان
التالي http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
اتصل بالمكتب لالستفسار عن توافق هذا المنتج:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
DM Amstelveen, The Netherlands

Getting to know your phone

LG-C397 User Guide

Earpiece
Main LCD

- English

Send key
• Dials a phone number and answers a call.
• I n standby mode: Shows the history of calls.

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.

SIM Switching key
Alpha numeric keys
• I n standby mode: Input numbers to dial. Hold down
below keys.
- Insert ‘+’ symbol to make international calls.
- Connect voice mail centre.
To - Speed dials.
- SOS Mode.
• I n editing mode: Enter numbers & characters

www.lg.com

MFL67844702 (1.0) W

Lock/Customise key
• S hort press to access customise key.
• Long press to Lock in any screen.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Calling

Installing the SIM Card

Making a call

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

Important!

› The SIM card 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.

		

› only 2G/2.5G SIM supported

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Messaging

Illustrations
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open back cover.
Remove the battery.
Insert your SIM Cards.
Insert your battery.
Close the back cover.
Charge your battery.

1. Make sure your phone is on.
2. You can use the keypad. To delete a digit press back
arrow.
3. Press
to begin the call.
4. To end the call, press
.

1

WARNING: Do not remove the
4
battery when the phone is
switched on, as this may damage
the phone.

Game & apps

You can install new games and applications on your phone
to keep you amused when you have spare time. Press Menu
and select.

Twitter

You can access SNS(Social network services) service Twitter
to write new tweets or read tweets of those who you’re
following. You can search people to follow, or manage your
followers.

Alarms

You can set up to some alarm clocks to go on at a specified
time.

Safety Care

Safety care let people around you know your emergency
situations.
Safety care provides services as follow:
>> Emergency call forwarding
>> Phone non-usage notice

•	The liquid in your wet phone, changes the color of the
product label inside your phone. Damage to your device
as a result of exposure to liquid is not covered under your
warranty.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could
affect performance.

•	Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone
over pacemakers, for example, 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 area when you drive.

•	Do not use a hand-held phone while driving.
•	Give full attention to driving.
•	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.

2

3

Your device includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as
well as the network’s service messages.

Phonebook
5

6

Phone Software update
LG Mobile Phone Software update from
internet

For more information on using this function, please visit
the http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp → select country.
This feature allows you to update the Software of your
phone to the latest version conveniently from the internet
without the need to visit a service centre.
As the mobile phone Software update requires the user’s
full attention for the duration of the update process, please
make sure to check all instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please note that removing the
USB data cable or battery during the upgrade may seriously
damage your mobile phone.

Installing “LG PC Suite IV” PC application

“LG PC Suite IV” PC application can be downloaded from the
webpage of LG.
1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to Support > Mobile Phone Support > Select the
Model (LG-C397).
•	When your vehicle is equipped with an air bag, do not
obstruct with installed or portable wireless equipment. It
can cause the air bag to 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 of particular
importance when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.
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.
•	When using headphones, turn the volume down if you
cannot hear the people speaking near you, or if the person
sitting next to you can hear what you are listening to.

Searching for a contact

2. T o scroll through the contacts, use the up and down
navigation keys. And to scroll through their different
numbers, use the left and right navigation keys.

Facebook

Your device has SNS that lets you enjoy and manage your
social network. You can update your own SN place status
and view your friend’s SN updates.

Back cover

Handsfree or
Stereo earphone
connector

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
• T hese keys perform the function Indicated in the bottom of
the display.
SIM indicator
• T his indicator showing state of SIM switching.
Confirm key / OK key
• S elects menu options and confirms actions.
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was set.
Press Down Navigation Key: Music
Press Right Navigation Key: Write Message
Press Left Navigation Key: My stuff
• I n menu: Scroll up, down, Right & left.
NOTE: Navigation Key assignment can be
changed from Menu > Settings > Display>Key
Assignments > Navi Key.
Camera hot key
End key
• S witch on/off (hold down)
• E nd or reject a call.
- H old the key down to activate or deactivate silent mode.

Microphone
Charger/USB
cable connector

Camera lens

Battery pack
SIM Card holder 1
SIM Card holder 2

Camera
Album

View the pictures and videos you have taken in your Album.

Quick memo

MP3 Player

Long press of ‘camera hot key’, it will instantly captures
any screen image on your phone and display the quick
memo tab.
Later you can add comments, drawings, humor and share
your personalized message with everyone.

E-mail

View the images, sounds, videos and others in your My
stuff.

Music

Your device has a built-in music player, so you can play all
your favourite music.

My stuff

To send/receive an email, you should set up an email account.

Dual Sim

Calendar

You can choose one or both the SIM cards you would like
to activate.

Press Menu and select Phonebook.
1. Using the keypad, enter the first letter of the name of the
contact you want to call.

When you enter this menu, a calendar appears. A square
cursor is located on the current date. You can move the
cursor to another date using the navigation keys.

3. C lick PC Sync from Download, and click WINDOW
PC Sync Download to download “LG PC Suite IV” PC
software.

•	The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
•	The highest SAR value for this model phone tested for use
at the ear is 0.914 W/kg (10g) and when worn on the body
is 0.641 W/Kg (10g).
•	This device meets RF exposure guidelines when used
either in the normal use position against the ear or when
positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it
should not contain metal and should position the product
at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit
data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission
of data files or messages may be delayed until such a
connection is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the transmission
is completed.

Product care and maintenance

•	Do not use it on the ground without permission from the
crew.

•	Recharge the battery if it has not been used for a long time
to maximise usability.
•	Do not expose the battery charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the bathroom.
•	Do not leave the battery in hot or cold places, as this may
deteriorate battery performance.
•	There is risk of explosion if the battery is replaced with 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
authorised 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.
•	Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns, battery and environmental
conditions.
•	Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth
or nails, come into contact with the battery. This could
cause a fire.

Guidelines for safe and efficient
use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information.

•	This mobile phone model LG-C397 has been designed to
comply with applicable safety requirements for exposure
to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure
the 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 (SAR).
Tests for SAR are conducted using standardised methods
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.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and
headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass.
This glass could break if your mobile device is dropped
on a hard surface or receives a substantial impact. If the
glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop
using your mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.

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 your phone at a refueling point.
•	Do not use near fuel or chemicals.
•	Do not transport or store flammable gas, liquid or
explosives in the same compartment of your vehicle as your
mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.
•	Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Children

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

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks.
Therefore you should never depend solely on your 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 maximise the battery life.
•	Do not disassemble or short-circuit the battery.
•	Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds
of times before it needs replacing.

Internet

You can launch the internet browser and access the
homepage of the activated profile on web settings. You

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.
•	Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include
replacement parts or boards that are either new or
reconditioned, provided that they have functionality equal
to that of the parts being replaced.
•	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.
•	Switch off the phone in any area where you are required to
by special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
•	Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. It may cause an electric shock and can seriously
damage your phone.

can also manually enter a URL address and access the
associated Web page.

FM radio

Your device has an FM radio feature so you can tune into
your favorite stations and listen on the move.

NOTE: Insert handsfree connector to listen to a FM
Radio.

Windows Live Messenger

You can access Windows Live Messenger to add contacts or
open dialogs with your contacts.

Bluetooth

Set up your device for Bluetooth use. You can adapt your
visibility to other devices or search through devices your
phone is paired with.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet
connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It
allows the phone to connect to local wireless networks or
access the Internet wirelessly.
•	Do not charge a handset near flammable material as the
handset can become hot and create a fire hazard.
•	Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner or alcohol).
•	Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
•	The phone should be charged in a well ventilated area.
•	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 as it may damage
the phone.
•	Do not expose the phone to liquid or moisture.
•	Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
•	Do not use, touch or attempt to remove or fix broken,
chipped or cracked glass. Damage to the glass display due
to abuse or misuse is not covered under the warranty.
•	Your phone is an electronic device that generates heat
during normal operation. Extremely prolonged, direct skin
contact in the absence of adequate ventilation may result
in discomfort or minor burns. Therefore, use care when
handling your phone during or immediately after operation.
•	If your phone gets wet, immediately unplug it to dry
off completely. Do not attempt to accelerate the drying
process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.

Technical Data
Max.: +50°C (discharging)
+45°C (charging)
Min.: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-C397 product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity
can be found at http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

