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Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları,
telefonunuzdaki yazılıma ya da servis
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda
farklı olabilir.

www.lg.com

P/N : MMBB0356519 (1.2)

Bluetooth QD ID B015954

GU230 Kullanım Kılavuzu — Türkçe
En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan,
gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip GU230 modeli bu telefonu satın
aldığınız için sizi tebrik ederiz.
Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size,
telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın
yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.

Eski Cihazınızı imha etme
1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti
bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
bulunması, ürününüzün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler,
hükümet veya yerel yetkililer tarafından
belirlenen özel olarak tasarlanmış
toplama merkezleri aracılığıyla belediye
atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha
edilmesi, çevre ve insan sağlığı için
doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz ,
atık imha servisinizle veya ürünü satın
aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Telefonunuzu tanıyın

Ana ekran

Çağrı tuşu
Telefon
numarasını arar
ve gelen çağrıları
yanıtlar.
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Şarj aleti,
Kablo yuvası,
Ahizesiz
kullanım
konektörü

Kapatma/Güç tuşu
Bir çağrıyı bitirir veya
reddeder. Telefonun
açıp/kapanmasını
sağlar. Menüyü
kullandığınızda
bekleme ekranına
döner.

Bellek Kartının Takılması
Bellek kartının kapağını
kaldırın ve bir mikro SD
kartını altın temas alanı
aşağı bakacak şekilde takın.
Bellek kartı kapağını klik sesi
duyulana kadar kapatın.
Bellek kartını çıkartmak için
şekilde gösterildiği gibi
yavaşça itin.

Bellek Kartının
Biçimlendirilmesi
Menü’ye basın ve Ayarlar’ı
seçin.
Hafıza yöneticisi’ni seçin,
Harici bellek’i seçin,
Biçimlendir’e basın ve
ardından güvenlik kodunu
girin.
UYARI: Bellek kartınızı
biçimlendirdiğiniz zaman,
kart üzerindeki tüm içerik
silinir. Bellek kartınızdaki
bilgileri kaybetmek
istemiyorsanız, bilgilerinizi
önceden yedekleyin.

Not: Bellek kartı isteğe bağlı
bir aksesuardır.
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SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi
SIM Kartın takılması
Bir cep telefonu şebekesine
abone olduğunuzda, PIN
kodunuz, isteğe bağlı mevcut
hizmetler ve diğer bilgiler gibi
abonelik detaylarınızı içeren,
telefona takılmaya hazır bir
SIM kart size verilmektedir.
Önemli!
› Kullanıma hazır SIM kart
bükülme ya da çizilmeden dolayı
kolaylıkla zarar görebilir, bu
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yüzden kartı tutarken, takarken
ya da çıkarırken dikkatli olun.
Tüm SIM kartlarını küçük
çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın.

Resimler
1 Pil kapağını çıkartın
2 Pili çıkartın
3 SIM kartınızı takın
4 Pili takın
5 Pil kapağını kapatın
6 Pilinizi şarj edin
3
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UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon
açıkken pili çıkarmayın.
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Çağrılar
Arama Yapma
1 Tuş takımını kullanarak
numarayı tuşlayın. Bir
basamak silmek için, Sil
tuşuna basın.
2 Çağrıyı başlatmak için
tuşuna basın.
3 Çağrıyı bitirmek için
tuşuna basın.
İpucu! Uluslararası bir arama
yaparken + işaretini girmek
için 0’a basılı tutun.

Rehberden Çağrı Yapılması
1 Bekleme ekranından
Kişiler seçin.
2 Tuş takımını kullanarak,
aramak istediğiniz kişinin ilk
harfini girin. Örneğin, Ofis
için 6 tuşuna üç kez basarak
ilk karakter olan “O”yu seçin.
3 Çağrıyı başlatmak için
Ara’yı seçin ya da
tuşuna basın.

Çağrının Cevaplanması ve
Reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında,
çağrıyı yanıtlamak için
tuşuna basın.
Yukarı ve aşağı gezinme
tuşlarına dokunarak ses
seviyesini kontrol
edebilirsiniz.
Gelen çağrıyı reddetmek için
tuşuna basın ya da
Reddet’i seçin.
İpucu! Çağrılarınıza farklı
şekillerde cevap verebilmek
için telefonunuzdaki ayarları
değiştirebilirsiniz. Menü
öğesine basın, Ayarlar
öğesini seçin ve Aral öğesini
seçin. Cevap modunu seçin
ve Gönder tuşuna bas, Yukarı
kaydır ve Herhangi bir tuşa
bas arasından seçim yapın.

Hızlı Arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiye
bir hızlı arama numarası
atayabilirsiniz.
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Çağrı Geçmişi’nin
Görüntülenmesi
Cevapsız, alınan ve aranan
çağrıların kayıtlarını yalnızca
şebeke, hizmet alanı
içerisindeki Arayan Abonenin
Tanınması (CLI) özelliğini
destekliyorsa kontrol
edebilirsiniz.

Arama ayarlarının
değiştirilmesi
Aramaya özel fonksiyonları
ayarlayabilirsiniz. Menü
öğesine basın, Ayarlar öğesini
seçin ve Çağrı öğesini seçin.
• Çağrı yönlendirme
- Çağrılarınızın yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini seçin.
• Çağrı engelleme - Çağrıların
ne zaman engellenmesini
istediğinizi belirleyin.
• Sabit arama numaraları
- Telefonunuzdan
aranabilecek numaraların
bir listesini seçin.
Operatörünüzün PIN2
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koduna ihtiyaç duyarsınız.
Böylece telefonunuzdan
sadece sabit arama
listesindeki numaralar
aranabilir.
• Arama bekletme Beklemede bir çağrı varken
uyarı alın. Servis sağlayıcınıza
bağlıdır.
• Arama reddetme Reddedilen arama listesini
ayarlayın.
• Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın
görünüp görünmemesini
seçin. Servis sağlayıcınıza
bağlıdır.
• Otomatik tekrar ara - Açık
ya da Kapalı öğesini seçin.
• Cevap verme modu
- Telefona Herhangi bir tuşla
mı veya yalnızca Gönder
tuşuyla mı ya da Kapağı
yukarı kaydırarak mı cevap
vereceğinizi seçin.

• Çağrı sayacı - Çağrı
süresinin gösterilip
gösterilmeyeceğini seçin.
• Dakika hatırlatıcı- Bir arama
sırasında, dakikada bir sinyal
duymak için Açık öğesini
seçin.
• BT cevap modu - Handsfree ya da Telefon olarak
ayarlayın.
• Yeni numarayı kaydet - Evet
veya Hayır seçeneklerinden
birini tercih edin.
• Kapar kapama ayarları
- Aramayı sonlandır ya
da Aramaya devam ettir
arasından seçim yapın.

Rehber
Rehberde Arama Yapma
1 Bekleme ekranından
Adlar’ı seçin.
2 Tuş takımını kullanarak,
aramak istediğiniz kişinin ilk
harfini girin.
3 Rehberdeki adlar arasında
gezinmek için yukarı ve
aşağı oklarını kullanın.

Yeni Kişinin Eklenmesi
1 Menü seçin, ardından
Rehber seçin ve Kişiler
seçin. Ardından Seçim
- Yeni kişi ekle.
2 Sahip olduğunuz tüm
bilgileri boş alanlara girin
ve Seçim-Tamam seçin.
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Bir Gruba Kişi Ekleme

Mesajın Gönderilmesi

Kişi kayıtlarınızı gruplar
halinde kaydedebilir,
örneğin iş arkadaşlarınızla
aile üyelerini birbirinden ayrı
tutabilirsiniz. Telefonunuzda
önceden oluşturulmuş Aile,
Arkadaşlar, İş arkadaşları,
Okul ve VIP gibi gruplar
bulunmaktadır.

1 Menü öğesine
basın,Mesajlar ve ardından
Yeni mesaj öğesini seçin.
2 Yeni bir mesaj düzenleyici
açılır. Mesaj düzenleyici
Metin mesajı ve
Multimedya mesajları
sezgisel ve birbirleri
arasında kolayca geçiş
sağlayan bir düzenleyicide
toplamıştır. Mesaj
düzenleyicinin varsayılan
ayarı metin mesajlarıdır.
3 Mesajınızı girin.
4 Bir Resim, Video klip,
Ses klibi, Program,
Kartvizit, Not, Metin alanı,
Yapılacaklar ya da Metin
şablonu eklemek için
Seçim-Ekle öğesini seçin.
5 Seçenekler - Gönder
tuşuna basın.

İpucu! Telefon defterinde
iki adet LG Mobile müşteri
hizmetleri numarası
vardır. Doğrudan LG
Müşteri Hizmetleri I’i
arayabilir veya LG Müşteri
Hizmetleri II’yi alan koduyla
birlikte düzenleyip arama
yapabilirsiniz.

Mesajlar
GU230 telefonunuz metin
mesajı, multimedya mesaj
E-posta gönderme gibi
işlevlere sahiptir ve şebeke
servis mesajlarını da alabilir.
8

Not: Bu cihaz, Türkçe
karakterlerin mesaj ile alınıp,
gönderilmesinde ETSI TS
123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.

E-postanızın Ayarlanması
GU230 telefonunuzdaki epostayı kullanarak iletişiminizi
devam ettirebilirsiniz.Bir POP3
veya IMAP4 e-posta hesabı
oluşturmak kolay ve hızlıdır.
1 Menü öğesine basın,
Mesajlar öğesini ve
ardından Mesaj Ayarları
öğesini seçin.
2 E-posta ardından E-posta
hesapları.
3 Ekle basın ardından
E-posta hesabı.

Not: Bir defada birden
fazla kullanıcıya SMS
gönderebilirsiniz. Gönder
seçeneği kullanıcının
mesaj gönderilecek kişileri
seçebileceği ya da iptal
edebileceği bir kişi listesini
açacaktır. Tümünü işaretle
seçiliyse, ilk 20 kişi seçili olarak
işaretlenecektir. Özel bir kişi
grubuna SMS göndermek için
SMS’i oluşturduktan sonra
Gönderme seçeneğini seçin
ardından ve Kişi Gruplarını
Seç seçeneğini seçin.

Yeni Hesap Kullanılarak
E-posta Gönderme
E-posta alıp göndermek için
bir e-posta hesabı açmak
durumundasınız.
1 Menü seçin, Mesajlar seçin
ve ardından Yeni mesaj
öğesini seçin.
2 E-posta öğesini
seçtiğinizde yeni bir e-posta
penceresi açılacaktır.
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3 Bir konu girin.
4 Mesajınızı girin.
5 Seçenekler’e basın
Görüntü, Video Klip, Ses
Klibi, Kartvizit, Program ya
da Not eklemek için Ekle’yi
seçin.
6 Gönder’e basın ve alıcının
adresini girin ya da
rehber listenizi açmak için
Seçenekler’e basarak EkleKişi Ayrıntıları’nı seçin.
7 Gönder öğesine
bastığınızda e-postanız
gönderilecektir.

Metin girme
Telefonun tuş takımını
kullanarak alfanümerik
karakterler girebilirsiniz.
Telefonda aşağıdaki
metin giriş yöntemleri
bulunmaktadır: T9 tahmini
mod, ABC normal modu ve
123 modu.
NOT: Bazı alanlar sadece tek
giriş moduna izin verebilir
(örneğin, adres defteri
alanında telefon numarası).

T9 Tahmini Mod
T9 modu, basarak yazdığınız
tuş dizisindeki sözcükleri
tanımak için telefondaki
yerleşik bir sözlüğü kullanır.
Yalnızca girmek istediğiniz
harf ile ilgili rakam tuşuna
basın, sözlük tüm harfler
girildiğinde sözcüğü
tanıyacaktır.
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ABC Normal Modu
Bu modda, istenilen
harfe sahip tuşa, harf
görüntülenene kadar bir,
iki, üç veya dört kez basarak
harfleri girebilirsiniz.

123 Modu
Her numara için bir kez tuşa
basarak numaraları yazın.
İstenilen tuşu basılı tutarak
harf modunda kalırken
rakamlar da ekleyebilirsiniz.

Mesaj Klasörleri
Menü’ye basın ve Mesajlar
öğesini seçin. GU230
telefonunuzda kullanılan
klasör yapısı oldukça
anlaşılırdır.
Yeni mesaj - Yeni mesajlar
oluşturmanızı sağlar.
Gelen kutusu - Aldığınız tüm
mesajlar gelen kutusuna
yerleştirilir.

Posta Kutusu - Tüm e-posta
mesajlarını içerir.
Taslaklar - Bir mesajı
tamamlamaya zaman
bulamadıysanız, o ana
kadar yazdıklarınızı burada
saklayabilirsiniz.
Giden kutusu - Bu gönderilen
mesajların geçici olarak
saklandığı bir klasördür.
Ayrıca, gönderilemeyen
mesajlar da burada saklanır.
Gönderilenler Gönderdiğiniz tüm mesajlar
Gönderilen klasörünüzde
tutulur.
Kaydedilen öğeler- Kayıtlı
mesajlarınıza, metin
şablonlarına ve Multimedya
şablonlarına erişebilirsiniz.
İfadeler - Hızlı cevap vermek
için kullanılabilecek önceden
yazılmış kullanışlı ifadelerin
bir listesidir.
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Multimedya

Parça Listesinin
Oluşturulması

Müzik

Tüm şarkılar klasöründe
bulunan şarkılar arasından
seçim yaparak kendi parça
listelerinizi oluşturabilirsiniz.
1 Menü basın ve Multimedya
öğesini seçin.
2 Müzik öğesini seçin
ardından Çalma listeleri
öğesini seçin.
3 Seçenekler’e basın ve
Yeni çalma listesi’ni seçin,
çalma listesi adını girin ve
Kaydet’e basın.
4 Tüm parçalar klasörü
gösterilecektir. Çalma
listenize eklemek istediğiniz
tüm şarkıları üzerlerine
gelip
öğesini seçerek
ekleyin.
5 Çalma listesini saklamak
için Tamam’ı seçin.

GU230 telefonunuz yerleşik bir
Müzik çalara sahiptir, böylece
sevdiğiniz tüm müzikleri
çalabilirsiniz.

Şarkı Çalınması
1 Menü basın ve Multimedya
seçin, ardından Müzik
seçin.
2 Tüm parçalar ve ardından
çalmak istediğiniz parçayı
seçin.
3 Şarkıyı durdurmak için
öğesini seçin.
4 Bir sonraki şarkıya atlamak
için
öğesini seçin.
5 Bir önceki şarkıya atlamak
için
öğesini seçin.
6 Müziği durdurmak ve müzik
çalar menüsüne dönmek
için Geri öğesini seçin.
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Kamera
Hızlı Fotoğraf Çekilmesi
1 Menü ve ardından
Multimedya öğesini seçin.
Vizörü açmak için Kamera
öğesini seçin.
2 Telefonu tutarak merceği
resmi çekilecek nesneye
doğru çevirin.
3 Telefonu resmi çekilecek
nesneyi görebileceğiniz
şekilde konumlandırın.
4 Fotoğraf çekmek için Orta
tuşa basın.

5 Vizörün alt sol
kısmında “Rec” ibaresi
görüntülenecek ve bir
zamanlayıcı videonuzun
uzunluğunu gösterecektir.
6 Kaydı durdurmak için Dur
öğesini seçin.

FM Radyo
FM Radyoyu Kullanma
LG GU230 telefonunuzun
FM radyo bulunmaktadır,
böylece sevdiğiniz radyo
istasyonları dışarıdayken de
dinleyebilirsiniz.

Video Kamera

Radyonun Dinlenmesi

Hızlı Video Çekimi

1 Menü basın ve Multimedya
seçin, ardından FM radyo
seçin.
2 Dinlemek istediğiniz
istasyonun kanal
numarasını seçin.

1 Bekleme ekranındaki, Menü
ve ardından Multimedya
öğesini seçin.
2 Video kamera Seçin.
3 Kameranın merceğini
videonun konusuna çevirin.
4 Kayda başlamak için
tuşuna basın.
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Radyonun kaydedilmesi

Ses Kaydedici

1 Radyoyu dinlerken orta
tuşa basın.
2 Kayıt süresi telefonunuzda
gösterilir. Kaydı durdurmak
isterseniz,
tuşuna basın.
Kayıt yapıldıktan sonra,
kaydedilen içerikler bir
mp3 dosyası olarak Galeri
kaydedilecektir.
3 Kayıt işlemi
tamamlandığında
Seçenekler’i seçin ve Çal,
Sil, Ses düzenle, Kullanım
şekli, Dosya ya da Şu yolla
gönder arasından bir tercih
yapın.

Sesli notları veya diğer sesleri
kaydetmek için Ses kaydedici
kullanın.

Not: Radyo sinyali
alımının zayıf olduğu bir
bölgedeyseniz Radyoyu
dinlemeniz zorlaşabilir.
Radyo alımını sağlamak için
radyo dinlerken ahizesiz
kullanım konektörüne
kulaklıkları takmanız önerilir.
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Galeri
Tüm görüntülerinize,
seslerinize, videolarınıza,
oyunlarınıza vs. kolay bir
şekilde erişmek için her tür
Ortam dosyasını telefon
belleğine kaydedebilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına
da kaydedebilirsiniz. Bir
bellek kartını kullanmanın
avantajı telefon belleğinde
boş yer açabilmektir. Tüm
multimedya dosyalarınız
Galeri içine kaydedilecektir.
Klasör listesi açmak için Menü
basın ve ardından Galeri
seçin.

Hafıza kartım

Videolarım

Takılı bir bellek kartınız
varsa, Galeri bir klasör olarak
görünecektir.

Videolar klasörü indirilen
videoların ve telefonunuzla
kaydettiğiniz videoların
listesini gösterir.

Görüntülerim
Görüntüler klasöründe
telefonunuzdaki varsayılan
görüntüler, indirdiğiniz
görüntüler ve telefonunuzun
kamerasıyla çekilen
görüntülerin bulunduğu bir
klasör bulunur.

Seslerim
Sesler klasörü varsayılan
sesleri, ses kayıtlarınızı, Radyo
kayıtlarını ve indirdiğiniz
ses dosyalarını içerir.
Buradan sesleri yönetebilir,
gönderebilir veya zil sesi
olarak ayarlayabilirsiniz.

Diğerleri
Diğerleri klasörü içinde
Görüntüler, Sesler ya
da Videolar klasörüne
kayıtlı olmayan dosyaları
görüntüleyebilirsiniz.

Oyunlarım ve
Uygulamalarım
GU230 telefonunuz
boş vakitlerinizde sizi
eğlendirecek, önceden
yüklenmiş oyunlarla birlikte
gelmektedir. Ek bir oyun veya
uygulama indirmeyi tercih
ettiğinizde, bunlar bu klasöre
kopyalanacaklardır.
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Ajanda

Kronometre’yi Kullanma

Alarm ayarlanması

Bu seçenek, kronometre
fonksiyonunu kullanmanızı
sağlar.

Belli bir zamanda çalacak
şekilde beş adete kadar alarm
ayarlayabilirsiniz.

Takvim Kullanılması
Bu menüye girdiğinizde bir
takvim görüntülenir. Geçerli
tarihte kare bir imleç bulunur.
Gezinme tuşlarıyla imleci başka
bir tarihe taşıyabilirsiniz.

Birimleri Dönüştürme
Bu özellik pek çok ölçü
birimini istediğiniz birime
çevirebilir.

Dünya Saatinize Şehir
Ekleme

Yapılacak işleri görebilir,
düzenleyebilir ve
ekleyebilirsiniz.

Dünya saati listesine
istediğiniz bir şehri
ekleyebilirsiniz. Ayrıca
Greenwich Saat Dilimi
(GMT) ve dünyanın pek çok
yerindeki büyük şehirlerin
saatini kontrol edebilirsiniz.

Hesap Makinesini Kullanma

Kısayol

Hesap makinesi toplama,
çıkarma, çarpma
ve bölme gibi temel aritmetik
işlemlerini yapar.

Bu aradığınız menüye
gitmenize yardımcı
olur. Bir öğeyi Git olarak
ayarlayabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Konu
Eklenmesi
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Tarayıcı

Bağlantı

Web erişimi

Bağlantı Ayarlarının
Değiştirilmesi

WAP tarayıcısını çalıştırabilir
ve web ayarları kısmında
etkinleştirilen profilin ana
sayfasına erişebilirsiniz.
Ayrıca kendiniz bir URL adresi
girebilir ve adresteki WAP
sayfasına ulaşabilirsiniz.
1 Menü’ye basın ve Tarayıcı
öğesini seçin.
2 Web ana sayfasına
doğrudan ulaşmak için,
Ana Sayfa seçin. Alternatif
olarak, Adres girin seçin ve
istediğiniz URL’yi yazın.

USB Bağlantı Modu.
1 USB Disk: Yığın depolama’yı
seçin ve telefonunuzu
bilgisayarınıza bağlayın.
Daha sonra dosyaları
GU230 çıkarılabilir aygıt
klasörüne sürükleyip
bırakabilirsiniz.
2 PC suite: PC Suite’i seçin ve
telefonunu bilgisayarınıza
PCSync modunda bağlayın.
3 Her zaman sor: Bu seçeneği
seçmek size telefonunuzu
bilgisayarınıza her
bağladığınızda hangi
yöntemin kullanılacağını
seçme imkanı verir.
Not: USB yığın depolama
fonksiyonunu kullanmak
için telefonunuza bir harici
bellek kartı takmanız gerekir.
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Bluetooth Ayarlarının
Değiştirilmesi

Başka bir Bluetooth
Cihazıyla Eşleştirme

1 Menü öğesine basın ve
Ayarlar - Bağlantı öğesini
seçin. Bluetooth’u seçin.
2 Aşağıdaki seçenekler için
Ayarlar seçin:
• Telefon görünürlüğü
- Cihazınızı başkalarının
görmesini veya gizlenmesini
seçin.
• Cihaz adı - LG GU230’unuz
için bir isim girin.
• Desteklenen servisler
- Hangi servislerin
desteklendiğini gösterir.
• Cihaz adresi - Bluetooth
adresinizi görüntüleyin.

GU230 başka bir cihazla
eşleştirildiğinde, Bluetooth
ile diğer telefona her
bağlandığınızda telefon
varsayılan olarak bir şifre
oluşturur.
1 Bluetooth’unuzun Aç
ve Görünür olduğunu
kontrol edin. Telefonumun
görünürlüğü’nü ve
ardından Görünür’ü
seçerek Ayarlar menüsünde
görünürlüğünüzü
değiştirebilirsiniz.
2 Bluetooth menüsünden
Aktif cihazlar öğesini seçin.
3 GU230 telefonunuz
cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında, ekranda
Ekle ve Yenile görünür.
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4 Eşleştirmek istediğiniz
cihazı seçin, ardından Ekle’yi
seçerek parolayı girin ve
ardından Orta tuşa basın.
Eşleştirmek istediğinizi bir
aygıt seçtiğinizde, telefon
her bağlandığınızda
varsayılan olarak bir parola
oluşturacaktır.
5 Telefonunuz diğer cihaza
bağlanacaktır. Bu cihaza
girmek için aynı parola
gerekecektir.
Eşleştirmek istediğinizi bir
aygıt seçtiğinizde, telefon
her bağlandığınızda
varsayılan olarak bir parola
oluşturacaktır.
6 Parola korumalı Bluetooth
bağlantınız şimdi hazırdır.

LG PC Suite Programının
Bilgisayara Kurulması
1 www.lgmobile.com adresine
gidin , “Avrupa,” “Ortadoğu,”
“Afrika,” “Amerika,” “CIS,” ve
“Asya & Pasifik,” arasından
seçim yapıp kendi ülkenizi
seçin.
2 Ürünler menüsünden,
Manuel ve Yazılım’ı seçin
ve İndirme Bölümü’ne gidi.
Evet’i tıkladığınızda, LG
PC Suite kurucu görünür.
(Windows XP, Windows
Media Player ve daha fazlası
desteklenir).
3 Yükleyicinin çalışmasını
istediğiniz dili seçin ve
Tamam’a tıklayın.
4 Ekranda verilen talimatları
izleyerek LG PC Suite
Kurulum sihirbazını
tamamlayın.
5 Kurulum tamamlandığında,
masaüstünüzde LG PC Suite
simgesi belirir.
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Ayarlar
Profillerinizi Değiştirme
Her profil ayarını kişiselleştire
bilirsiniz.
1 İstediğiniz Profilier seçin
ve Seçeneklerden Düzenle
öğesini Seçin.
2 Sessiz modunu
etkinleştirirseniz, telefon
sadece titreyecektir.

Uçuş Modunu Kullanma
Uçuş modu
etkinleştirildiğinde, arama
yapamazsınız, Internet’e
bağlanamazsınız ve mesaj
gönderemezsiniz.

Tarih & Saatinizi Değiştirme
Tarih ve saate ilişkin işlevleri
ayarlayabilirsiniz.

Ekran Ayarlarınızın
Değiştirilmesi
Telefonun ekranı için ayarları
değiştirebilirsiniz.
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Güvenlik Ayarlarının
Değiştirilmesi
GU230 telefonunuzu ve
içerisindeki bilgileri korumak
üzere güvenlik ayarlarınızı
değiştirin.
• PIN kodu talebi Telefonunuzu açtığınızda
sizden istenecek bir PIN
kodunu seçin.
• Telefon kilidi Telefonunuzu kilitlemek
için bir güvenlik kodu seçin;
Telefon açıldığında, SIM
kart değiştirildiğinde veya
Hemen.
• Kayıp Çalıntı Bildirimi
- Telefon çalındığında,
telefon gerçek sahibinin
belirlediği numaralara SMS
gönderir. KÇB (Kayıp Çalıntı
Bildirimi) fonksiyonunu
etkinleştirmek için KÇB’yi
açık olarak ayarlayın, KÇB’nin
isim, birincil numara ve
ikincil numara ayarlarını
yapın. Varsayılan KÇB

kodu “0000”dır. KÇB SMS
mesajı, çalınan telefonun
IMEI numarası, (Hücre
Yayını mesajına göre) o
anki konumu ve telefonu
kullanan kişinin numarası
gibi bilgileri içerecektir.
• Kodları değiştir - Güvenlik
kodunuzu, PIN kodunu, PIN2
kodunu veya KÇB kodunu
değiştirin.

Telefonunuzun Sıfırlanması
Tüm ayarları fabrika
tanımlarına sıfırlamak için
Fabrika ayarına döndür
öğesini kullanın. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik
koduna ihtiyacınız olacaktır.

Bellek Durumunu
Görüntüleme
Hafıza yöneticisi her
bir belleğin ne kadar
kullanıldığını belirlemek ve
Telefon ortak hafızasında,
Telefona ayrılan hafızada,
SIM hafızasında veya Birincil
depolama ayarında ne
kadar boş alan kaldığını
görmek için kullanabilirsiniz.
Telefonunuza bellek kartı
takıldığında, Harici bellek de
ayarlayabilirsiniz.
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Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları
Radyo Frekansı Enerjisine
Maruz Kalma
Radyo Dalgasına Maruz Kalma
ve Özgül Soğurma Oranı (SAR
– Specific Absorption Rate)
Bilgileri
Bu GU230 modeli cep
telefonu, radyo dalgalarına
maruz kalma ile ilgili
yürürlükteki emniyet
koşullarıyla uyumlu şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereksinim,
yaşa ve sağlık durumuna
bağlı olmaksızın tüm kişilerin
güvenliğini garanti altına
almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren
bilimsel kuralları temel
almaktadır.
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• Radyo dalgalarına maruz
kalma kurallarında, Özel
Emilim Hızı ya da SAR
olarak bilinen bir ölçüm
birimi kullanılmaktadır. SAR
testleri, telefona, kullanılan
tüm frekans bantlarında,
onaylanmış en yüksek güç
düzeyinde iletim yaptırıldığı
standart testlerdir.
• Farklı LG telefon
modellerinin SAR
seviyeleri arasında farklar
olabileceğinden, bunların
tümü radyo dalgalarına
maruz kalma ile ilgili olan
talimatlarla uyumludur.
• Uluslararası İyonlaştırıcı
Olmayan Radyasyonlardan
Korunma Komisyonu
(ICNIRP) tarafından
önerilen SAR limiti 10 g
doku üzerinde ortalama
2 W/kg’dır.

Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları
(Devam)
• Bu model telefon için
kulakta kullanılmak üzere
DASY4 tarafından yapılan
testten edilmiş en yüksek
SAR değeri 0,716 W /kg’dır
(10 g); vücutta taşındığında
ise 1,06 W/kg’dır (10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün (IEEE)
önerdiği SAR düzeyini kabul
eden ülkelerde/bölgelerde
yaşayanlar için bir 1 gram
doku üzerinde ortalama
1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne Özen ve Bakım
UYARI: Sadece bu
tip telefon modelinde
kullanılması için onaylanmış
piller, şarj aletleri ve
aksesuarları kullanın. Farklı
tiplerin kullanılması, bu
telefon için verilen herhangi
bir onayı veya uygulanan
garantiyi geçersiz kılabilir
ve tehlikeli olabilir.

• Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel
bilgisayar gibi elektrikli
aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın
gibi ısı kaynaklarından uzak
tutulmalıdır.
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Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları
(Devam)
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim
ya da darbelere maruz
bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce
gerekli kıldığı her yerde
telefonunuzu kapatın.
Örneğin hassas tıbbi
ekipmanları etkileyebileceği
için telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak
ellerle kullanmayın. Elektrik
çarpabilir ya da telefonunuza
ciddi zarar gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir
yangın tehlikesine neden
olabileceğinden, telefonu
yanıcı maddelere yakın
yerlerde şarj etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini
temizlemek için kuru bir bez
kullanın.
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• Yumuşak mobilyalar
üzerindeyken telefonu şarj
etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış
bir ortamda şarj edilmesi
gerekir.
• Bu ürünü aşırı duman ya da
toza maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya
da seyahat biletlerinin
yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan
verileri etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; aksi takdirde
telefona hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme
maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları
dikkatli kullanın. Antene
gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun Verimli Kullanımı
Elektronik Cihazlar
• Mobil telefonu, izin
almadan tıbbi cihazların
yanında kullanmayın. Kalp
pili üzerine (göğüs cebi)
yerleştirmekten kaçının.
• Mobil telefonlar bazı işitme
cihazlarında girişime neden
olabilir.
• Küçük çaplı girişimler
TV’leri, radyoları, PC’leri vs.
etkileyebilir.

Yol Güvenliği
Araç kullandığınız bölgelerde,
mobil telefonların
kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu
elde tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi
tamamen yola verin.

• Mümkünse telefonla
uzaktan konuşma
(handsfree) kitlerini
kullanın.
• Araç kullanırken telefon
kullanmanız gerekiyorsa
önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
• RF enerjisi, araba teybi,
güvenlik cihazları gibi
aracınızın bazı elektronik
sistemlerini etkileyebilir.
• Aracınızda hava yastığı
varsa, sabit ya da taşınabilir
kablosuz cihazları hava
yastığının açılmasını
engelleyecek şekilde
yerleştirmeyin. Aksi
taktirde hava yastığı
çalışmayabilir ve uygunsuz
performans nedeniyle ciddi
yaralanmalar meydana
gelebilir.
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Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları
(Devam)
• Dışarıdayken müzik
dinliyorsanız lütfen sesin
çevrenizi duyabileceğiniz
şekilde makul bir seviyede
tutulduğundan emin
olun. Bu özellikle yolların
yakınında bir zorunluluktur.

Patlatma İşlemlerinin
Yapıldığı Alanlar

İşitme Sisteminizi
Zararlardan Koruma

Patlama Riski Olan Ortamlar

Eğer uzun süre yüksek sese
maruz kalırsanız, işitme
sisteminiz zarar görebilir. Bu
nedenle ahizeyi kulağınıza
yakın bir yerden açmamanızı
ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve
çağrı sesi seviyelerinin makul
bir seviyeye ayarlanmasını
tavsiye ederiz.
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Patlatma işlemlerinin
yapıldığı yerlerde telefonu
kullanmayın. Yasaklara
uyun, ilgili yönetmelikleri ve
kuralları takip edin.

• Telefonu yakıt
istasyonlarında
kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında
kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun ve
aksesuarların bulunduğu
araç kabininde, yanıcı
gaz, sıvı veya patlayıcılar
taşımayın veya
bulundurmayın.

Uçakta

Acil Çağrılar

Kablosuz cihazlar
uçakta girişime neden
olabilmektedir.
• Uçaklara binmeden önce
mobil telefonunuzu
kapatın.
• Telefonunuz uçaktayken,
mürettebattan izin almadan
kullanmayın.

Acil çağrıları, her hücresel
şebekede yapamayabilirsiniz.
Bu nedenle, acil çağrı
yapmak için asla yalnızca
telefona güvenmemelisiniz.
Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla
görüşerek bilgi alın.

Çocuklar
Telefonu, çocukların
ulaşamayacağı güvenli bir
yerde saklayın.
Üründen söküldüğünde
çocuklarda nefes borusunun
tıkanmasına neden
olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.

Pil Bilgisi ve Bakımı
• Yeniden şarj etmeden
önce pilin tam bitmesi
gerekli değildir. Diğer
pil sistemlerinin aksine,
pilin performansını
etkileyebilecek hafıza
etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj
aletleri kullanın. LG şarj
aletleri, pilinizin en uzun
ömürlü olmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa
devre yaptırmayın.
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Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları
(Devam)
• Pil ünitesinin metal uçlarını
temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans
sağlayamadığında
değiştirin. Pil, değişme
zamanı gelene kadar
yüzlerce kez şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip
olması için uzun süre
kullanılmadığında pili şarj
edin.
• Pil şarj aletini doğrudan
güneş ışığına maruz
bırakmayın ya da banyo
gibi yüksek nem oranına
sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak
yerlerde bırakmayın. Bu
durum pilin performansını
etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa
patlama riski vardır.
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• Kullanılmış pilleri üreticinin
verdiği talimatlara uygun
şekilde atın. Mümkünse geri
dönüşümde kullanılmasını
sağlayın. Pilleri evsel
atıklarla birlikte atmayın.
• Pili değiştirmeniz gerekirse,
yardım için bunu en yakın
yetkili LG Electronics servis
noktasına götürünüz.
• Şarj cihazının gereksiz
elektrik tüketiminden
kaçınmak için, telefon tam
olarak şarj olduktan sonra
daima şarj cihazını prizden
çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ
yapılandırmasına, ürün
ayarlarına, kullanım
aralığına, pil ve çevresel
koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterir.

Aksesuarlar
Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.
Şarj cihazı

Pil

• Stereo kulaklık

• Veri kablosu
• Kullanıcı Kılavuzu

NOT
• Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde
garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Danışmak
için lütfen yerel servis firmamızla ya da temsilcimizle irtibat
kurun.
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Teknik Veriler
Genel
Ürün Adı: GU230
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları
Maks.: +55°C (deşarj)
+45°C (şarj)
Min.: -10°C

NOT
• Bu cihazın yazılımı Türkiye’de kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
• Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulaşabilirsiniz.
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GU230 User Guide — English
Congratulations on your purchase of the advanced and compact
GU230 phone by LG, designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your
phone.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products
should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about
disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased
the product.
5 Complies with EEE regulations.

Getting to Know Your Phone

Main screen

Call key
Dials a phone
number and
answers
incoming calls.
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Charger,
Cable slot,
Hands-free
connector

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone
on/off. Returns to the
standby screen when
you use the menu.

Installing a Memory Card
Lift the memory card cover
and insert a microSD card
with the gold contact area
facing downward. Close the
memory card cover so that it
clicks shut.
To remove the memory card,
gently push it as shown in the
diagram.

Formatting the Memory
Card
Press Menu and select
Settings.
Choose Memory manager,
select External memory,
press Format, and then insert
the security code.
WARNING: When you
format your memory card,
all the content will be wiped.
If you do not want to lose
the data on your memory
card, back it up first.

Note: A memory card is an
optional accessory.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a plug-in
SIM card loaded with your
subscription details, such
as your PIN, any optional
services available and many
others.
Important!
› The plug-in SIM card can be
easily damaged by scratches
1

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
2
3
4
5
6

Open the battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Insert your battery
Close the battery cover
Charge your battery
3

2

4

5

6

WARNING: Do not remove the battery when the phone is
switched on, as this may damage the phone.
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Calls
Making a Call
1 Key in the number using
the keypad. To delete a
digit, press CLR.
2 Press
to initiate the
call.
.
3 To end the call, press
TIP! To enter + when
making an international call,
press and hold 0.

Making a Call from Your
Contacts
1 Select Names from the
Standby screen.
2 Using the keypad, enter the
first letter of the contact
you want to call. For
example, for Office, press
“6” three times to select the
first character, “O”
3 Select Call or press
to
initiate the call.

Answering and Rejecting
a Call
When your phone rings, press
to answer the call.
You can control the volume
by pressing the Up and Down
Navigation keys.
Press
or select Reject to
reject the incoming call.
TIP! You can change the
settings on your phone to
answer your calls in different
ways. Press Menu, select
Settings and choose Call.
Select Answer mode and
choose from Press send key,
Slide up and Press any key.

Speed Dialing
You can assign a speed dial
number to a contact you call
frequently.
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Viewing your Call History
You can only check the log of
missed, received and dialed
calls if the network supports
Calling Line Identification
(CLI) within the service area.

Changing the call settings
You can set call-specific
functions. Press Menu, select
Settings and choose Call.
• Call divert - Choose whether
to divert your calls.
• Call barring - Select when
you would like calls to be
barred.
• Fixed dial numbers - Choose
a list of numbers that can be
called from your phone. You
will 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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• Call waiting - Be alerted
when you have a call
waiting. This depends on
your network provider.
• Call reject - Set the rejected
call list.
• Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone. This depends on
your network provider.
• Auto redial - Choose On
or Off.
• Answer mode - Choose
whether to answer the
phone using Any key, Send
key only or Slide up.
• Free call timer - Choose
whether or not to display
the call time.
• Minute minder - Select On
to hear a tone every minute
during a call.
• BT answer mode - Set to
Hands-free or Handset.

• Save new number - Choose
Yes or No.
• Slide close setting - Choose
End call or Continue call.

Contacts
Searching for a Contact
1 Select Names from the
standby screen.
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 arrows.

Adding a New Contact
1 Press Menu, then select
Contacts and choose
Names. Then press Options
- Add new contact.
2 Enter all the information
you have in the fields
provided and select
Options-Done.

Adding a Contact to a
Group
You can save your contacts in
groups; for example, to keep
your work colleagues and
family separate. There are a
number of groups including
Family, Friends, Colleagues,
School and VIP already set up
on the phone.

Messaging
Your GU230 includes text
messaging, multimedia
messaging and E-mail
functions, and can also
receive network service
messages.
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Sending a Message

Setting up Your E-mail

1 Press Menu, select
Messaging and choose
Create message.
2 A new message editor will
open. The message editor
combines Text message
and Multimedia messages
into one intuitive and easyto-switch-between editor.
The default setting for
the message editor is text
messages.
3 Enter your message.
4 Choose Options - Insert
to add an Image, Video
clip, Sound clip, Schedule,
Business card, Note,
Text field, To-do or Text
template.
5 Press Options - Send.

You can stay in touch on the
move using email on your
GU230. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4
email account.
1 Press Menu, select
Messaging, and choose
Message Settings.
2 Select E-mail then E-mail
accounts.
3 Press Add then set the
E-mail account.
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Sending an E-mail Using
your New Account
To send/receive an email,
you should set up an email
account.
1 Select Menu, select
Messaging and choose
Create message.
2 Choose E-mail and a new
email will open.
3 Enter a subject.
4 Enter your message.
5 Press Options and select
Insert to add an Image,
Video Clip, Sound Clip,
Business card, Schedule or
Note.
6 Press Send to and enter the
recipient’s address, or press
Options and select Insert
- Contact Details to open
your contacts list.
7 Press Send and your email
will be sent.

Entering Text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. The following text
input methods are available
on the phone: T9 predictive
mode, ABC manual mode and
123 mode.
Note: Some fields may allow
only one text input mode
(e.g. telephone numbers in
the address book fields).

T9 Predictive Mode
T9 predictive mode uses
a built-in dictionary to
recognize the words you
are writing based on the
key sequences you press.
Simply press the number key
associated with the letter
you want to enter, and the
dictionary will recognize the
word once all the letters are
entered.
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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.

Message Folders
Press Menu and select
Messaging. The folder
structure used on your GU230
is fairly self-explanatory.
Create message - Allows you
to create new messages.
Inbox - All the messages you
receive are placed in your
Inbox.
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My mailbox - Contains all
your email messages.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message,
you can save what you have
done so far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent. It also stores
any messages that have failed
to send.
Sent items - All the messages
you send are placed in your
Sent folder.
Saved Items - You can access
your saved messages, text
templates and multimedia
templates here.
Emoticons - A list of useful
pre-written emoticons that
can be used for a quick reply.

Media
Music
Your GU230 has a built-in
Music player so you can play all
your favorite music.

Playing a Song
1 Press Menu and select
Media, then choose Music.
2 Choose All tracks then
select the song you want to
play.
3 Select to pause the song.
to skip to the
4 Select
next song.
5 Select
to skip to the
previous song.
6 Select Back to stop the
music and return to the
music player menu.

Creating a Playlist
You can create your own
playlists by choosing a
selection of songs from the
All songs folder.
1 Press Menu and select
Media.
2 Choose Music, then select
Playlists.
3 Press Options and select
Add new playlist, then
enter the playlist name and
press Save.
4 The All tracks folder will be
displayed. Select all of the
songs that you would like
to include in your playlist
by scrolling to them and
selecting
.
5 Select Done to store the
playlist.
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Camera
Taking a Quick Photo

5 ”Rec” will appear in the
bottom-left corner of the
viewfinder and a timer will
show the length of your
video.
6 Select Stop to stop
recording.

1 Select Menu and select
Media. Select Camera to
open the viewfinder.
2 Holding the phone, point
the lens toward the subject
of the photo.
3 Position the phone so you
can see the subject of your
photo.
4 Press the Center
key to
take a photo.

FM Radio

Video Camera

Listening to the Radio

Shooting a Quick Video

1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select the channel number
of the station you would
like to listen to.

1 In the standby screen,
select Menu and select
Media.
2 Choose Video.
3 Point the camera lens
toward the subject of the
video.
4 Press
to start recording.
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Using the FM Radio
Your LG GU230 has an FM
radio feature so you can tune
into your favorite stations and
listen on the move.

Recording the Radio

Voice Recorder

1 Press the center key while
listening to the radio.
2 The recording time is
displayed on your phone.
If you want to stop the
recording, press
the
. When a recording
has been made, the
recorded contents will be
saved in the Gallery as an
mp3 file.
3 When the recording is
done, select Option and
then choose from Play,
Delete, Sound edit, File,
Use as or Send via.

Use your Voice recorder to
record voice memos or other
sounds.

Note: If you are in an area
with bad radio reception,
you may have difficulty
listening to the radio.
It is recommended that
you insert headphones into
the hands-free connector
when listening to the
radio to ensure good radio
reception.

Gallery
You can store any kind of
Media file on your phone’s
memory to give you easy
access to all of your images,
sounds, videos, games etc.
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 the
Gallery. Press Menu then
select Gallery to open a list
of folders.
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My Memory Card

My Videos

If you have inserted a memory
card, it will be displayed as a
folder in the Gallery.

The Videos folder shows the
list of downloaded videos and
videos you have recorded on
your phone.

My Images
The Images folder contains
a folder of default images
on your phone, images
downloaded by you, and
images taken on your phone’s
camera.

Others

My Sounds

Your GU230 comes with
preloaded games to keep you
amused in your spare time.
If you choose to download
any additional games or
applications they will be
saved in this folder.

The Sounds folder contains
default sounds, your voice
recordings, radio recordings
and sound files downloaded
by you. From here you can
manage and send sounds, or
set them as ringtones.
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In the Others folder, you can
view files that are not saved in
the Images, Sounds or Videos
folders.

My Games & Apps

Organiser

Using the Stopwatch

Setting your Alarm

This option allows you to use
stopwatch functions.

You can set up to five alarms to
go off at a specified time

Converting Units

Using the Calendar

This can convert many
measurements into the unit
you want.

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.

Adding an Item to Your
To-Do List
You can view, edit and add
tasks to do..

Using the Calculator
The calculator provides the
basic
arithmetic functions—addition,
subtraction, multiplication and
division—as well as scientific
functions.

Adding a City to Your World
Time
You can add a required city
to the list of world clocks. You
can also check the current
Greenwich Mean Time (GMT)
and the time in major cities
around the world.

Go To
This helps you go to the
menu you are searching for.
You can set an item as Go to.
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Web

Connectivity

Accessing the Web

Changing your Connectivity
Settings

You can launch the WAP
browser and access the
homepage of the activated
profile on web settings. You
can also manually enter a
URL address and access the
associated WAP page.
1 Press Menu and select
Web.
2 To access the web
homepage directly, select
Home. Alternately, select
Go to address and type in
your desired URL.

USB connection mode
1 Mass storage: Select Mass
storage and connect the
handset to your computer.
You can then drag and
drop files to the GU230
removable device folder.
2 PC Suite: Select PC Suite
and connect the handset to
your computer in PCSync
mode.
3 Always ask: Selecting this
option will allow you to
choose which method to
use every time you connect
your handset to your
computer.
Note: To use the USB mass
storage function, you will
need to insert an external
memory card in your phone.
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Changing Your Bluetooth
Settings

Pairing with Another
Bluetooth Device

1 Press Menu and select
Settings - Connectivity.
Choose Bluetooth.
2 Choose Settings for the
following options:
• My phone’s visibility
- Choose whether to show or
hide your device to others.
• My phone’s name - Enter a
name for your LG GU230.
• Supported services - Shows
what services are supported.
• My address - View your
Bluetooth address.

By pairing your GU230 and
another device, your handset
will create a password by
default every time you
connect to another handset
via Bluetooth.
1 Check your Bluetooth is
On and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu by selecting
My phone’s visibility and
then Visible.
2 Select Active devices from
the Bluetooth menu.
3 Your GU230 will search for
devices. When the search is
complete, Add and Refresh
will appear on the screen.
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4 Choose the device you
want to pair with, select
Add, enter the passcode
and then press the Center
key. When you have chosen
a device you want to pair
with, the handset will
then create a password
by default every time you
connect.
5 Your phone will then
connect to the other device.
The same passcode will
need to be entered on this
device.
When you have chosen a
device you want to pair
with, the handset will
then create a password
by default every time you
connect.
6 Your passcode-protected
Bluetooth connection is
now ready.
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Installing LG PC Suite on
Your Computer
1 Go to www.lgmobile.com,
select from “Europe,”
“Middle East,” “Africa,”
“Americas,” “CIS,” and “Asia
& Pacific,” and then select
your country.
2 From the Products menu,
select Manual & Software
and click Download Section.
Click Yes, and the LG PC
Suite installer will then
appear. (Windows XP,
Windows Media Player and
more are supported).
3 Select the language you
would like the installer to
run in and click OK.
4 Follow the instructions
shown onscreen to
complete the LG PC Suite
Installer wizard.

5 Once the installation is
complete, the LG PC Suite
icon will appear on your
desktop.

Changing Your Display
Settings

Settings

Changing Your Security
Settings

Changing Your Profiles

Change your security settings
to keep your GU230 and the
important information it
holds protected.
• PIN code request - Choose
a PIN code to be requested
when you turn your phone
on.
• Handset lock - Choose a
security code to lock your
phone: When power on,
When SIM changed or
Immediately.

You can personalize each
profile setting.
1 Choose the Profiles you
want and select Edit from
Options.
2 If you activate Silent mode,
the phone will vibrate only.

Using Flight Mode
When Flight mode is activated,
you will not be able to make
calls, connect to the Internet
or send messages.

You can change the settings
for the phone display.

Changing Your Date & Time
You can set functions relating
to the date and time.
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• Anti-theft mobile tracker
- When the handset is stolen,
handset sends the SMS to
the numbers configured
by real owner. To activate
the ATMT feature, you will
need to set ATMT on, and
configure the ATMT settings
with name, primary number
and secondary number.
Default ATMT code is “0000.”
ATMT SMS will contain
information about the
stolen phone IMEI, current
location (captured as per
Cell Broadcast message) &
number of the person who is
using that handset.
• Change codes - Change
your PIN code, PIN2 code,
Security code or Anti-theft
code.
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Resetting Your Phone
Use Restore factory settings
to reset all the settings to
their factory definitions. You
need the security code to
activate this function.

Viewing Memory Status
You can use the Memory
manager to determine how
each memory is used and see
how much space is available
in the Handset common
memory, Handset reserved
memory, SIM memory or
Primary storage setting.
You can also set the External
memory when the memory
card is inserted.

Guidelines for Safe and Efficient Use
Exposure to Radio
Frequency Energy
Radio Wave Exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) Information
This GU230 mobile phone
model has been designed to
comply with the applicable
safety requirements for
exposure to radio waves.
These requirements are
based on scientific guidelines
that include safety margins
designed to ensure the safety
of all users, regardless of age
and health.

• The radio wave exposure
guidelines employ a unit
of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. SAR tests
are conducted using
standardized 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 for 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) is
2 W/kg averaged over 10 g
of tissue.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
• The highest SAR value for
this phone model tested by
DASY4 for use close to the
ear is 0.716 W/kg (10 g), and
when worn on the body is
1.06 W/kg (10 g).
• 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 1 g of tissue.
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Product Care and
Maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and
accessories approved for
use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.

• Do not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs,
radios and personal
computers.
• The unit should be kept
away from heat sources such
as radiators or cookers.

• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or
shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
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.
• 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.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
Efficient Phone Operation
Electronic Devices
• 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
experience disturbance due
to mobile phones.
• Minor interference may
affect TVs, radios, PCs etc.

Road Safety
Check the laws and
regulations on the use of
mobile phones in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
• Give your full attention to
driving.
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• 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.
• If your vehicle is equipped
with an airbag, do not
obstruct it with installed
or portable wireless
equipment. This may
cause the airbag to fail or
cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music
while 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.

Avoid Damage to Your
Hearing

Potentially Explosive
Atmospheres

Damage to your hearing
can occur if you are exposed
to loud sounds for long
periods of time. We therefore
recommend that you do not
turn the handset on or off
when it is close to your ear.
We also recommend that
music and call volumes are
set to a reasonable level.

• Do not use the 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 and accessories.

Blasting Area

In Aircraft

Do not use the phone where
blasting is in progress.
Observe restrictions,
and follow the rules and
regulations.

Wireless devices can cause
interference to aircraft.
• Turn your mobile phone
off before boarding any
aircraft.
• Do not use it on the aircraft
without permission from
the crew.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
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 under all mobile
networks. You should therefore
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 places with high
humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in
hot or cold places, as this
may deteriorate the battery
performance.
• There is a 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 of
batteries in the 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.
• Actual battery life will
depend on network
configuration, product
settings, usage patterns,
battery and environmental
conditions.
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone.
These are detailed below.
Charger

Battery

• Stereo headset

• Data cable
• User Guide

NOTE
• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may
invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check
with our regional service company or agent for further
enquires.
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Technical Data
General
Product Name: GU230
System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

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

NOTE
• You can find below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this web address.
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LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

GU230

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

01. Oct. 2009

GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MARKASI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI

:...................................................

ADRESİ

:...................................................

:...................................................

MODELİ

:...................................................

SERİ NO

:...................................................

FATURA TARİHİ :...................................................
FATURA NO

:...................................................

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
......................................................................................
TEL

:...................................................

İMZA

:...................................................

YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :...................................................
KAŞE-İMZA

:...................................................
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52

MALIN
CİNSİ

: CEP TELEFONU

MARKASI

: LG

MODELİ

:................................................

BANDROL VE SERİ NO :......................................

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....................................
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
+:=+8:+L+ +2#3A+6/:+L+N>6?+;D!9 "57/A.+8D
ŞİŞLİ/İSTANBUL
(/;13!99+B3G3>;>76+;(   
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   +@
  

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

:...................................................

ADRESİ

:...................................................

TELEFONU

:...................................................

TELEFAKSI

:...................................................

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................

Electronics

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona
sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst

köeşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti

belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış

yüzeyinde, faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not
ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi ﬁşini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti
belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara
dikkat edilmesi gerekir.
http://tr.lge.com

Yetkili Servis Merkezleri
LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / Fax: +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / Email: volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):
Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara
Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / Fax: 0 (312) 232 12 63
Web: www.lgdsc02.com / Email: osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (Istanbul):
Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / Istanbul
Tel: +90 (216) 651 15 15 / Fax: +90 (216) 651 89 56
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / Istanbul
Tel: +90 (216) 458 97 97 / Fax: +90 (216) 442 68 22
Web: http://www.teleservice.com.tr / Email: mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van
Tel: +90 (432) 215 15 15 / Fax: +90 (216) 215 15 16
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center
Tel: 444 6 543 (LGE)
E-posta: infolgetr@lge.com
http://tr.lge.com
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