تركيب بطاقة  SIMوشحن البطارية

مكونات الهاتف

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

قد يختلف هذا الدليل عن الهاتف ً
وفقا إلصدار برنامج الهاتف ومزود الخدمة المستخدم.

GB106

منطقة الرمز

األشكال التوضيحية

إدخال بطاقة SIM

   GB106دليل المستخدم

هام!

1
2
3
4

GB106

فتح غطاء البطارية
إدخال بطاقة SIM
إغالق غطاء البطارية
شحن البطارية

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

›يمكن بسهولة إتالف بطاقة  SIMومالمساتها عن طريق الخدش أو الثني،
لذا كن حذراً عن التعامل معها وعند إدخالها أو إخراجها .يجب إبقاء كافة
بطاقات  SIMبعيداً عن متناول األطفال الصغار.
› بطاقة  USIMغير معتمدة في هذا الهاتف.
› في حال تم إخراج البطارية لحوالي دقيقة واحدة ،فستعود الساعة إلى الضبط
االفتراضي .وستحتاج حينها إلى إعادة تعيين الوقت.

1

عرض المعلومات

شاشة العرض

المفضالت

 :Sمفتاح اإلرسال

يقدم الجدول أدناه وصفاً عن رموز أو مؤشرات العرض المتعددة التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

يمكنك طلب رقم هاتف
والرد على المكالمات
الواردة.

 :Eمفتاح اإلنهاء/التشغيل
يسمح لك بتشغيل الهاتف
أو إيقاف تشغيله ،أو إنهاء
المكالمات ،أو العودة إلى
وضع االنتظار.

يعلمك بقوة إشارة الشبكة.
المكالمة متصلة.
يظهر بأنك تستخدم خدمة التجوال.
لقد تم تعيين المنبه وهو قيد التشغيل.
يعلمك بحالة البطارية.
لقد تلقيت رسالة نصية.
لقد تلقيت رسالة صوتية.
قائمة اهتزاز فقط في االوضاع.
قائمة عام في االوضاع.
القائمة الخارجية في االوضاع.
قائمة صامت في االوضاع.
قائمة سماعة الرأس في االوضاع.
يمكنك عرض جدولك.

 :Nمفاتيح االنتقال

3

2

3

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

إجراء مكالمة

يقوم كل مفتاح بتنفيذ
اإلختصار المعروض عليه
مباشرة أو في الشاشة الرئيسية
في وضع االنتظار باالضافة
الى التنقل بين القوائم.

4
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القائمة والخيارات

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

المفضالت

القائمة

بعد :انتهاء المكالمة ،يعود الهاتف إلى وضع االنتظار.

اضغط مفتاح االختيار األيمن
للوصول إلى المفضالت
المتوفرة.

إجراء مكالمة دولية

.1استمر في الضغط على المفتاح  0لتحديد بادئة اإلتصاالت الدولية .تقوم عالمة “ ”+تلقائياً بتحديد كود الدخول
الدولي.
.2قم بإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم الهاتف.
.3اضغط المفتاح [ Sإرسال] لطلب الرقم.

› تعيين ميزة  LMTإلى «تشغيل»
› يتم عرض قائمة من األدوات.
› ّحدد "تعيين "LMT
› حدد "تشغيل" ،واضغط "موافق"
مالحظات
› في حال أردت استخدام هاتفك ببطاقة  SIMأخرى ،تحقق من تعيين ميزة  LMTإلى "إيقاف التشغيل".
› يُوصى بأن تدخل الرقم المحدد مسبًقا (مثال االردن  + 962يتبعه رقم الهاتف المتحرك)
› رمز  LMTاالفتراضي هو »0000«.

راديو FM

إدخال نص
يمكنك إدخال الحروف األبجدية او األرقام بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف .للتغيير بين األوضاع ،اضغط المفتاح
.#

لغة T9
يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد إدخاله .كل مفتاح
من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد .ويقوم الوضع  T9تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح
بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة ،مما يتطلب القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح
أكثر من وضع الحروف األبجدية ( أ ب ت ) .ويطلق على هذا النص أحياناً النص التنبؤي.
يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد
كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثالث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض
الهاتف.

.1عندما يرن الهاتف يومض رمز الهاتف على الشاشة ،اضغط المفتاح [ Sإرسال] أو مفتاح االختيار األيسر للرد.
.2إنهاء المكالمة بالضغط على مفتاح [ Eإنهاء].

تتبع الهاتف عند السرقه ()LMT

تستخدم هذه المفاتيح لطلب رقم
في وضع االنتظار وإلدخال
أرقام أو أحرف في وضع
التحرير.

وضع أ ب ت

الرد على مكالمة

.1إن ميزة  LMTلهذا الهاتف توفر لك إمكانية تعقب الهاتف في حالة فقدانه أو تركه في المكان غير المناسب.
.2عند قيام شخص غير مصرح له باستخدام هاتفك ،سيتم إرسال رسالة نصية من هاتفك إلى رقم مدخل من قبلك
مسبقاً.
.3ترسل رسالة نصية إلى األرقام المدخلة من قبلك مسبقاً دون علم المستخدم غير المصرح له.

مفاتيح أبجدية  /رقمية

اشحن البطارية بشكل كامل قبل
استخدامها للمرة األولى.

.1قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
.2اضغط المفتاح [ Sإرسال] لطلب الرقم.
.3عند االنتهاء ،اضغط المفتاح [ Eإنهاء].

القائمة

مؤشرات مفاتيح االختيار

رموز على الشاشة

2

1

سماعة األذن

منطقة النص والرسومات

اضغط على مفتاح االختيار
األيسر للوصول إلى القائمة
المتاحة.

كيفية تعيين النغمة نغمة الرنين
نغمة الرنين

.1اضغط مفتاح االختيار األيسر [القائمة] وحدد [اإلعدادات  -األوضاع] باستخدام مفاتيح التنقل لألعلى/لألسفل.
.2حدد [عام  -تخصيص] واختر قائمة نغمات الرنين.
.3اضغط مفتاح االختيار األيسر [موافق] عندئذ يمكنك تعيين نغمة الرنين المطلوبة.
تلميح
› إذا أردت تغيير الوضع إلى وضع االهتزاز ،فعليك تحديد الوضع «اهتزاز» أو الضغط باستمرار على مفتاح التنقل
االيسر.

نوع التنبيه الوارد ،نغمات الرنين ،مستوى صوت الرنين ،تنبيه الرسالة ،نغمات الرسائل ،صوت
الرسالة ،نغمة المفاتيح ،صوت المفاتيح ،درجة اصوات التأثيرات  ،درجة الصوت عند التشغيل/اإليقاف
يمكنك تحديد نوع التنبيه الوارد ،نغمات الرنين ،مستوى صوت الرنين ،تنبيه الرسالة ،نغمات الرسائل ،صوت الرسالة،
نغمة المفاتيح ،صوت المفاتيح ،درجة اصوات التأثيرات  ،درجة الصوت عند التشغيل/اإليقاف.
يمكنك تغيير الصوت أو مستوى الصوت الذي سيصدر عند ضغط أحد المفاتيح.
[القائمة  -اإلعدادات  -األوضاع  -عام  -تخصيص]

وضع ( 123وضع األرقام)

(قد تختلف الوظيفة من منطقة ألخرى).
*إن الهاتف يحتوي على هوائي داخلي لذا ال حاجة لتوصيل سماعة الرأس لالستماع الى الراديو.
 .1اضغط على مفتاح الرقم المناسب لقناة ،من أجل تخزين محطة الراديو المحددة حالياً فيها.
 .2بعد االنتهاء من الضبط المسبق لقنوات الراديو ،يمكنك االستماع إلى قناة أخرى بالضغط على مفتاح الرقم
المناظر.
 .3بإمكانك الوصول إلى قوائم الخيارات التالية بضغط مفتاح االختيار األيسر[ lخيارات].
› تحرير القناة :يمكنك ضبط التردد والقناة  0.1ميغا هرتز معاً باستخدام مفتاحي التنقل األيمن/األيسر ومفاتيح
األرقام.
› بحث تلقائي :إذا قمت بتحديد "هل تريد تشغيل البحث التلقائي اآلن؟" تشغيل ،يتم تعيين قناة الراديو تلقائياً .وعند
انبثاق الرسالة "هل تريد حفظ هذه المحطة؟" ،إذا قمت بتحديد نعم ،فيتم حفظ التردد المحدد.
› إعادة تعيين القنوات :يمكنك حذف كافة القنوات التي حفظتها.
› االستماع عبر مكبر الصوت :يمكنك االستماع إلى راديو  FMعبر مكبر الصوت المضمّن .عندما تحدد [خيارات
– االستماع عبر سماعة رأس سلكية] وتقوم بتوصيل سماعة الرأس عندئذ يمكنك االستماع عبر سماعة الرأس.

بعد

كتابة األرقام عن طريق الضغط على المفتاح مرة واحدة.
مع هذا الوضع يمكنك إدخال أحروف خاصة بالضغط على المفتاح *.

ً
ضعيفة ،يمكن ان تتراجع
›هوائي ( FMهوائي  FMالسلكي)  :في المناطق التي تكون إشارة راديو  FMفيها
الحساسية عند استخدام الهوائي الالسلكي الداخلي لذلك ينصح باستخدام سماعة الرأس للحصول علی استقبال و
جودة أفضل للصوت.

سرد سلسلة القوائم

مرجع سريع للميزات

وضع الرموز

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

 .1األسماء

 .3سجل المكالمات

 1-1بحث
 2-1جهة اتصال جديدة
 3-1اإلتصال السريع
 4-1نسخ الكل
 5-1حذف الكل
 6-1حالة الذاكرة
 7-1معلومات

 1-3كل المكالمات
 2-3مكالمات لم يرد عليها
 3-3المكالمات الصادرة
 4-3مكالمات ورادة
 5-3مدة المكالمات

 .2الرسائل
 1-2رسالة جديدة
 2-2صندوق الوارد
 3-2مسودات
 4-2صندوق الصادر
 5-2المرسلة
 6-2االستماع للبريد الصوتي
 7-2رسائل المعلومات
 8-2النماذج
 9-2اإلعدادات

 .4أدوات
 1-4ألعاب
 2-4راديو FM
 3-4الحاسبة
 4-4ساعة التوقيت
 5-4محول الوحدة
 6-4الساعة العالمية

 .5اإلعدادات
 1-5األوضاع
 2-5التاريخ والوقت
 3-5اللغة

 4-5إعدادات الشاشة
 5-5مكالمة
 6-5قفل المفاتيح تلقائياً
 7-5الحماية
 8-5توفير الطاقة
 9-5تحديد الشبكة
 0-5إعادة ضبط المصنع
 *-5حالة الذاكرة

 .6منظم المواعيد
(خدمات ال )SIM
 1-6المنبه
 2-6التقويم
 3-6المذكرة
 4-6ضبط التقويم
**إذا كانت خدمات  SIMمزودة من
ِقبل موفر الخدمة فتكون القائمة  6هي
خدمات  SIMويكون منظم المواعيد
تحت القائمة  .4األدوات.

األسماء

القائمة 1

بحث

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

جهة اتصال جديدة

تستطيع إضافة إدخاالت إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.

اإلتصال السريع

تستطيع تعيين أي من المفاتيح  2ل .9

نسخ الكل

لنسخ اإلدخاالت من ذاكرة بطاقة  SIMإلى ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة الهاتف الی
ذاكرة بطاق .SIM

حذف الكل

يمكنك حذف كافة اإلدخاالت من ذاكرة بطاقة  SIMأو ذاكرة الهاتف.

حالة الذاكرة

يمكنك التحقق من استخدام الذاكرة ومن وجود مساحة فارغة فيها.

معلومات

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

إرسال رسائل

سجل المكالمات

القائمة 2

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

تسمح لك هذه القائمة بكتابة رسالة جديدة.

صندوق الوارد

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

صندوق الصادر

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

مسودات

المرسلة

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

رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى الهواتف.
هنالك رسائل محددة مسبقاً في القائمة .يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها أو
إنشاء رسائل جديدة.

اإلعدادات

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

النماذج

سجل المكالمات

القائمة 3

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

اإلعدادات

القائمة ( 3تكملة)

كل المكالمات

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

مكالمات لم يرد عليها

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر  20مكالمات واردة.

المكالمات الصادرة

ييتيح لك هذا الخيار عرض آخر  20مكالمات صادرة (سواء تم اإلتصال بها أو كانت
مجرد محاولة).

مكالمات ورادة

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر  20مكالمات لم يُرد عليها.

مدة المكالمات

يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة.

أدوات

القائمة 4

ألعاب

االلعاب االفتراضية المتوفرة في الهاتف.

راديو FM

يمكنك البحث عن محطات الراديو المختلفة واالستمتاع بالسماع للراديو.

الحاسبة
ساعة التوقيت

تحتوي على الوظائف القياسية مثل  ÷ ،× ،– ،+الجمع والطرح والضرب والقسمة.
ساعة اإليقاف متوفر تماماً كساعة اإليقاف العامة التي نراها ونستخدمها في حياتنا
اليومية.

محول الوحدة

لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها.

الساعة العالمية

تسمح لك بتحديد الوقت الحالي في منطقة زمنية أخرى أو في بلد آخر.

اإلعدادات

القائمة 5

يمكنك تعيين القوائم التالية بحسب تفضيالتك ووفق ما يريحك.

األوضاع

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف ألحداث مختلفة ولتالئم كذلك مجموعات
المتصلين.

التاريخ و الوقت

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

اللغة

يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف ،سيؤثر هذا التغيير أيضاً
على وضع إدخال اللغة.

إعدادات الشاشة

يمكنك تغيير اإلعدادات لشاشة الهاتف.

مكالمة

يمكنك تعيين القائمة الموافقة لمكالمة.

قفل المفاتيح تلقائياً

عند تمكين هذه الميزة ،يتم إقفال الهاتف.

الحماية

تسمح لك هذه القائمة بتعيين حماية الهاتف.
›طلب رمز  :PINيمكنك تعيين الهاتف لطلب رمز  PINالخاص ببطاقة  SIMعند
تشغيله.
›قفل الهاتف :يمكنك استخدام رمز حماية لتجنب االستخدام غير المسموح به للهاتف.
›حظر المكالمات :تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فئة معينة من
المكالمات .تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات.
›رقم اتصال ثابت (استناداً إلى  :)SIMلحظر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف
محددة ،تتم حماية األرقام عن طريق رمز  .PIN2إن األرقام التي تريد السماح
بالوصول إليها عند تمكين الخدمة ،يجب إضافتها إلى جهات اإلتصال بعد تمكين رقم
اإلتصال المحدد.

 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال

 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)

 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة .يعد انتهاك القوانين من األمور الخطيرة أو غير الشرعية .يمدك هذا الدليل
بالمزيد من المعلومات المفصلة.

السالمة على طريق القيادة

معلومات عن البطارية والعناية بها

اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجوالة في األماكن التي تقود فيها.

› ال يلزمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن .فبخالف بقية أنظمة البطاريات األخرى ،ال يوجد
أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.

تحذير

› ال تستخدم الهواتف المحمولة يدويًاً أثناء قيادة السيارة.
› استعمل طقم االستخدام غير اليدوي (تحرير اليدين) ،إذا كان ذلك متوافراً.
› توقف على جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة.

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

مناطق تفجير األلغام
ال تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير .انتبه للحدود المسموح بها .وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

العنایة بالهاتف وصيانته
تحذير! ال تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة لالستخدام مع موديل هذا الهاتف فقط .قد يؤدي
استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إبطال أي تصديق أو ضمان ينطبق على الهاتف .وقد يشكل ذلك
خطراً.
› ال تقم بفك أجزاء هذه الوحدة .عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال اإلصالح ،عليك الذهاب إلى أحد فنيي
الخدمة المؤهلين لذلك.
› يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو أفران الطبخ.
› استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج( .ال تستخدم أية مواد مذيبة)
›	ال تضع الهاتف بالقرب من بطاقات االئتمان أو تذاكر المواصالت .فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة
على األشرطة الممغنطة.

األجهزة االلكترونية
جميع الهواتف الجوالة قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في األداء.
› ال تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من األجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك .تجنب وضع الهاتف فوق
جهاز تنظيم ضربات القلب ،كوضعه في الجيب العلوي ً
مثال.

 oبيانات فنية

األماكن القابلة لالشتعال
ال تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود .وال تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

› ال تستخدم سوى بطاريات وشاحن  LGفقط .لقد تم تصميم شاحن  LGليزيد من عمر البطارية.
› ال تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائرتها.
› قم باستبدال البطارية عند عدم توفيرها مستوى األداء المطلوب .من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات
المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.
›	أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية لالستخدام.
›	هناك خطر انفجار ،إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
›	يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة.

على متن الطائرة

التعرض لطاقة موجات التردد الالسلكي

قد تتسبب األجهزة الالسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.

معلومات حول التعرض لموجات الرادیو (الالسلكية) ومعدل االمتصاص النوعي ()SAR

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

›	وتستخدم توجيهات التعرض للموجات الالسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل االمتصاص النوعي) أو  .SARيتم
إجراء االختبارات على ( SARمعدل االمتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى
مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة.
› على الرغم من إمكانية وجود اختالفات بين مستويات ( SARمعدل االمتصاص النوعي) لموديالت هاتف LG
المختلفة .إال أن جميعها مصممة لتفي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات الالسلكية.

› قم بإغالق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.

االطفال
مكالمات الطوارئ
قد ال تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف الخلوي .وبالتالي ،ال يجب أن تعتمد على
الهاتف فقط إلجراء مكالمات الطوارئ .تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال  GB106بحيث يتوافق مع شروط السالمة السارية والخاصة بالتعرض
للموجات الالسلكية .وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السالمة التي تهدف إلى
تأمين سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن أعمارهم أومستوى صحتهم.

Composants du téléphone

)Radio FM (Cette fonction peut être différente selon les régions
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station radio

2. Apres avoir programme les stations radio, vous pouvez écouter n’importe quelle
station en appuyant sur la touche correspondante.
3. Vous pouvez accéder aux menus suivant en appuyant sur la touche gauche
[Options].

› Édition canal: Vous pouvez ajuster la fréquence et le canal 0.1 mégahertz à

la fois en utilisant les touches de navigation gauches et droites et les touches
numéros.
› Balayage automatique: Si vous activez « balayage automatique maintenant ? »,
ceci enregistre automatiquement les canaux. Quand le message « enregistrer
cette station ? » apparait vous pouvez sélectionner Oui, la fréquence choisie sera
enregistrée.
› Réinitialiser Canaux: Vous pouvez supprimer tous les canaux que vous avez
enregistre.
› Ecouter en utilisant le haut-parleur: Vous pouvez écouter la radio FM par
l’intermédiaire du haut-parleur intégré. Quand vous choisissez [options - écoute
par l’intermédiaire du haut parleur] et reliez le kit main libre à votre téléphone,
vous pouvez écouter la radio FM a travers le haut parleur.
Attention
›A
 ntenne FM (Antenne FM sans fil): Si vous écoutez la radio FM en mode antenne sans fil
alors que le signal est faible, la sensibilité peut être dégradée. Nous vous recommandons
d’utiliser l’oreillette pour bénéficier d’une meilleure qualité lorsque vous écoutez la radio FM.

Touches de fonction
Chacune de ces touches
éffectue les fonctions
indiquées par le texte
affiché juste au dessus
des touches.

Ecouteur
Ecran principal

E : Touche Effacer/Fin

S : Touche d’appel

Vous permet d'allumer ou
d'eteindre le téléphone,
de mettre fin aux appels,
ou de revenir en mode
standby.

Vous pouvez emmettre
un appel et répondre
aux appels entrants.

N : Touches de
navigations
Vous permet d'utiliser
un accés rapide aux
fonctions du téléphone.

القائمة ( 5تكملة)

الحماية
(تكملة)

›تتبع الهاتف المفقود :يوفر لك هذا الهاتف إمكانية الحصول على نظام تعقب لمكان
تواجد هاتفك المحمول في حال فقدته أو وضعته في غير مكانه.
›تغيير الرموز :هي اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع
االستخدام غير المرخص به .يمكن تغيير رموز الوصول :رمز  PINو رمز PIN2
ورمز الحماية.

توفير الطاقة

إذا قمت بالضبط على "تشغيل" ،يمكنك توفير الطاقة في حالة عدم استخدام الهاتف.
لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً ،عادة ما يتم ضبط تحديد
الشبكة على تلقائي.

تحديد الشبكة
إعادة ضبط المصنع

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

حالة الذاكرة

يمكن التحقق من المساحة الحرة واستخدام الذاكرة لكل موقع تخزين في الذاكرة.

منظم المواعيد

القائمة 6

المنبه

يسمح لك بتعيين واحد من ثالث تنبيهات .يتم عرض الوقت الحالي عند أعلى الشاشة
عندما تحدد تنبيهاً لتعيينه .عند وقت التنبيه ،يتم عرض رمز التنبيه على شاشة LCD
وسيُصدر التنبيه صوتاً.

التقويم

يمكنك التحقق من مسار الجداول اليومية أو الشهرية .يمكنك إنشاء قائمة مهام.

المذكرة

يمكنك كتابة مذكرة ثم خيارات ثم حفظ ،تظهر مذكرتك على الشاشة في المرة التالية
التي تقوم فيها بفتح تطبيق المذكرة.

ضبط التقويم

يمكنك تحديد نوع التقويم الذي سيتم استخدامة سواء كان التقويم الميالدي او الهجري او
الفارسي.

 oتوجيهات من أجل االستخدام اآلمن والفعال (تكملة)
› الحد الموصى به لمعدل االمتصاص النوعي  SARمن قبل اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير األيوني
( )ICNIPRيبلغ معدله  2وات/كيلو جرام فوق عشرة ( )10جرامات من النسيج البشري.
›	قيمة  SARاألكثر ارتفاعاً لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها من ِقبل  DASY4لالستخدام في األذن/أو عند
حمله في الجسم هي [ ]0.482/0.686واط/كيلوغرام (10غرام).
› المعلومات المتعلقة ببيانات معدل االمتصاص النوعي ( )SARللمقيمين بالدول/المناطق التي تستخدم حد SAR
الموصى به من قبل معهد مهندسي األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( ،)IEEEوهو  1.6وات/كجم لكل جرام من
النسيج البشري.

 oخدمة الشبكة
الهاتف المحمول الذي تم وصفه في هذا الدليل تمت الموافقة عليه لالستخدام على شبكة  ،GSM 900وDCS
.1800
› الموجة الثنائية أو النطاق الترددي المزدوج عبارة عن ميزة تعتمد على الشبكة .وعليك مراجعة موفر الخدمة المحلي
لمعرفة ما إذا كان باستطاعتك االشتراك في هذه الميزة واستخدامها.
› هناك عدد من الميزات المضمّنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة .هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة
يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة الالسلكية .قبل أن ّ
تتمكن من االستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة،
عليك االشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على اإلرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر
الخدمة.

Installation de la carte SIM et chargement de batterie
Illustrations

Installation de la carte SIM

	Ouvrez le couvert de la
1
batterie
2 Inserez votre carte SIM
3
	Fermez le couvert de la
batterie
4 Chargez votre batterie

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous
recevez avec la carte SIM tous les détails de votre
abonnement, comme votre code PIN, et autre service
optionnel disponible et beaucoup d’autres.
!Important

› L a carte SIM et son contenu peut facilement être endommagée si
elle est rayée ou courbée, soyez prudent quand vous la manipulez,
en insérant ou retirant la carte. Gardez toutes les cartes SIM hors
d’atteintes des enfants.
›U
 SIM n’est pas supportée par ce téléphone.
› S i la batterie est retirée pendant environ 1 minute, l’horloge est
réinitialisée. Vous devrez alors régler à nouveau l’heure.

1

2
1

Touches
Alphanumériques
Ces touches vous
permettent de composer
des numéros en mode
standby, et de faire entrer
des numéros et caractères
en mode édition.

3

4
3

Chargez entièrement la batterie avant
la première utilisation du téléphone.

2

