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

KF510 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil komünikasyon teknolojisi
kullanan ve LG tarafından tasarlanmış
gelişmiş ve kompakt KF510 telefonunu satın
aldığınız için tebrikler.
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Telefonunuzun kullanılmaya başlanması

ALC sensörü

Ses seviyesi
tuşu

A

Şarj cihazı, Kablo,
Handsfree konektörü

Ana Ekran
Temizle tuşu
Her basıldığında
bir karakteri siler.
Bu tuşu bir önceki
ekrana dönmek için
kullanın.
Dokunmatik
ekran
Çağrı tuşu
Telefon numarasını
arar ve gelen çağrıları
yanıtlar.

KURULUM
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Kamera/MP3
çalar tuşu

Kapatma/Güç tuşu
Kapatma/Güç tuşunu telefonun altına
doğru kaydırın.
Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.
Telefonun açıp/kapanmasını sağlar.
Menüde kullandığınızda bekleme
ekranına döner.

Açık görünüm

rü

01
02
03
04
Ayna

05

Flaş

06
Pil kapağı

07
08

Kamera lensi
Bellek kartı
yuvası

Pil

Pil kapağını açma
mandalı

a
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SIM ve pilin takılması
1 Pil kapağını çıkartın
Pil kapağını açma mandalına basın. Pil
kapağını telefonun altına doğru kaydırın.

2 Pili çıkartın
Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından
dikkatlice çıkarın.

UYARI: Telefona zarar verebileceğinden
ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.

3 SIM kartını takın
SIM kartı tutucusunu çekerek açın. SIM
kartını kaydırarak SIM kartı tutucusuna
yerleştirin ve kart tutucuyu geriye doğru
kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin
aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.
SIM kartı çıkartmak için aksi istikamette
haﬁfçe çekin.
KURULUM
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UYARI: Telefonunuza ve SIM kartınıza
zarar verebileceğinden ötürü kayar kapak
açıkken SIM kartı takmayın.

4 Pili takın
Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst
köşesine yerleştirin. Pilin bileşenlerinin
telefondaki terminallerle bağlantı
kurduğundan emin olun. Pilin altından,
yerine oturup kenetlenene kadar bastırın.

01
02
03
04
05
06
07
08
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SIM ve pilin takılması
5 Pil kapağını yerine takın
Yerine oturana kadar pil kapağını telefonun
üstüne doğru kaydırın.

B
6 Telefonunuzun şarj edilmesi
KF510 telefonunuzun kenarında bulunan
şarj yuvasının kapağını çekerek açın Şarj
cihazını takın ve ucunu elektrik prizine
takın. Ekranda “Pil Dolu” mesajı belirene
kadar KF510 model telefonunuzun şarjda
takılı kalması gereklidir.
UYARI: Yumuşak mobilyaların
üzerindeyken telefonu şarj etmeyin. Telefon iyi
havalandırılan bir alanda şarj edilmelidir.

Be
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a

Bellek kartı
Bellek kartı takılması
Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek
kapasitesini artırabilirsiniz. KF510 en fazla
2 GB kapasiteye sahip bellek kartlarını
destekler.

01

İpucu! Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

04

Kayar kapağı açın ve bellek kartını yerleştirin.
Yerine oturana kadar bellek kartını üstteki
yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının
aşağı baktığından emin olun.

02
03

Bellek kartının biçimlendirilmesi

05

Bellek kartınız önceden biçimlendirilmediyse
kullanmaya başlamadan önce
biçimlendirmeniz gerekecektir.

06

1 Bekleme ekranında Menü öğesine

08

dokunun ve Ayarlar seçeneğini seçin.

07

2 Bellek durumu öğesini ve ardından

Harici bellek öğesini seçin.
3 Biçimlendir öğesine dokunun ve

varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış
olan şifreyi girin. Kartınız biçimlendirilir ve
kullanıma hazır hale gelir.

Bellek Kartının Çıkarılması
Kayar kapağı açın ve bellek kartını ilgili
resimde gösterildiği gibi nazikçe iterek çıkarın:

4 KF510 üzerinde yeni biçimlendirilmiş olan

klasörleri görüntülemek için Menü öğesine
dokunun ve Öğelerim seçeneğini seçin.
Harici bellek öğesini seçin.
KURULUM

UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz
zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek
kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız,
bilgilerinizi önceden yedekleyin.
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Menü ağacı

B
Çağrı geçmişi

Ajanda

Multimedya

1 Tüm aramalar
2 Cevapsız
çağrılar
3 Yapılan
aramalar
4 Gelen çağrılar
5 Çağrı süresi
6 Çağrı ücretleri
7 Veri bilgisi

1 Takvim
2 Kısa not

1
2
3
4
5

Mesaj

Öğelerim

Proﬁller

Rehber

1
2
3
4
5
6
7

Yeni mesaj
Gelen Kutusu
E-posta kutusu
Taslaklar
Giden Kutusu
Gönderilen
Sesli mesajı
dinle
8 Bilgi mesajı
9 Şablonlar
0 Ayarlar

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Araçlar

Tarayıcı

Bağlantı

Ayarlar

1 Çalar saat
2 Hesap
makinesi
3 Kronometre
4 Birim
dönüştürücü
5 Dünya saati
6 SIM servisleri

1
2
3
4
5

1 Bluetooth
2 Şebeke
3 USB bağlantısı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oyunlar ve
Uygulamalar
1 Oyunlar
2 Uygulamalar
3 Şebeke proﬁli

Görüntüler
Sesler
Videolar
Belgeler
Diğerleri
Harici bellek

MP3 çalar
Kamera
Video kamera
FM radyo
Ses kaydedici

KF
ek
eri
de
öz

KF
do
tuş
gö

Genel
Sessiz
Titreşim
Yüksek
Kulaklık

Ara
Yeni kişi
Hızlı aramalar
Gruplar
Tümünü
kopyala
6 Tümünü sil
7 Ayarlar
8 Bilgi

Do
•

•

•
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Ana sayfa
Sık kullanılanlar
Adresi girin
Geçmiş
Kaydedilen
sayfalar
6 Tarayıcı
ayarları
7 Bilgi

14 LG KF510 | Kullanıcı Kılavuzu

Tarih/Saat
Diller
Ekran
Çağrı
Güvenlik
Uçuş modu
Güç tasarrufu
Sıfırla
Bellek durumu

•

Bekleme ekranınız
KF510’unuz kullanılmadığı zamanda bekleme
ekranına döner. Buradan menü seçeneklerine
erişebilir, hızlı arama yapabilir, proﬁlinizi
değiştirebilir ve aynı zamanda pek çok diğer
özellikten faydalanabilirsiniz.
KF510’unuzun kayar kapağı üzerinde bir
dokunmatik ekran bulunur. Dokunmatik
tuşları kullanarak ana ekran üzerinde neler
görebileceğinizi ayarlayabilirsiniz.

• Herhangi bir Seçenek menüsüne

girdiğinizde, dokunmatik ekran dört yönlü
ok tuşlarını görüntüler. Menüde gerek tek
seferde tek öğe hareket ettirecek şekilde
oklara dokunabilir gerekse hareket etmek
istediğiniz yönde parmağınızı dokunmatik
ekran üzerinde kaydırabilirsiniz.

01
02
03
04
05

Dokunmatik ekran ipuçları

06

• Çok sert basmanıza gerek yoktur,

07

dokunmatik ekran haﬁf bir dokunuşu
algılayabilecek kadar hassastır.

08

• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için

parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer
tuşlara dokunmamaya dikkat edin.
• Ekran aydınlatması kapandığında, bekleme

ekranına geri dönmek için telefonunuzun
sağ tarafında bulunan kamera tuşuna iki
kez basmanız yeterlidir.
malzeme kaplandığında çalışmayacağından
ötürü, telefonunuzu herhangi bir kap veya
çanta ile kaplamayın.
Dokunmatik ekran

BEKLEME EKRANINIZ

• Dokunmatik ekran üzerine herhangi bir
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Bekleme ekranınız
Hızlı tuşlar

Ana menü

Du

Hızlı tuşları kullanarak en çok kullandığınız
işlevlere tek dokunuşla kolayca erişebilirsiniz.

Ana menü 12 menü seçeneği içerir. Ana
menüyü açmak için:

Du
ve
içi
Blu
da

Gelen kutusu açmak için dokunun.
Mesaj düzenleyicisini açmak için, tuşa
basılı tutun.

1 Menü’ye dokunun.
2 Ekranda ana menü görüntülenir.

Dokunmatik ekran üzerinde dört yöne
işaret eden oklar görüntülenir.

Adres defterinizi açmak için dokunun.
Rehberiniz alfabetik sırayla görüntülenir.
Yeni kayıt ekleyebilir ve mevcut olanları
düzenleyebilirsiniz.

3 Her seferinde tek bir simgeye dokunarak

Telefonunuz için bir ses proﬁli seçmek
için dokunun.

4 Arzuladığınız seçenek daire içine

Favoriler menüsünü açmak için
dokunun.

ana menü arasında dolaşmak için ok
tuşlarına dokunun.
alındığında, açmak için Tamam’a
dokunun.

Müşteriye tavsiye
Anten hassasiyetini artırmak için LG, telefonu aşağıda gösterildiği şekilde tutmanızı tavsiye
eder.

0

X

BEKLEME EKRANINIZ

Lütfen arama sırasında ve Bluetooth bağlantısını kullanırken anten bölgesini elinizle
kapamayın. Aksi takdirde parazit oluşabilir ve ses kalitesi düşebilir.
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Aş
mu
aç

Durum çubuğu
01

Durum çubuğu, sinyal gücü, yeni mesajlar
ve pil ömrü gibi konuları size göstermek
için çeşitli simgeler kullanır ayrıca size
Bluetooth’un etkin konumda olup olmadığını
da belirtir.

02
03
04

Aşağıda durum çubuğunda görülmesi
muhtemel olan simgelerin anlamlarının
açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

05
06

Simge

Açıklama
Şebeke sinyal gücü
(Çizgi sayısı sinyal gücüne
göre değişiklik gösterir)
Şebeke yok sinyali
GPRS var
EDGE var
Uçuş modu etkinleştirildi
Çağrılar yönlendirilmiş

Bluetooth etkinleştirildi
WAP bağlantısı kuruldu
Alarm kurulu

Açıklama
Program

07
08

ALC sensörü etkinleştirildi
Yeni mesaj
Yeni telesekreter mesajı
Genel proﬁl kullanılıyor
Sessiz proﬁli kullanılıyor
Titreşim proﬁli kullanılıyor
Dış mekan proﬁli kullanılıyor
Kulaklık proﬁli kullanılıyor
Kalan pil ömrü
Pil boş

BEKLEME EKRANINIZ

Dolaşım aktif

Simge
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İşlev ve seçeneklerin seçilmesi

Ç

Telefonunuz, telefonunuzu kişiselleştirmede kullanmanıza yardımcı olacak bir dizi işlev
sunmaktadır. Bu işlevler iki seçim tuşu ile erişilebilen menüler ve alt menüler halinde
sıralanmıştır. Her menü ve alt menü belirli bir işlevi görüntülemenize ve bu işlevin ayarlarını
değiştirmenize imkan tanır.

Ar

Seçim tuşlarının rolleri geçerli içeriğe göre farklılıklar gösterir; her tuşun hemen üzerinde
ekranın alt kısmında görüntülenen etiket o tuşun geçerli görevini ifade eder.

1

2

3

İ
i

Re
1
Menü

Rehber

2

3

BEKLEME EKRANINIZ

Kullanılabilir menü ve
seçenekleri seçmek için solda
bulunan seçim tuşuna dokunun.
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Kullanılabilir seçeneklere
erişmek için sağda bulunan
seçim tuşuna dokunun.

4

Çağrılar
Arama yapma

5 Çağrıyı başlatmak için Ara veya

1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.

Bir basamak silmek için
basın.
2 Çağrıyı başlatmak için

öğesine
öğesine

dokunun.
3 Çağrıyı sonlandırmak için

telefon
tuşuna basın. Eminseniz Evet öğesini
seçin.

İpucu! Uluslararası bir arama yaparken +
işaretini girmek için 0’a basılı tutun.

Rehberden bir arama yapmak için
1 Telefonunuzun kayar kapağını kaydırarak

ya da telefonunuzun yan tarafında alt
kısımda bulunan kamera tuşuna basılı
tutarak dokunmatik ekran menüsünü açın.
2 Adres defterini açmak için

öğesine

dokunun.
3 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz

4 Kişiler ve farklı numaraları arasında geçiş

yapmak için dokunmatik ekran üzerinde
bulunan okları kullanın.

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme
Telefonunuz çaldığında çağrıyı
cevaplandırmak için, Kabul et ya da
öğesine dokunun.
Telefonunuz çalıyorken, telefonunuzu açarak
ya da kamera tuşuna basarak dokunmatik
ekranı etkinleştirin ardından zil sesini
susturmak için Sessiz öğesine basın. Bu
özellik, bir toplantı sırasında proﬁlinizi Sessiz
olarak değiştirmeyi unuttuysanız çok faydalı
bir özelliktir.

01
02
03
04
05
06
07
08

öğesini telefonun altına doğru kaydırın
veya gelen çağrıyı reddetmek için Reddet
seçeneğine basın.
İpucu! Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap
verebilmek için telefonunuzdaki ayarları
değiştirebilirsiniz.
Menüye dokunun, Ayarları ve ardından Ara
öğesini seçin. Cevap modu’nu seçin, Kapağı
açarak ve Herhangi bir tuş veya Gönder tuşuyla
öğelerini seçin.

TEMEL BİLGİLER

kişinin ilk harﬁni girin. Örneğin Oﬁs için 6
rakamına üç kez basın.

öğesine dokunun.

19

Çağrılar
Çağrı sırasındaki seçenekler

Çağrının ses şiddetini ayarlama

Ça

Bir çağrı sırasında ses şiddetini ayarlamak
için telefonunuzun sol yanında bulunan ses
düğmelerine basın.

Me
se

Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama
tuşlarından birine atayabilirsiniz.

Ce
ça

1 Rehber öğesine dokunun ardından Hızlı

Ya
nu

aramalar öğesini seçin.
2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı

Yeni arama
Seçenek

Sessiz

Seçenek - Rehber ve Mesaj da dahil
olmak üzere, çağrı sırasındaki seçeneklerden
tercihinizi yapın böylece bir çağrı sırasında
mesajlarınızı kontrol edebilir ve rehbere kayıt
ekleyebilirsiniz.
Hoparlör - Telefon hoparlörünü açmak için
dokunun.
TEMEL BİLGİLER

Sessiz - Konuşmakta olduğunuz kişinin sizi
duymaması için mikrofonu kapatmak üzere
Sessiz öğesine dokunun.
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Tü
ara

aramaya ayarlanmış olup bu atamayı
değiştirmeniz mümkün değildir. Başka bir
numara seçmek için gerek dokunmatik
ekran oklarını kullanabilir gerek Ata
öğesine dokunabilir veya rakam tuşuna
basabilirsiniz.
3 Adres defteriniz açılacaktır. Dokunmatik

ekran oklarını kullanarak bu numaraya
atamak istediğiniz kişiyi seçin ardından
Tamam öğesine dokunun.
Bir hızlı arama tuşuna çağrı yapmak için, kişi
ekranda görünene dek atanmış numaraya
basın ve basılı tutun. Arama otomatik olarak
başlatılacaktır;
tuşuna basmaya gerek
yoktur.

Ge
list

Ça
ça
de

Ça
ara
da
şe
de

Ve
ba

İ
k
S

r

Çağrı günlüklerine bakma
Menü’ye dokunun ve Çağrı geçmişi’ni
seçin. Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:
Tüm aramalar - Çevrilen, alınan ve cevapsız
aramaların tam listesini görüntüler.
Cevapsız çağrılar - Cevaplayamadığınız tüm
çağrıların listesini görüntüler.
Yapılan aramalar - Aradığınız tüm
numaraların listesini görüntüler.
Gelen çağrılar - Sizi arayan tüm numaraların
listesini görüntüler.
Çağrı süresi - Yaptığınız ya da aldığınız
çağrılara ne kadar süre harcadığınızla ilgili
detayları inceleyin.
Çağrı ücretleri - Son çağrı veya Tüm
aramalar menüsü altında yapılan görüşmelere
dair ücretlendirmeleri görüntüler. Bu hizmet
şebekeye bağlı olup bazı operatörler bunu
destekleyemeyebilir.
Veri bilgisi - Gelen ve giden tüm veri miktarı
bayt cinsinden görüntülenir.

k

İpucu! Bir arama kaydından seçili veya tüm
kayıtlı öğeleri silmek için Seçenek ve ardından
Sil komutlarını seçin.

Çağrı yönlendirme kullanma

01
02
03
04

1 Menü’ye dokunun, Ayarlar’ı ve ardından

Ara öğesini seçin.
2 Çağrı yönlendirme öğesini seçin.
3 Hat meşgul olduğunda, cevap

verilmediğinde ya da kapsama alanı
dışında olunduğunda tüm çağrıları
yönlendirmeyi seçebilirsiniz.

05
06
07
08

4 Etkinleştir öğesini seçin ve telesekretere,

bir başka numaraya ya da favori numaraya
yönlendirme seçeneklerinden birini seçin.
5 Yönlendireceğiniz numarayı girin ya da

yönlendireceğiniz numara için seçeceğiniz
kişiye Rehber’de göz atmak için Ara
öğesini seçin.
Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için
lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.
İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak
için Çağrı yönlendirme menüsünden Tümünü
iptal et öğesini seçin.
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şi

İpucu! Dokunmatik ekran oklarını kullanarak
aramanın tarihini ve saatini öğrenmek için
herhangi bir çağrı girişini seçebilirsiniz. Çağrı
süresini görmek için Görüntüle öğesine
dokunun.
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Çağrılar

R

Çağrı engellemenin kullanılması

Çağrı ayarlarını değiştirme

Bi

1 Menü’ye dokunun, Ayarlar’ı ve ardından

1 Menü’ye dokunun, Ayarlar’ı ve ardından

1

Çağrı öğesini seçin.
2 Çağrı engelleme öğesini seçin.
3 Yedi seçeneğin tümünü ya da herhangi

birini seçin:
Tüm giden
Uluslararası giden çağrı
Kendi ülkeniz dışında uluslararası
Gelen tüm aramalar
Yurtdışında gelen aramalar
Tüm engellemeleri iptal et
Şifre değiştir
4 Etkinleştir öğesini seçin ve çağrı

engelleme şifresini girin. Lütfen bu
hizmetin olup olmadığını şebeke
operatörünüze sorun.
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İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların
listesini açmak veya düzenlemek için Çağrı
Menüsü’nden Sabit arama numarası’nı seçin.
Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız.
Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama
listesindeki numaralar aranabilir.

22 LG KF510 | Kullanıcı Kılavuzu

Çağrı öğesini seçin.
2 Buradan aşağıdakiler için ayarları

değiştirebilirsiniz:

2

Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın
yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin.
Çağrı engelleme - Çağrıların ne zaman
engellenmesini istediğinizi belirleyin.
Sabit arama numarası - Telefonunuzdan
aranabilecek telefon numaraları listesi seçin.
Cevap modu - Kabul tuşu, herhangi bir
tuş kullanarak veya telefonunuzun kapağını
kaydırarak yanıt verip vermeyeceğinizi
seçin.
Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın görüntülenip
görüntülenmeyeceğini seçin.
Çağrı bekletme - Beklemede bir çağrı
varken uyarı alın.
Dakika hatırlatıcı - Bir arama sırasında,
dakikada bir sinyal duymak için Açık
öğesini seçin.
Oto. tekrar arama - Açık ya da Kapalı
öğesini seçin.
DTMF tonlarını gönder - Açık ya da
Kapalı öğesini seçin.

3

Ye
1

2

3

Ya
1

2

3

Rehber
Bir kişi arama

n

1 Rehber’e dokunun ve Ara öğesini seçin,

Menü ekranından Rehber’i seçin veya
bekleme ekranında
öğesine dokunun.
2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz

kişinin adının ilk harﬁni girin. Örneğin Oﬁs
için 6 rakamına üç kez basın.
3 Kişiler ve farklı numaraları arasında geçiş

an
in.

yapmak için dokunmatik ekran üzerinde
bulunan okları kullanın.

Yeni bir kişi ekleme
1 Rehber’e dokunun ve Yeni kişi öğesini

ını

seçin.
2 Yeni kişinin kaydının Telefon ya da SIM

karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.
3 Sahip olduğunuz tüm bilgiyi görüntülenen

alanlara girin ve Kaydet öğesini seçin.
Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın…
1 Bekleme ekranında saklamak istediğiniz

,

numarayı girin ve ardından Seçenek
öğesini seçin.
ekle’yi seçin.
3 İlgili bilgiyi yukarıdaki gibi girin ve

Kaydet’e dokunun.

01

Kişi seçenekleri

03

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek
çok işlem bulunmaktadır. Seçenek menüsüne
aşağıdaki şekilde erişip kullanabilirsiniz:

04

1 Kullanmak istediğiniz kişiyi seçin.

06

Yukarıdaki Bir kişi arama bölümüne
bakın.
2 Seçenekler listesini açmak için Seçenek

öğesine dokunun.

02

05

07
08

Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Düzenle - Kişiye ait detaylarda değişiklik
yapın.
Yeni mesaj - Kişiye bir mesaj gönderin.
Kişinin bir e-posta adresi varsa, Mesaj ya
da E-posta gönderip göndermeyeceğinizi
seçin.
Şu yolla gönder - Kişiye ait bilgileri başka
bir kişiye kartvizit olarak gönderin. Metin
mesajı, Multimedya mesajı, Bluetooth
veya E-posta ile göndermek üzere birini
seçin.
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2 Kaydet’i ya da Rehber kayıtlarına

Not: Bir kişinin e-posta adresini saklarken,
sembol girmek için
öğesine basın ve
@ işaretini görene kadar dokunmatik ekran
oklarıyla imleci kaydırın.
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Rehber
Sil - Kişiyi siler. Eminseniz Evet öğesini
seçin.

Tamam öğesini seçin.

Yeni kayıt - Yeni bir kişi ekleyin.
Toplu silme - Silmek için birden fazla
kaydı işaretleyin.
SIM’e/Telefona kopyala - SIM karta ya
da telefona taşımayı veya kopyalamayı
seçin (kişi kaydını nerede sakladığınıza
bağlıdır).
Ana numara - Birden fazlası
listelenmişse, kişinin hangi numaralarının
tercih edildiğini belirleyin.

Bir gruba kişi ekleme
Kişi kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilir,
örneğin iş arkadaşlarınızla aile üyelerini
birbirinden ayrı tutabilirsiniz. Telefonunuzda
önceden oluşturulmuş, Aile, Arkadaşlar,
İş arkadaşları, VIP, Grup 1 ve Grup 2 gibi
gruplar bulunmaktadır.
1 Rehber’e dokunun ve Gruplar’ı seçin.
2 Kişi ekleyeceğiniz grubun üzerine gelin,

TEMEL BİLGİLER

Görüntüle’ye dokunun ve ardından Ekle
öğesini seçin.
3 Rehberiniz açılacaktır. Gruba eklemek

istediğiniz herhangi bir kişi kaydının üzerine
gelin ve
öğesine dokunun, ardından
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3

4 Eminseniz Evet öğesini seçin.
4
İpucu! Bir gruba bir zil sesi veya simge
atayabilirsiniz. Zil sesini veya simgeyi atamak
istediğiniz grubu seçin ve Seçenek üzerinden
istediğiniz öğeyi seçin.

5

Bir grubu yeniden adlandırma
İstediğiniz grubu yaşam tarzınıza göre
değiştirebilirsiniz.
1 Rehber’e dokunun ve Gruplar’ı seçin.
2 Yeniden adlandırmak istediğiniz grubu

seçin.
3 Seçenek’i ardından Yeni ad ver öğesini

seçin ve yeni grup adınızı girin.
4 Kaydet’i seçin.

6

Ki

Kiş
vey
se
1

Not: Yalnızca telefonunuzun (SIM karta değil)
belleğine kaydedilmiş bir gruba kişi ekleyebilir
veya kişiye resim ekleyebilirsiniz.

2

Bir kişiye resim ekleme

3

Kişilerinizin görünümünü bir resim ekleyerek
adres defterinizde değiştirebilirsiniz.

4

1 Rehber’e dokunun ve Ayarlar’ı seçin.
2 Seçenekleri göster ve Resim ile öğesini

seçin.

l)
lir

ni

eklemek istediğiniz kişiyi seçin.
4 Seçenek’i ve Düzenle öğesini seçin.
5 Fotoğraf bölümünün üzerine gelin.

Seçenek öğesini, ardından Resimler
veya Yeni resim öğesini seçin. Resimler
öğesini seçerseniz, telefon belleğinde
kayıtlı bir resmi seçebilirsiniz. Yeni
resim öğesini seçerseniz, kameranızın
vizörü açılır, böylelikle kişinin resmini
çekebilirsiniz.
6 Kaydet öğesini seçin.

Kişileri SIM’e kopyalama
Kişi kayıtlarınızı SIM’den telefonunuza
veya telefonunuzdan SIM’e kopyalamayı
seçebilirsiniz.
1 Rehber’e dokunun ve Tümünü kopyala

öğesini seçin.

Tüm kişileri silme
1 Rehber’e dokunun ve Tümünü sil öğesini

seçin.

01
02

2 Kişilerin SIM’den mi yoksa Telefon’dan mı

silineceğini seçin.
3 Eminseniz Evet öğesini seçin.
4 Varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış

olan şifreyi girin. OK öğesini seçin.

03
04
05

Bilgilerin görüntülenmesi

06

Rehber’e dokunun ve Bilgi öğesini seçin.
Buradan Servis numaraları, Kendi
numaralarım ve Kartvizit öğelerini
görüntüleyebilirsiniz.

07
08

İpucu! Bir kartvizit oluşturmadıysanız, Kartvizit
ekranı size bu olanağı sunacaktır. Yeni öğesini
seçin ve kişiler için girdiğiniz bilgilerinizi girin.
Kaydet öğesini seçin.

2 Kişileri SIM’den telefona veya

Telefondan SIM’e kopyalamayı seçin.
3 Orijinal kayıtların saklanacağını yada

silineceğini belirleyin.
4 Eminseniz Evet öğesini seçin.
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k

3 Ardından adres defterine dönün ve resim
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Mesajlar
Mesajlar
KF510 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj
Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi)
ve e-posta ile ilgili işlevleri içerdiği gibi
şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de
içermektedir. Sadece Menü’ye dokunun ve
Mesaj öğesini seçin.

Mesajın gönderilmesi
1 Menü’ye dokunun, Mesaj ve ardından

Yeni mesaj öğesini seçin.
2 Bir SMS veya MMS göndermek için Mesaj

öğesini seçin. (E-posta göndermek
istiyorsanız sayfa 28-29’a veya Bluetooth
kullanarak bir şey göndermek istiyorsanız
sayfa 50~51’ye başvurun.)
3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır.

Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS
modları arasında kolayca geçiş sağlar
ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS’i
bir araya getirir. Mesaj düzenleyicinin
varsayılan ayarı SMS modudur.
4 Mesajınızı T9 tahmini modu veya Abc

TEMEL BİLGİLER

normal modu kullanarak girin. Farklı
metin girişi modları arasında nasıl geçiş
yapılacağını öğrenmek için sayfa 27’de
bulunan Metin girilmesi başlığına bakın.
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İpucu! Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir
metin girdiğinizde, mesaj tipinizi SMS veya
MMS olarak seçebilirsiniz. Gönderilecek mesaj
tipini değiştirmek istiyorsanız, Metin mesajı
ayarlarının değiştirilmesi seçeneğinden Uzun
metin gönderme biçimi menüsü için sayfa
31’e bakın.
5 Görüntü, Ses, Video, Sembol, Metin

şablonu, İfadeler, İsim ve Numara, Yeni
slayt, Konu veya Diğer (Kişi/Kartvizitim/
Program) fazlasını eklemek için Seçenek’e
dokunun ve Ekle öğesini seçin.
6 Gönder öğesine dokunun.
7 Telefon numarasını girin veya Seçenek’e

dokunun ve ardından rehber listenizi
açmak için Rehber öğesini seçin. Birden
fazla kişi ekleyebilirsiniz.
8 Gönder’e dokunun.
UYARI Mesaj düzenleyiciye bir Resim,
Ses, Video, Yeni slayt veya Konu eklenirse,
bu otomatik olarak MMS moduna çevrilecek ve
buna uygun şekilde ücretlendirileceksiniz.

Me

Tel
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K
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Metin girilmesi

T9 tahmini mod

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik
karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber’e
isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde
olayların planlanması gibi faaliyetler için metin
girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki
metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9
tahmini mod, ABC normal modu ve 123
modu.

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki
sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik
bir sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe
ait sayı tuşuna dokununca girilen harﬂerden
sözcüğü tanır. Örneğin telefon yazmak için
sırasıyla 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 rakamlarına basın.

01

İstediğiniz kelime görüntülenmezse, Seçenek
öğesine dokunun ve Yeni T9 kelimesi
seçeneğini seçin ve ardından ABC modunu
kullanarak kelimeyi girebilirsiniz. Kelimeniz
sözlüğe eklenecektir.

05

Not: Seçenek öğesine dokunup Yazı dili
öğesine basarak farklı bir T9 dili seçebilirsiniz.

08

Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna
izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında
telefon numarası).
Metin girişi alanında T9 modunu açmak için,
Seçenek öğesini ardından T9’u ayarla’yı ve
Açık seçeneğini seçin. T9 açıkken,
tuşuna basarak metin giriş modunu
değiştirebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde
metin giriş modu göstergesini görebilirsiniz.
Metin giriş alanına bir sembol girmek için
tuşuna basın ve bir sembol seçin
ardından OK öğesini seçin.

Karakter silmek için,

tuşuna dokunun.

Not
Bu telefon mesaj alıp ve göndermede Türkçe
Karakterleri desteklemektedir.

03
04

06
07

ABC normal modu
ABC normal modunda bir harf girmek için
tuşa ardı ardına basmanız gerekebilir. Örneğin
‘selam’ yazabilmek için, 7 rakamına dört,
3 rakamına iki, 5 rakamına üç, 2 rakamına bir
, 6 rakamına bir kere basmanız gerekir.
123 modu
Her numara için bir kez tuşa basarak
numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı
tutarak harf modunda kalırken de rakam
ekleyebilirsiniz.
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0 tuşuna basarak tüm sözcükleri bir boşlukla
tamamlayın.

02
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Mesajlar
E-postanın ayarlanması
KF510’da e-posta kullanırken hareket halinde
bile mesajlarınızdan uzak kalmazsınız. POP3
veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok
çabuk ve kolay.
1 Menü’ye dokunun, Mesajı ve ardından

Ayarlar’ı seçin.
2 E-posta, ardından E-posta hesabı

öğelerini seçin.
3 Yeni öğesine basın.
4 Artık hesabınızın nasıl işleyeceğini
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seçebilirsiniz:
Hesap adı - Bu hesap için bir ad girin.
E-posta adresi - Hesabın e-posta
adresini girin.
Adım - Adınızı girin.
Gelen posta sunucusu - Hesap
detaylarını girin.
Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını girin.
Şifre - Hesap şifresini girin.
Giden posta sunucusu - Hesap
detaylarını girin.
Giden posta kimlik doğrulaması - Açık
ya da kapalı öğelerini seçin.
Giden sunucusu kimliği - Hesap
detaylarını girin.
Giden sunucusu şifresi - Hesap
detaylarını girin.
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Aşağıdaki bilgiyi girmek için, Seçenek
öğesine dokunun ve ardından Gelişmiş
ayarlar’a basın.
Protokol türü - Posta kutusu türünü
POP3 veya IMAP4 olarak seçin.
Maksimum alma boyutu - Epostalarınızın boyut sınırlarını belirleyin,
maksimum 300KB kabul edilir.
Sunucuya Kaydet - E-postalarınızın
sunucuya kaydedilip kaydedilmeyeceğini
belirleyin. IMAP4 hesapları için her zaman
kopyalar kaydedilir.
Gönderilen postayı kaydet
- E-postalarınızın telefon sunucusuna
kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyin
(sadece IMAP4 için geçerli).
İmza ekle - Otomatik olarak epostalarınıza imza eklenip eklenmeyeceğini
belirleyin.
E-posta cevap adresi - Cevaplanacak
e-posta adresini girin.
Gelen port numarası - Normal olarak
POP3 için 110 ve IMAP4 hesapları için de
143 şeklindedir.
Giden port numarası - Normal olarak 25
şeklinde belirlenmiştir.
Otomatik alım - E-postalarınızı otomatik
almak için seçin.
İndirmeyi al - Sadece başlıklar,
Başlıklar + gövde (sadece IMAP4 için

Ye
gö

Ehe
sa
1

2

3

4

5

6

n

ini

e

k

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta
gönderme
E-posta gönderip/almak için bir e-posta
hesabı oluşturmanız gerekmektedir (bkz.
sayfa 28).
1 Menü’ye dokunun, Mesaj ve ardından

Yeni mesaj öğesini seçin.
2 E-posta öğesi seçildiğinde yeni bir e-posta

açılır.
3 Bir konu yazın ve ardından Tamam

seçeneğine basın.
4 Mesajınızı T9 tahmini modu veya Abc

normal modu kullanarak girin. Farklı
metin girişi modları arasında nasıl geçiş
yapılacağını öğrenmek için sayfa 27’de
bulunan Metin girilmesi başlığına bakın.
5 Seçenek öğesine dokunun ve eklenecek

eki seçin: Görüntü, Ses, Video, Belge, Kişi,
Kartvizitim ve Program.
6 Gönder’e dokunun ve alıcının adresini

girin veya Seçenek’e dokunun ve rehber
listesini açmak için Rehber’i seçin.

7 Gönder’e dokunduğunuzda e-postanız

gönderilir.

Mesaj klasörleri
Menü’ye dokunun ve Mesajlaşma öğesini
seçin. KF510’unuzda kullanılan klasör yapısını
kolayca tanıyacaksınız, oldukça kendini açıklar
özelliklere sahiptir.
Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen
kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak,
iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz,
ayrıntılar için aşağıya bakın.
Posta kutusu - Tüm e-posta mesajlarınızı
içerir. Kullanmak istediğiniz hesabı seçin
ve Geri al’ı seçin. KF510’unuz e-posta
hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı
alacaktır.

01
02
03
04
05
06
07
08

Taslaklar - Bir mesajı tamamlamaya zaman
bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı
burada saklayabilirsiniz.
Giden kutusu - Burası, mesajlar
gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.
Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajlar
Gönderilenler klasörünüze yerleştirilir.
Sesli mesajı dinle - Sesli mesaj kutunuza
erişebilirsiniz (şebekeniz tarafından sağlanır).
Yeni bir sesli posta alındığında, ekranda bir
sembol gösterilecektir.

TEMEL BİLGİLER

25

geçerli) veya Tümü öğelerini seçin.
Hesabınızın ayarlanması bitince hesabınız,
E-posta klasörünüzdeki hesaplar listenizde
görünür.

29

Mesajlar
Bilgi mesajı - Operatörünüzden aldığınız tüm
bilgi mesajları ve güncellemeler.

taşımayı seçin.

Şablonlar - Hızlı yanıtlama amacıyla
oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı
bir liste.

Tüm okunanları sil - Açılmış tüm
mesajlar silinecektir.

Mesajların yönetilmesi
Mesajlarınızı yönetmek için Gelen kutunuzu
kullanabilirsiniz.
1 Menü’ye dokunun, Mesajlaşma’yı ve

ardından Gelen kutusu öğesini seçin. Ya
da, daha hızlı bir yol bekleme ekranında
öğesini basılı tutmak ve ardından
Görüntüle öğesini seçmektir.
2 Seçenek ve ardından aşağıdaki komutları

seçin:
Sil - Seçili mesajı siler.
Yanıtla - Seçili mesaja bir yanıt gönderin.
İlet - Seçilen mesajı başka birine gönderin.
Geri arama - Size mesajı gönderen kişiyi
arayın.
TEMEL BİLGİLER

Bilgi - Mesajın detaylarını, örneğin
gönderildiği saati inceleyin.
Kopyala/Taşı - Mesajları kopyalamayı
veya taşımayı seçebilirsiniz. Seçili mesajı
SIM kart veya telefona kopyalamayı veya
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Çoklu silme - Seçili mesajları silin.

Tümünü sil - Tüm veya belirli tipteki
mesajların silinip silinmeyeceğini buradan
seçebilirsiniz.
SIM mesajı için yer yok mesajını
gördüğünüz takdirde, gelen kutusundan bazı
mesajları silmelisiniz.
Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz,
boş alan açmak için ya mesajları ya da kayıtlı
dosyaları silebilirsiniz.

Şablonların kullanılması
Sıklıkla gönderdiğiniz Metin veya
Multimedya mesajları için şablonlar
oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda isterseniz
düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar
bulunmaktadır.
1 Menü’ye dokunun, Mesajlaşma’yı ve

ardından Şablonlar öğesini seçin.
2 Metin veya Multimedya öğesini seçin.

Ardından Seçenek öğesini seçerek,
mevcut şablonları değiştirmek için
Düzenle komutunu tercih edebilir veya
Seçenek öğesini kullanarak Yeni bir
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şablon ekleyebilir veya Sil ile şablonu
silebilirsiniz.
3 Bir şablon göndermek için, göndermek

istediğiniz şablonu seçin, Seçenek ve Şu
yolla gönder: komutunu seçin.
4 Şablonu nasıl göndermek istediğinizi seçin:

Mesaj, Bluetooth mesajı veya E-posta.

İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair
onay almayı seçin.

01

Ödemeli cevaplama - Mesajı alanın
yanıtının ücretini kendi faturanıza
yansıtılmasını tercih edin.

02

Mesaj merkezi numarası - Mesaj
merkezinizin detaylarını girin.

04

03

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl
kodlanacağını seçin. Bu durum, mesajınızın
boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlerini etkiler.

05

KF510 mesaj ayarları önceden
tanımlandığından hemen mesaj göndermeye
başlayabilirsiniz.

Uzun metin gönderme biçimi - Mesaj
alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde
mesajınızı SMS veya MMS ile gönderme
tercihinizi belirtin.

07

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu
Ayarlar seçeneği ile yapabilirsiniz.

Taşıyıcı ayarı - Mesajlarınızın GSM veya
GPRS ile gönderilmesi tercihini yapın.

Menü öğesine basın, Mesajlaşma komutunu
seçin, ardından Ayarlar ve Metin mesajı
öğesini kullanın. Aşağıdaki değişiklikleri
yapabilirsiniz:

Multimedya mesajı ayarlarının
değiştirilmesi

5 Bir kişi seçin ve Gönder’e dokunun.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar
süreyle SMS merkezinde tutulacağını
belirleyin.

08

KF510 mesaj ayarları önceden
tanımlandığından hemen mesaj göndermeye
başlayabilirsiniz.
Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu
Ayarlar seçeneği ile yapabilirsiniz.
Menü öğesine basın, Mesajlaşma komutunu
seçin, ardından Ayarlar ve Multimedya
mesajı öğesini kullanın.

TEMEL BİLGİLER

Mesaj türü - Metninizi Ses, Faks, Çağrı
mesajı, X.400, E-posta veya ERMES’e
dönüştürün.

06
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Mesajlar
Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:
Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme
süresini belirleyin.
Öncelik - Multimedya mesajının öncelik
derecesini belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar
süreyle SMS merkezinde tutulacağını
belirleyin.
İletim raporu - İletim raporu almak veya
talep etmek için kullanın.
Okundu raporu - Bir okundu talebine izin
verin ve/veya okundu raporu gönderin.
Oto. indir - Evde veya dolaşım halindeyken
multimedya mesajlarını otomatik veya manuel
olarak indirilmesini seçin.
Şebeke profili - Multimedya mesajlarının
gönderilmesi için operatöre özgü bir şebeke
proﬁli seçin.
İzin verilen mesaj türü - Hangi tipte
multimedya mesajlarına izin verileceğini
belirleyin.
TEMEL BİLGİLER

E-posta ayarlarının değiştirilmesi
E-posta ayarlarınızı kendi tercihinize göre
yapabilirsiniz.
1 Menü’ye dokunun, Mesajı ve ardından

Ayarlar’ı seçin.
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K
2 E-posta’yı seçerek aşağıdaki ayarları

belirleyebilirsiniz:

Hı
1

E-posta hesabı - Bir e-posta hesabı
belirleyebilirsiniz.
Erişim noktası - E-posta erişim noktası
belirleyebilirsiniz.

2

Aralık al - Yeni e-postalar için KF510’un
kontrol sıklığını belirleyin.

3

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği
etkinleştirin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi
Menü’ye dokunun Mesajlaşma ile Ayarlar’ı
seçin, ardından:

4

Telesekreter numarası - Telesekreter
numaranız burada saklanır. Verilen hizmet
hakkında daha fazla bilgi için şebeke
operatörünüzle temasa geçin.
Servis mesajı - Buradan Servis mesajı
özelliğini kapatabilirsiniz, bu artık
mesajlarınızın alındıktan sonra otomatik
olarak cihazınıza yönlendirilmeyeceği, yalnızca
yeni mesajları kontrol ettiğinizde cihazınıza
aktarılacağı anlamına gelir.
Bilgi mesajı - Bilgi mesajlarınızın alım
durumu, uyarılar ve dili gibi ayarları seçin.
Metin mesajını kaydet - Metin mesajınızı
telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.

No
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ve
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Kamera
Hızlı fotoğraf çekimi

Fotoğraf çekildikten sonra

1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna

Yakaladığınız resim ekranda görüntülenir.
Resmin adı ekranın altından geçer ve ekranın
sağında altı seçenek gösterilir.

01

Sil - Kaydettiğiniz video’yu silmek için
dokunun ve Evet’e basarak onaylayın.
Vizör tekrar belirir.

03

Yeni görüntü - Hemen başka bir
resim çekmek için bu tuşa dokunun. Çekmiş
olduğunuz mevcut resim kaydedilir.

05

Ayarla - Resminizi bir Duvar kağıdı
veya Resim Kimliği olarak ayarlamak
amacıyla bir alt menü açmak için dokunun.

07

basın ve basılı tutun, ekranda kameranın
vizorü belirecektir.
2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği

fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
3 Telefonun sağ yanındaki kamera tuşuna

yarım basın. Vizör ekranının ortasında
bir odaklama karesi belirecektir, nesne
odaklama karesinin içinde olacak şekilde
telefonu ayarlayın. Odaklama karesi yeşile
dönünce nesne odaklanmış demektir.
4 Fotoğraf çekmek için orta seçim tuşuna

veya kamera tuşuna tam olarak basın.

Odaklanması
için kamera
tuşuna yarım
basın.

Fotoğraf
çekmek
için kamera
tuşuna tam
olarak basın.

04

06

08

Şu yolla gönder - Resmi bir
Multimedya mesajı veya E-posta ile
göndermek için dokunun.
Albüm - Albümünüzdeki diğer
resimlere bakmak için dokunun. Çekmiş
olduğunuz mevcut resim kaydedilir.
Tamam - Hemen başka bir resim çekmek
için bu tuşa dokunun. Çekmiş olduğunuz
mevcut resim kaydedilir.
OLUŞTURUN

Not: Bekleme ekranından da kamera
menüsüne erişebilirsiniz. Menü’ye dokunun
ve Multimedya’yı seçin, vizörü açmak için
aşağıda kaydırın ve Kamera’yı seçin.

02
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Kamera
Vizör ekranın kavranması
Vizörü açtığınızda, ekranda aşağıdaki
simgeleri görürsünüz.
Albüm

Seçenek

belirledikten sonra, araç çubuğunu kapatmak
için > okuna dokunun.
Flaş - Karanlık bir yerde fotoğraf
çektiğinizde, ﬂaşı ayarlamanızı sağlar.
Otomatik çekim - Otomatikzamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan sonraki
gecikmeyi ayarlamanızı sağlar. 3 saniye 5
saniye ya da 10 saniye arasında seçiminizi
yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için
çok uygundur.
Çoklu çekim - Arka arkaya çoklu
fotoğraf çekmenizi sağlar.

Not: Telefonun solundaki ses tuşunu
kullanarak zoom özelliğini ayarlayabilirsiniz.
Zoom fonksiyonu sadece çözünürlük 640 x
480 veya daha düşük bir değere ayarlıyken
kullanılabilir. Bilgi için 36. sayfadaki Resim
boyutunun değiştirilmesi başlığına bakın.
İpucu! Kamerayı kullanılırken güç tüketimi artar.
Düşük pili gösteren
simgesi görünürse,
kullanımdan önce pili tekrar şarj edin.

Hızlı ayarların kullanılması
OLUŞTURUN

Hızlı ayarlar seçeneklerini açmak için <
okuna dokunun. Fotoğraf çekimi için çeşitli
seçenekler içerirler. Dokunmatik ekrandaki
okları kullanın ve kullanmak istediğiniz
seçenekleri tercih edin. Seçeneklerinizi
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Beyaz denges - Beyaz dengesi
resimde bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi
görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz
dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için
ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Oto,
Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu, Floresan veya
Gece modu arasından seçim yapın.
Renk efekti - Dört renk seçeneği
arasından tercihinizi yapın: Kapalı (normal/
renkli), Sepya, Tek renk (siyah ve beyaz) ya
da Negatif.
Pozlama değeri - Kontrast, bir
resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını
belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu
görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha
net görünür. Daha düşük kontrast, puslu resim
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Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş ayar seçeneklerini açmak için
Seçenek öğesine dokunun. Seçenekler
arasında dolaşmak için dokunmatik ekran
tuşlarını kullanın.
Video Kamera - Fotoğraftan Video kamera
moduna geçişi seçin.
Ekran - Daha temiz bir vizör ekranı için bütün
simge ve seçenekleri kapatabilirsiniz. Tüm
simge ve seçenekleri tekrar ekrana çağırmak
için < okuna basın.
Çözünürlük - Sayfa 36’daki Resim
boyutunu değiştirme bölümüne bakın.
Kalite - Normal, İyi ve Çok iyi seçenekleri
arasından tercihinizi yapın. Kalite ne kadar
iyi olursa fotoğraf o kadar net olacak ancak
sonuçta dosya boyutu artacaktır, bu da
bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz
anlamına gelir.
Sarsıntı azaltma: Titreşimi azaltmak için
Açık öğesini seçin.
Oto. Odaklama: Otomatik Odaklama
özelliğini Açık ya da Kapalı konuma getirin.
Kamera düğmesine bir kez basılmasıyla net

ve keskin bir resim için odağı otomatik olarak
ayarlar.

01

Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden
birini seçin veya sesi kapatın.

02

Izgara ekran - Vizör ekranınızda kılavuz
çizgileri belirleyebilirsiniz. Kapalı, Basit veya
Üçlü kesit arasında seçim yapın.

03

Kaydet - Fotoğraﬂarınızı telefon belleğine
mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi
belirleyin.

05

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal
kamera ayarları ile yeniden başlatmak için
Evet öğesini seçin.

07

04

06

08

Resim boyutunun değiştirilmesi
Bellek alanından tasarruf etmek için fotoğraf
boyutunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla
piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı
için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar.
Telefonunuzda daha fazla resim tutmak
amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek
için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
1 Seçenek öğesini ve araç çubuğundan

Çözünürlük öğesini seçin.
2 Dört nümerik seçenek arasından bir

piksel değeri seçin (320X240, 640X480,
1280X960, 1600X1200, 2048X1536).

OLUŞTURUN

im

için çubuk boyunca kontrast göstergesini
- doğru kaydırın, daha yüksek kontrast, net
resim için ise + simgesine doğru kaydırın.
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Kamera
3 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğini

belirleyin ve değişikliklerinizi uygulamak
için Tamam’a dokunun.

Kayıtlı fotoğraﬂarın görüntülenmesi
1 Kayıtlı fotoğraﬂara kamera modu

içerisinden ve bekleme ekranından
ulaşabilirsiniz. Vizörden yalnızca Albüm
öğesini seçin. Bekleme ekranından Menü
öğesine dokunmanız ve Öğelerim ile
Resimler seçeneklerini tercih etmeniz
gerekir.
2 Galeriniz ekranda belirir.

V
Fotoğrafı duvar kağıdı veya Resim
Kimliği olarak ayarlama
Resim galerisinden, bir resim seçmek için
dokunmatik ekrandaki okları kullanın ve seçili
resmi kayıtlarınızdan biri için Duvar kağıdı
veya Resim Kimliği olarak kullanmak için
Ayarla öğesine dokunun.
Not: Resim Kimliği yalnızca telefonunuza
kayıtlı kişiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı
olanlar için kullanılamaz.

Hı
1

2

3

4

5

3 Görmek istediğiniz fotoğrafı seçmek için

okları kullanın ve büyütmek için Görüntüle
öğesini seçin.

6

Bir fotoğraf görüntülerken
yakınlaştırma özelliğini kullanma

7

Ses seviyesi ayar tuşu’na dokunun ve
odak alanını taşımak, yakınlaştırmak ve
uzaklaştırmak için dokunmatik ekrandaki ses
seviyesi ayar tuşlarını kullanın.

No
öğ
ve
aş

OLUŞTURUN

Not: Yakınlaştırma fonksiyonu kameranın
ayarlandığı çözünürlüğe bağlı olarak değişir.
Örneğin, kamera çözünürlüğü en yüksek
değere ayarlıysa yakınlaştırma yapamazsınız.
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Video kamera

ili

Hızlı video çekimi

Video çekimi sonrası

1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna

Video’nun adı ekranın altında geçer ve
ekranın sağında altı seçenek gösterilir.

basın ve basılı tutun, ekranda kameranın
vizorü belirecektir.
2 Seçenek’e dokunun ve Video Kamera’yı

seçin. Video kameranın vizör ekranı belirir.
3 Kameranın merceğini videonun konusuna

çevirin.
tlı

4 Kayda başlamak için telefonun sağ

yanındaki kamera tuşuna basın.
5 Vizörün alt sol kısmında REC ibaresi

görüntülenecek ve bir zamanlayıcı
videonuzun uzunluğunu gösterecektir.
6 Videoyu duraklatmak için Duraklat

öğesini, devam ettirmek için Devam
öğesini seçin.
7 Kaydı durdurmak için Dur öğesini seçin.

Not: Bekleme ekranından da Video kamera
öğesine erişebilirsiniz. Menü’ye dokunun
ve Multimedya’yı seçin, vizörü açmak için
aşağıda kaydırın ve Video kamera’yı seçin.

01
02

Sil - Kaydettiğiniz video’yu silmek için
dokunun ve Evet’e basarak onaylayın. Vizör
tekrar belirir.

03

Yeni video - Hemen başka bir video
çekmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz
mevcut video kaydedilir.

05

Oynat - Kaydettiğiniz videoyu oynatmak
için dokunun.
Şu yolla gönder - Video’yu bir
Multimedya mesajı veya E-posta ile
göndermek için dokunun.

04

06
07
08

Albüm - Albümünüzdeki diğer video
kliplere bakmak için dokunun. Mevcut video
klip kaydedilir.
Tamam - Hemen başka bir video çekmek için
dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video
kaydedilir.

OLUŞTURUN
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Video kamera
Vizör ekranın kavranması
Vizörü açtığınızda, ekranda aşağıdaki
simgeleri görürsünüz.
Albüm

Seçenek

Not: Telefonun solundaki ses tuşunu
kullanarak zoom özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarların kullanılması
Hızlı ayarlar seçeneklerini açmak için < okuna
dokunun. Video kaydı için çeşitli seçenekler
içerirler. Dokunmatik ekrandaki okları kullanın
ve kullanmak istediğiniz seçenekleri tercih
edin. Seçeneklerinizi belirledikten sonra, araç
çubuğunu kapatmak için > okuna dokunun.

OLUŞTURUN

Mod - Multimedya mesajı ile
göndermek üzere bir video çekmek için,
MMS’i seçin.
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Flaş - Flaşı Açık veya Kapalı konuma
getirin. Pilden tasarruf edilmesi amacıyla, ﬂaş
varsayılan ayar Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Kameradan her çıktığınızda varsayılan Kapalı
konumuna geri dönecektir.
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin
gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın
beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması
için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.
Otomatik Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu, Floresan
veya Gece modu arasından seçim yapın.
Renk efekti - Dört renk seçeneği
arasından tercihinizi yapın: Kapalı (normal/
renkli), Sepya, Tek renk (siyah ve beyaz) ya
da Negatif.
Pozlama değeri - Kontrast, bir
resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını
belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu
görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha
net görünür. Daha düşük kontrast, puslu resim
için çubuk boyunca kontrast göstergesini
- doğru kaydırın, daha yüksek kontrast, net
resim için ise + simgesine doğru kaydırın.
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Gelişmiş ayarların kullanılması

Kayıtlı videoların izlenmesi

Tüm gelişmiş ayar seçeneklerini açmak için
Seçenek öğesine dokunun. Seçenekler
arasında dolaşmak için dokunmatik ekran
oklarını kullanın.

1 Kayıtlı videolarınıza kamera modundan

sı

Ekran - Daha temiz bir vizör ekranı için bütün
simge ve seçenekleri kapatabilirsiniz. Tüm
simge ve seçenekleri tekrar ekrana çağırmak
için < okuna basın.

an

Kamera - Kamera moduna geçmek için
seçin.

a

im

Çözünürlük - Telefonunuzda daha fazla video
tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde
etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
Videonuz için iki seçenekten birini tercih edin,
320 x 240 veya 176 x 144.
Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal seçenekleri
arasından tercihinizi yapın. Kalite ne kadar iyi
olursa video o kadar net olur, ancak bunun
sonucunda dosya boyutu artar, yani telefon
belleğinde daha az video saklayabilirsiniz.

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal
kamera ayarları ile yeniden başlatmak için
Evet öğesini seçin.

2 Galeriniz ekranda belirir.
3 Görüntülenmesini istediğiniz videoyu

seçmek için ok tuşlarını kullanın ve izlemek
için orta seçim tuşuna basın.

Video izlerken ses seviyesinin
ayarlanması

01
02
03
04
05
06
07
08

Oynatma sırasında bir videonun sesini
ayarlamak için, telefonun sol yanındaki tuşları
kullanın.
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Kaydet - Video klibinizi telefon belleğine
mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi
belirleyin.

veya bekleme ekranından erişebilirsiniz.
Vizörden yalnızca Albüm öğesini
seçin. Bekleme ekranından, Menu’ye
dokunmanız ve Öğelerim ile Videolar
öğelerini seçmeniz gerekir.
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MP3 Çalar

M
ku

MP3 Çalar

yapmak için:

LG KF510’ünüz yerleşik bir MP3 çalara
sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri
dinleyebilirsiniz.

1 Her iki cihazda Bluetooth’un açık

MP3 çalar’ı açmak için, Menü’ye dokunun ve
Multimedya ile MP3 Çalar öğelerini seçin.
Ya da, telefonun sağındaki MP3 Çalar tuşuna
basarak MP3 Çalar’ı açabilirsiniz. Buradan
aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve

Tüm şarkılar - Telefonunuzdaki tüm şarkıları
içerir.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre
tarayın.

Bluetooth ile göndermeyi seçin.
3 Dosya gönderildiğinde Evet’e dokunarak

telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
4 Dosya Tüm şarkılar içerisinde

görünmelidir.

Bir şarkının çalınması
1 Menü’ye dokunun ve ardından

Multimedya ve MP3 Çalar öğelerini seçin.
2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

seçeneğine dokunun.
3 Şarkıyı duraklatmak için

4 Bir sonraki şarkıya atlamak için
5 Bir önceki şarkıya atlamak için

OLUŞTURUN

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay
yolu Bluetooth veya bağlantı kablonuzu
kullanmaktır. Bluetooth kullanarak aktarma
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tuşuna dokunun.
tuşuna

dokunun.
6 Müziği durdurmak ve müzik menüsüne

dönmek için

Pa
old

Ay
şa
ay

tuşuna

dokunun.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme
göre tarayın.

Müziğin telefona aktarılması

Kü
ola
am

Pa
pa

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu
sanatçıya göre tarayın.

Ayarlar - Müzik ayarlarınızı belirleyin.

Se
bir

V

Parça listem -Dinlenecekler listesinde,
Son çalınan şarkılar ve Favori şarkılar
seçeneklerinin yanı sıra oluşturduğunuz tüm
parça listeleri bulunur.

olduğundan ve birbirlerine görünür
olduklarından emin olun.

öğesini seçin.

İpucu! Müzik dinlerken sesi değiştirmek için
telefonunuzun yanında bulunan ses düğmelerini
kullanın.

Tü
ara
list
1

2

Müzik çalarken seçeneklerin
kullanılması
Seçenek’e dokunun ve aşağıdakilerden
birini seçin:
Küçült - Müzik çalarken telefonunuzu normal
olarak kullanmaya devam edebilmeniz
amacıyla müzik çaları gizlemek için dokunun.
ir.

Parça listesini göster: Dinlemekte
olduğunuz parça listesine bakın.
Parça listesine ekle - Seçili parçayı bir
parça listesine ekler.

in.

Zil sesi yap - geçerli parçayı zil sesiniz
olarak ayarlayın.
Bilgi - Dinlemekte olduğunuz MP3 dosyası
bilgilerini görebilirsiniz.
Ayarlar - Ekolayzer, Çalma modu veya
şarkıları karışık çalmak için Karıştırmayı
ayarla seçeneklerini değiştirin.

Tüm şarkılar klasöründe bulunan şarkılar
arasından seçim yaparak kendi parça
listelerinizi oluşturabilirsiniz.
seçin.
2 Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra

Parça listem öğesini seçin.

4 Yeni parça listesi klasörü görüntülenir.

İstediğiniz şarkılara kaydırarak ve
dokunarak, parça listenize eklemek
istediğiniz tüm şarkıları seçin; seçilen
şarkıların yanında onay işareti belirir.
Kazayla istemediğiniz bir şarkıyı eklerseniz,
şarkıyı seçin ve onay işaretini kaldırmak
için
öğesine yeniden basın.
5 Parça listesini kaydetmek için Kaydet

öğesine dokunun.

01
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Parça listesinin çalınması
1 Menü’ye dokunun ve Multimedya öğesini

seçin.
2 Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra

Parça listem öğesini seçin.
3 Çalmak istediğiniz parça listesini seçin,

Göster öğesine ve daha sonra
dokunun.

öğesine

Parça listesinin düzenlenmesi
Zaman zaman bir parça listesine yeni
şarkılar eklemek veya listeden şarkı silmek
isteyebilirsiniz.

OLUŞTURUN

1 Menü’ye dokunun ve Multimedya öğesini

listesi’ni seçin liste adını girin ve Kaydet
öğesine dokunun.

V

Parça listesi oluşturulması
a

3 Seçenek öğesine dokunun, Yeni parça
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MP3 Çalar
Parça listelerinizi organize etmek
istediğinizde, Seçenek menüsünü kullanarak
bunları düzenleyebilrisiniz.
1 Menü’ye dokunun ve Multimedya öğesini

F
3 Silmek istediğiniz parça listesine kaydırın

ve Seçenek öğesine dokunun.
4 Tümünü sil’i ve onaylamak için Evet’i

seçin.

seçin.
2 Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra

Parça listem öğesini seçin.
3 Düzenlemek istediğiniz parça listesine

kaydırın, Göster öğesine dokunun ve daha
sonra Seçenek öğesini seçin. Aşağıdakiler
arasından seçim yapın:
Ekle - Bu seçeneği kullanarak parça
listesine şarkı ekleyebilirsiniz.
Kaldır - Parça listesinden bir şarkı silin.
Onaylamak için Evet’i seçin.
Toplu silme - Parça listesinden seçili
şarkıları silin.
Tümünü kaldır - Çalma listesinden tüm
şarkıları kaldırın.
Bilgi - Parça listesi bilgilerini görüntüleyin.

Parça listesinin silinmesi
1 Menü’ye dokunun ve Multimedya öğesini

OLUŞTURUN

seçin.
2 Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra

Parça listem öğesini seçin.

42 LG KF510 | Kullanıcı Kılavuzu

İpucu! MP3 çalarda MP3 çalıyorken, MP3
tuşuna basarsanız BGM modunu kullanabilirsiniz.
BGM modunda, diğer işlevler kullanılmaktayken
MP3 çalınabilir.. BGM, MP3 çalar ekranında
durdurulabilir.

Not:
Dijital Haklar Yönetimi (DHY) sistemi
nedeniyle, İnternet’ten indirdiğiniz veya MMS
ile aldığınız bazı medya öğelerine erişebilmek
için “Hak satın alma” menüsünü kullanmanız
gerekebilir. İçeriğin kullanım haklarına sahip
olan web sitesinden hak satın alma şifresi
edinebilirsiniz.
Müzik dosyaları uluslararası anlaşmalar ve
ulusal telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.
Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya
lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal
yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin
özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır.
Bu tip materyalin kullanılması ile ilgili
olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal
düzenlemelerini inceleyin.
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FM radyo
FM radyoyu kullanma

Manuel arama için:

LG KF510’ün FM radyo özelliği bulunmaktadır,
böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de
dinleyebilirsiniz.

1 Menü’ye dokunun ve ardından

Not: Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı
takmanız gerekir. Fişi kulaklık soketine takın
(şarj cihazını taktığınız soket).

İstasyonların aranması
Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya
da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz.
Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına
atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak
durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 12
adede kadar kanal kaydedebilirsiniz.
Otomatik arama için:
1 Menü’ye dokunun ve ardından

Multimedya ve FM radyo öğelerini seçin.
2 Otomatik tarama’yı ardından Evet’i seçin.
3 Bir istasyon bulunduğu her seferde,

2 Bir istasyonu kaydetmek istediğiniz kanal

01
02

numarasını seçin ve Düzenle’yi seçin.

03

3 İstasyonu girmek için, frekansı aramak

04

amacıyla dokunmatik ekran oklarını
kullanabilir ya da tuş takımını kullanarak
frekansı girebilir ve ardından Kaydet
tuşuna basarsınız.
Not: Kanal numarasına kaydettiğiniz
istasyonları da düzenleyebilirsiniz.

05
06
07
08

İpucu! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo
anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

Kanalların sıfırlanması
1 Menü’ye dokunun ve ardından

Multimedya ve FM radyo öğelerini seçin.
2 Seçenek, Kanalları sıfırla öğesini seçin.

Sıfırlama işlemini onaylamak için Evet’i
seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan
87,5Mhz frekansına döner.

Radyo dinlenmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından

Multimedya ve FM radyo öğelerini seçin.
2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal

numarasını seçin.

OLUŞTURUN

KF510 size kaydedip kaydetmeyeceğinizi
soracaktır. Kanalı saklamak istiyorsanız
Evet’i istemiyorsanız Hayır’ı seçin.
Kaydetmeyi seçtiğiniz tüm istasyonlar
otomatik olarak telefonunuzdaki bir kanal
numarasına atanacaktır.

Multimedya ve FM radyo öğelerini seçin.
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Ses kaydedici

Ö

Ses kaydediciyi kullanma
Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için
Ses kaydedici’yi kullanın.

Sesli not kaydetme
1 Menü’ye dokunun ve ardından

Multimedya ve Ses kaydedici öğelerini
seçin.
2 Kayda başlamak için

öğesine dokunun.

3 Kaydı duraklatmak için Duraklat’ı seçin.
4 Kaydı bitirmek için Kaydet öğesini seçin.
5 Kaydı dinlemek için Seçenek öğesini ve

V

ardından

öğesini seçin.

Seçiminiz Bluetooth ise, Bluetooth öğesini
açmanız için bir uyarı alacaksınız.
İpucu! Kaydınızı bir mesaj olarak göndermeyi
planlıyorsanız, kayda başlamadan önce Seçenek
ve ardından Kayıt modunu ve MMS’i seçin.
Bu durum, kaydın bir mesaja uyabilmesini
sağlayacaktır.

Te
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ye

Tü
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Re

Not: Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını
Seçenek, Albüm öğelerini seçerek
dinleyebilirsiniz.

Re
yü
res
res

Ses kaydı gönderme

Re

1 Kaydetme işlemini tamamladığınızda

Seçenek öğesine dokunun.
2 Şu yolla gönder öğesini seçin ve

OLUŞTURUN

Multimedya mesajı, Bluetooth veya
E-posta tercihinizi yapın. Öğeler arasından
Mesaj veya E-posta’yı seçerseniz, kayıt
mesajınıza eklenecek ve normal bir şekilde
yazabilecek ve gönderebileceksiniz.
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Telefonunuzun belleğine tüm multimedya
dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm
resimlerinize, seslerinize, videolarınıza
ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına da
kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını
kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş
yer açabilmektir.
Tüm multimedya dosyalarınız Öğelerim
içerisine kaydedilecektir. Klasörler listesini
görüntülemek üzere Menü’ye dokunun ve
ardından Öğelerim seçeneğini seçin.

Resimler
Resimler bölümünde telefonunuza önceden
yüklenen varsayılan resimler, indirdiğiniz
resimler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen
resimlerin bulunduğu bir klasör bulunur.

Resim seçenekleri menüsü

Resimler klasöründe seçenekler listenizi
getirmek için Seçenek öğesine dokunun.

Ayarla - Seçili resmi Duvar kağıdı veya Kişi
resmi olarak ayarlar.
Şu yolla gönder - Seçili resmi bir
arkadaşınıza Multimedya mesajı,
Bluetooth veya E-posta yoluyla gönderin.
Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin
yeniden boyutlandırılması gerekebilir.
Dosya - Seçili resme ait bilgileri (Ad,
Boyut, Tarih, Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı)
düzenleyin, yeni ad verin ya da görüntüleyin.
Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave
seçenek görüntülenir: Harici belleğe taşı ve
Harici belleğe Kopyala.
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Aracılığıyla yazdır - Bir resim dosyasını
PictBridge ya da Bluetooth® aracılığıyla
yazdırın.
Slayt gösterisi - Sayfa 47’deki Slayt
gösterisi oluşturulması bölümüne bakın.
Yeni klasör - Ana Resimler klasöründe yeni
bir klasör oluşturun.
İşaretle/İşareti kaldır - Silmek üzere birden
fazla resim seçer.
Tümünü sil - Resimler klasörünüzdeki tüm
fotoğraﬂarı siler.
Sırala - Tüm resimleri Tarih, Tür veya Ada
göre düzenler.

OLUŞTURUN

Resimler kısmında kullanabileceğiniz
seçenekler, seçtiğiniz resmin türüne göre
değişir. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz
resimler için tüm seçenekler kullanılabilir.
Yalnızca Görüntüle, Ayarla, Dosya bilgisi,
Slayt gösterisi, Sırala ve Küçük resim / Liste
görünümü seçenekleri varsayılan resimler için
geçerli olur.

Sil - Seçili resmi siler.
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Öğelerim
Liste görünümü / Küçük resim görünümü
- Fotoğraﬂarınızı görüntülenme yönteminizi
değiştirir.

Fotoğraf gönderilmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 İlerleyin ve Resimler öğesini seçin.
3 Bir fotoğraf seçin ve ardından Seçenek

öğesini seçin.
4 Şu yolla gönder öğesini seçin ve

Multimedya mesajı, Bluetooth veya
E-posta tercihinizi yapın.
5 Multimedya mesajı veya E-posta

seçerseniz, fotoğrafınız mesaja eklenir
ve mesajı normal bir şekilde yazabilir ve
gönderebilirsiniz. Bluetooth seçerseniz,
Bluetooth özelliğini açmanız istenir ve
telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz
aramaya başlar.

Resimlerinizin düzenlenmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
OLUŞTURUN

2 İlerleyin ve Resimler öğesini seçin.
3 Seçenek öğesini ve ardından Sırala

öğesini seçin.
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4 Tarih, Tür veya Ad seçeneklerinden birini

seçin.

Resmin silinmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 İlerleyin ve Resimler öğesini seçin.
3 Bir resim seçin ve Seçenek öğesine

dokunun.
4 Sil öğesini seçin.

Sl
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2
3

Birden çok resmin silinmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

4

seçin.
2 İlerleyin ve Resimler öğesini seçin.

5

3 Seçenek öğesini ve ardından İşaretle/

İşareti kaldır ve Sil öğelerini seçin.
4 Her resmin yanında bir kutucuk belirir.

Resimleri ayrı ayrı seçin ve işaretlemek için
öğesine dokunun. Bir resmin işaretini
kaldırmak için tekrar
öğesine basın
böylelikle kutunun yanındaki işaret kalkar.
5 Uygun kutuların hepsi işaretlendiğinde,

Sil öğesini seçin ve tüm işaretli resimleri
silmek istediğinizi onaylayın.

Sla
se

Gö
se
Ya

Te
tek

ni

m’i

m’i

.

Sesler

Telefonunuzdaki tüm resimlere bakmak ya da
elinizdekileri taramak istiyorsanız, her resmi
teker teker açmaya gerek kalmadan bir slayt
gösterisi oluşturabilirsiniz.

Sesler klasöründe varsayılan sesler, ses
kayıtlarınız ve indirdiğiniz ses dosyaları
bulunur. Buradan sesleri yönetebilir,
gönderebilir veya zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.

1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 İlerleyin ve Resimler öğesini seçin.
3 Slayt gösterisine başlamak istediğiniz

fotoğrafı seçin ve ardından Seçenek
öğesine basın.
4 Slayt Gösterisi öğesi seçildikten sonra

gösteri başlayacaktır.
5 Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat

öğesine ve slayt gösterisinden çıkıp
Resimler klasörüne dönmek için Çık
öğesine dokunun.
Slayt gösterisi sırasında Seçenek öğesi
seçildiğinde daha fazla seçenek görüntülenir:
Göster: Tam resim ile Tam Ekran arasında
seçim yapın. Resmin yönünü değiştirmek için
Yatay seçeneğini seçin.

1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.

02
03
04
05
06

2 Sesler öğesi üzerine gelin ve seçin.
3 Varsayılan sesler seçeneğini seçin ya da

ses kayıt dosyaları listesinden seçim yapın.
4 Bir ses seçin ve

01

07
08

öğesine basın.

5 Seçenek’e dokunun, Ayarla öğesini ve

ardından Zil tonu, Kişi zil tonu veya
Mesaj tonu öğelerinden birini seçin.

Videolar
Videolar klasörü indirilen ve telefonunuza
kaydetmiş olduğunuz videoların bir listesini
gösterir.

Videonun izlenmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 İlerleyin ve Videolar öğesini seçin.

V

3 Bir video seçin ve

öğesine basın.

OLUŞTURUN

Tekrarla açık / kapalı - Slayt gösterisinin
tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verin.

Bir sesin kullanılması

V

çin
ni

Slayt gösterisi oluşturulması
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Öğelerim
Video duraklatıldığında
seçeneklerin kullanılması
Seçenek, öğesi seçildiğinde oynatmakta
olduğunuz video duraklatılır ve şu
seçeneklerden birini seçebilirsiniz:
Sil - Videoyu siler.
Şu yolla gönder - Videoyu bir arkadaşınıza
Multimedya mesajı, Bluetooth veya Eposta yoluyla gönderin.
Bilgi - Seçili dosyanın adını, boyutunu,
tarihini, zamanını, türünü ve telif hakkı
detaylarını görüntüleyin.

Video klip gönderilmesi
1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 Videolar öğesi üzerine gelin ve seçin.
3 İstediğiniz video klibi seçin ve Seçenek’e

dokunun.
4 Şu yolla gönder öğesine dokunun ve

Multimedya mesajı, Bluetooth veya
E-posta tercihinizi yapın.
5 Mesajlar veya E-posta’yı seçerseniz,

OLUŞTURUN

video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı
normal olarak yazıp gönderebilirsiniz.
Bluetooth’u seçerseniz, Bluetooth’u
açmanız istenir ve telefonunuz videoyu
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gönderecek bir cihaz arar.
Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin
yeniden boyutlandırılması gerekebilir. Bazı
videolar MMS ile gönderilmek için çok büyük
olabilir.

Sır
gö

Bi
mo
Ke

Video seçenekleri menüsünün
kullanılması

Lis
Vid
de

Videolar klasöründe aşağıdaki seçenekler
listesini getirmek için Seçenek öğesine
dokunun.

Be

Sil - Seçili videoyu siler.
Dosya - Videoyu yeniden adlandırın, başka
bir klasöre taşıyın veya bilgilerini (Ad, Boyut,
Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) görüntüleyin.
Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave
seçenek görüntülenir: Harici belleğe taşı ve
Harici belleğe Kopyala.
Yeni klasör - Ana Videolar klasörü içerisinde
yeni bir klasör oluşturun.
İşaretle/İşareti kaldır - Sil öğesine
dokunmadan önce bir ya da birden çok video
klip seçin.
Tümünü sil - Videolar klasörünüzdeki tüm
klipleri siler.
Şu yolla gönder - Seçili videoyu bir
arkadaşınıza Multimedya mesajı, E-posta
veya Bluetooth yoluyla gönderin.

Be
do
Ex
do

Bi
1

2
3

Di

Di
do
içi
ku

Bil
ak

Sırala - Videolarınızı Tarih, Tür veya Ada
göre düzenler.

k

Bir sonrakini otomatik çal - Çalma
modunu ayarlamanıza izin verir: Kapalı, Bir
Kez Tekrarla ve Tümünü Tekrarla.

o

03

2 Bir dosya seçin ve Seçenek’e dokunun.

05

Belgeler

3 Taşı seçeneğine dokunun ardından tekrar

06

1 Menü’ye dokunun ve ardından Öğelerim’i

seçin.
2 Belgeler öğesini seçin.
3 Bir belge seçin ve Görüntüle öğesine

dokunun.

Diğerleri
Diğerleri klasörü resim, ses ve video
dosyaları haricindeki dosyaların saklanması
için kullanılır. Belgeler klasörüyle aynı şekilde
kullanılır.
Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya
aktardığınızda, Belgeler klasörü yerine

Öğelerim ve Diğerleri öğelerini seçin.

Taşı seçeneğine dokunun.

Harici bellek
Bir bellek kartı takıldığında Öğelerim altında
bir klasör olarak görüntülenir. Harici bellek
klasörü beş alt klasöre bölünür: Resimler,
Sesler, Videolar, Belgeler ve Diğerleri. Her
klasör telefonunuzun yerine bellek kartına
kaydedilen tüm dosya tiplerini içerecektir.

04

07
08

Telefonunuzun bir veri saklama
aygıtı olarak kullanılması
KF510’unuz bir USB belleğe benzer şekilde
veri saklama aygıtı olarak kullanılabilir. Bu
dosyalarınızın bilgisayardan telefona taşınması
için büyük kolaylık sağlar. Bir bellek kartı
taktığınızda, Yığın depolama amacıyla
bağlanıyorsa, bilgisayarınızda iki disk varmış
gibi görünecektir. Telefon belleği ve harici
bellek.

OLUŞTURUN

a

02

1 Menü’ye dokunun ardından sırasıyla

Bir belge görüntüleme

e

Bir dosyayı Diğerleri klasöründen Belgeler
klasörüne taşımak için:

01

Liste görünümü / Minyatür görünümü Videolarınızı görüntülenme yönteminizi
değiştirin.

Belgeler menüsünden tüm belge
dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan
Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF
dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

ve

Diğerleri klasöründe görüntülendiklerini
görebilirsiniz. Bu durumda bunları
taşıyabilirsiniz.
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Öğelerim
1 Menü’ye dokunun ve ardından Bağlantı

öğesini seçin.

Bir dosyanın telefona aktarılması

2 USB Bağlantısı öğesini seçin.

Bluetooth’u da kullanarak dosyaları
bilgisayarınızdan telefonunuza aktarabilirsiniz.

3 Yığın depolama üzerine gelin ve Tamam

1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda

öğesine dokunun.
4 USB kablosunun küçük ucunu KF510’un

yan kısmında bulunan USB konnektörüne
takın. Daha büyük olan ucu da
bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına
takın.
5 Otomatik olarak bir, eğer bir bellek kartı

takılıysa iki adet çıkartılabilir disk klasörü
açılacak ve telefon ya da bellek kartınızdaki
tüm klasörler görüntülenecektir.
6 İlgili klasörlere resimlerinizi, videolarınızı,

müzik dosyalarınızı veya belgelerinizi
sürükleyip bırakın.
7 Masaüstü araç çubuğundaki Donanımı

güvenle kaldır simgesine tıklayarak
telefonunuzu güvenle sistemden ayırın.
8 Daha sonra bir dosyaya erişmek

OLUŞTURUN

istediğinizde, örneğin bir resme, Menü’ye
dokunun ve ardından sırasıyla Öğelerim,
Harici bellek ve Resimler öğelerini
seçin. Aktarmış olduğunuz tüm resimler bu
dosyada saklanacaktır.
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Bluetooth’un açık olduğundan ve
birbirlerine görünür olduklarından emin
olun.
2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla

Blu
ba
Blu
Ay
sa
eş
Bl
1

göndermek için kullanın.
3 Dosya gönderildiğinde Evet’e dokunarak

2

telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
4 Dosya, tipine bağlı olarak uygun klasör

içerisine kaydedilecektir. Örneğin
fotoğraﬂar Resim klasörüne ve müzik
dosyaları Sesler klasörüne kaydedilecektir.
Telefonunuz dosya tipini algılayamazsa,
dosya Diğerleri klasörüne kaydedilecektir.
Not: Bluetooth kullanılarak gönderilen
dosyalar telefon belleğine kaydedilecektir.

Bluetooth kullanarak dosyaların
gönderilmesi ve alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği, bağlantı hızlı
ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya
gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da
bağlayabilirsiniz.

3

Do
1

2

3

4

z.

Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya
başlayabilmeniz için cihazınızı başka bir
Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir.
Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için,
sayfa 62’de Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme başlığına bakınız.
Bluetooth’u açmak için:

yla

1 Menü’ye dokunun ve Bağlantı öğesini,

ardından Bluetooth’u seçin.
2 Bluetooth açık/kapalı öğesini ve

ir.

tir.

ir.

lı

ve Gönder’e dokunun.
Dosya almak için:
1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem

Açık hem de Görünür olmalıdır. Daha
detaylı bilgi için, Sayfa 62’de bulunan
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi
başlığına bakınız.
2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip

etmediğinizi soracaktır. dosyayı almak için
Evet öğesini seçin.

3 Bluetooth’u kapatmak için Kapalı öğesini

seçin.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak
için gözünüz ilerleme çubuğunda olsun.

01
02
03
04
05
06
07
08

Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu

genellikle bir fotoğraf, video veya müzik
dosyası olacaktır.
2 Seçenek ve Şu yolla gönder öğelerini

ardından Bluetooth’u seçin.

Not
Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi
Bluetooth SIG, Inc. şirketidir ve bu logo ile
işaretler LG Electronics tarafından lisans altında
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari
adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth’u açmak

için Evet’i seçin.
4 KF510’unuz menzil içindeki diğer etkin

Bluetooth cihazları otomatik olarak
arayacaktır.

OLUŞTURUN

n
a

ardından Açık seçeneğini seçin.

5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin
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Oyunlar ve Uygulamalar

A

Oyunlar ve Uygulamalar

Şebeke proﬁlinin değiştirilmesi

Ta

KF510’ünüz boş vakitlerinizde sizi
eğlendirecek önceden yüklenmiş oyunlarla
birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya
uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar
bu klasöre kopyalanacaklardır.

Bir oyun indirmek için, Şebeke profilini
kullanarak şebekeye bağlanacak şekilde
değeri ayarlayabilirsiniz.

1

Bir oyunun oynanması

2 Şebeke profilini seçin.

1 Menü’ye dokunun ve Oyunlar ve

3 Yeni bir şebeke proﬁli ekleyebilir ve

Uygulamalar öğesini seçin.

2

1 Menü’ye dokunun ve Oyunlar ve

Uygulamalar öğesini seçin.
3

düzenleyebilirsiniz.

2 Oyunlar öğesini seçin.
3 Oynamak istediğiniz oyunu seçin ve

Oynat’ı seçin.

4

Uygulamaları görüntüleme
Uygulamalar menüsü ile, telefonunuzda
kurulu olan Java uygulamalarını
yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları
silebilirsiniz.
1 Menü’ye dokunun ve Oyunlar ve

Uygulamalar öğesini seçin.
2 Uygulamalar öğesini seçin.
3 Sahip olduğunuz uygulamaları görüntüleyin

OLUŞTURUN

ve yönetin.
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5

Ajanda
Takviminize etkinlik eklenmesi
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun,

Ajanda’yı ve ardından Takvim’i seçin.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.

Dokunmatik ekran oklarını kullanıp
kaydırarak ya da Seçenek öğesini seçip
elle girmek suretiyle tarihi belirleyebilirsiniz.
3 Yeni öğesini seçin ve etkinliğinizin

başlamasını istediğiniz saati girin.
Dokunmatik ekran oklarını kullanarak aşağı
doğru kaydırın ve etkinliğinizin bitiş saatini
girin.
4 Tekrar aşağı doğru kaydırın ve etkinliğiniz

için bir Alarm belirlemek isteyip
istemediğinizi seçin. Mevcut seçenekler,
görmek için sola ya da sağa kaydırın.
Alarmı etkinliğin başlama saatinde çalacak
şekilde belirleyebilir ya da etkinliğin
yaklaştığını size hatırlatması için etkinliğin
başlamasından önceki belirli bir süreye
ayarlayabilirsiniz.
5 Aşağıya doğru kaydırın ve etkinlik için bir

etkinliğin bir defaya mahsus mu olacağını
veya Bir kez, Günlük, Haftalık, Aylık
ya da Yıllık aralıklarla tekrarlanıp
tekrarlanmayacağını belirleyin. Etkinlik
tekrarlanacaksa, etkinliklerin tamamen
sona ereceği bir Bitiş tarihi girmek için de
ayrıca aşağıya kaydırabilirsiniz.
7 Kaydet’i seçtiğinizde etkinliğiniz takvime

kaydedilir. Kare bir imleç, etkinliklerin
kaydedildikleri günleri işaretler.

Takvim etkinliğinin düzenlenmesi
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun,

01
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Ajanda’yı ve ardından Takvim’i seçin.
2 Seçenek öğesini seçin ve ardından

tüm etkinliklerinizin bir listesini görmek
için Tüm programlar öğesini seçin.
Düzenlemek istediğiniz etkinliğin üzerine
gelin ve Görüntüle öğesini seçin.
Alternatif olarak etkinlik gününü takvimde
belirleyebilir ve Görüntüle öğesini
seçebilirsiniz.
3 Düzenle öğesini seçin ve değiştirmek

istediğiniz etkinlik bilgileri üzerine gelin.
Değişikliklerinizi yapın ve düzenlenen
etkinliği kaydetmek için Kaydet öğesine
dokunun.

DÜZENLİ OLUN

Konu girin. Harﬂeri ve rakamları girmek
için tuş takımını kullanın.

6 Bir kez daha aşağıya doğru kaydırarak
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Ajanda

A

Not: Takviminizde bulunan herhangi bir
etkinliği, bu etkinliği görüntülemek üzere
seçerek ve ardından Seçenek ve Sil öğesini
kullanarak silebilirsiniz.

Al

Takvim etkinliğinin paylaşılması

2

1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun,

3

1

Ajanda’yı ve ardından Takvim’i seçin.
2 Paylaşmak istediğiniz etkinliği ve Seçenek

4

öğesini seçin.
3 Şu yolla gönder öğesini seçin ve

sonrasında Metin mesajı, Multimedya
mesajı, Bluetooth ya da E-posta
seçeneklerinden birini seçin.

Not eklenmesi
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun,

5

6

Ajanda’yı ve ardından Kısa not’u seçin.
2 Yeni seçeneğini seçin ve kısa notunuzu

girin.
3 Kaydet’e dokunun.
4 Kısa not uygulamasını tekrar açtığınızda

DÜZENLİ OLUN

yazmış olduğunuz kısa not ekranda
görüntülenir.
İpucu! Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz.
Düzenlemek istediğiniz öğeyi seçin, Seçenek
öğesine dokunun ve Düzenle’yi seçin.
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8

No

He
1

Araçlar
Alarmın ayarlanması
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun ve

ardından Araçlar ve Çalar saat öğelerini
seçin.
2 Yeni öğesini seç.
3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmın

çalmasını istediğiniz saati girin.
4 Alarmın çalmasını istediğiniz zamanları

Bir kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cts,
Cum - Paz olarak seçin veya Hafta içi
günü seç öğesini seçin.
5 Aşağıya kaydırın ve Profili izle, Her

zaman sesli ya da Her zaman titre
seçeneğinde alarmın çalmasını belirleyin.
6 Alarm sesini seçmek için aşağıya doğru

kaydırın. Sesler öğesini seçerek yeni bir
ses seçin.
7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin

veya önerilen adı saklayın.
8 Kaydet’e dokunun.

Not: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun

ve ardından Araçlar ve Hesap makinesi
öğelerini seçin.

basın.
3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz

fonksiyona (+, –, x, ÷) ardından = tuşuna
dokunun.
4 Daha karmaşık hesaplamalar için, İşlev’i

seçerek bir komut tercihi yapın.
5 Yeni bir hesaplamaya başlamak için ekranı

temizlemek amacıyla Temizle’yi seçin.

Kronometre’yi kullanma
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun

ve ardından Araçlar ve Kronometre
öğelerini seçin.

01
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2 Zamanlayıcıyı başlatmak için Başlat’ı

seçin.
3 Bir tur süresini kaydediyorsanız Tur öğesini

seçin.
4 Zamanlayıcıyı durdurmak için Dur öğesini

seçin.
5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden

başlatmak için Devam öğesini veya süreyi
yeniden başlatmak için Sıfırla öğesini
seçin.
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Hesap makinesinin kullanımı

2 Numaraları girmek için rakam tuşlarına
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Araçlar
Birim dönüştürücü
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun ve

ardından Araçlar ve Birim dönüştürücü
öğelerini seçin.
2 Aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi

yapın Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık,
Sıcaklık, Hacim veya Hız.
3 Girmek istediğiniz ölçüm birimini seçmek

için yukarıya doğru ilerleyin. Bir birim
seçmek için sola ve sağa doğru ilerleyin ve
birim miktarını girmek için aşağıya kaydırın.
4 Birim dönüştürme kutusuna doğru aşağıya

Ta
4 Tamam öğesine dokunun ve Evet öğesini

seçin.

SIM servisleri
Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.
SIM kartın SAT’ı (SIM Application Toolkit
- SIM Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini
desteklemesi durumunda bu menü, SIM
kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet
adı olacaktır.

Te
za
ha
ala
so
bil
sa
ka

W
1

2

ilerleyin ve kendisine dönüştürmek
istediğiniz ölçüm birimini girin. Dönüştürme
işlemi otomatik olarak aşağıdaki satırda
gösterilecektir.

Dünya saatine şehir eklenmesi
1 Bekleme ekranından Menü’ye dokunun

ve ardından Araçlar ve Dünya saati
öğelerini seçin.
2 Dünya üzerinde gezmek için yukarı, aşağı,

DÜZENLİ OLUN

sola veya sağa doğru hareket ettirin ve
ardından bir kıta seçin.
3 Alana yaklaşmak ve o alanda bulunan

şehirlerden birini seçmek için Yaklaştır
öğesini seçin.
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Tarayıcı
Telefonunuzdaki tarayıcı sayesinde ne
zaman ihtiyacınız olursa olsun en güncel
haberleri alabilir, hava durumu hakkında bilgi
alabilir aynı zamanda spor karşılaşmalarının
sonuçlarına ulaşabilir ya da traﬁk hakkında
bilgi alabilirsiniz. Bunlardan başka, tarayıcı
sayesinde en yeni müzikleri, zil tonlarını, duvar
kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.

Web erişimi
1 Menü’ye dokunun ve Tarayıcı öğesini

seçin.
2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak

için, Ana sayfa’yı seçin. Alternatif olarak,
Adres gir öğesini seçin ve arzu ettiğiniz
URL’yi girin ve ardından Yükle öğesine
basın.
Not: Bu servise bağlanma ve içerik indirme
sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır.
Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden
kontrol edin.

Sık kullanılan ekleme ve sık
kullanılanlara erişim

seçin.
2 Sık kullanılanlar’ı seçin. sık kullanılan

listeniz ekranda görüntülenir.
3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için,

Seçenek öğesini ardından Yeni sık
kullanılan öğesini seçin. Sık kullanılan için
bir ad girin ve ardından URL’yi yazın.
4 Kaydet’e dokunun. Sık kullanılan artık sık

kullanılanlar listesinde görüntülenecektir.
5 Sık kullanılana erişmek için sadece arzu

ettiğiniz sık kullanılan üzerine gelmeniz ve
Yükle seçeneğine dokunmanız yeterlidir.
Bu noktadan sonra sık kullanılan eklemiş
olduğunuz sayfaya bağlanacaksınız.

01
02
03
04
05
06
07
08

Sayfanın kaydedilmesi
1 Arzu ettiğiniz web sitesine bağlanma işlemi

yukarıda açıklanmıştır.
2 Seçenek öğesini seçin, Kaydet öğesi

üzerine gelin ve ardından Bu sayfa öğesini
seçin.
3 Tamam öğesini seçin.

TARAYICI

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve
web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

1 Menü’ye dokunun ve Tarayıcı öğesini
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Tarayıcı
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi
1 Menü’ye dokunun ve Tarayıcı öğesini

seçin.
2 Kaydedilen sayfalar öğesini seçin.
3 İstediğiniz sayfayı seçin ve ardından Yükle

seçeneğine basın.
İpucu! Bu menü kayıtlı sayfaları silmenizi
sağlayacaktır.

A
3 İnternet’te dolaşırken cep telefonunuzun

bilgileri nasıl görüntüleyeceği ve
nasıl kullanacağına ilişkin bir yöntem
seçebilirsiniz. Şebeke Proﬁlleri, Oluşturma
modu, Önbellek, Çerez’ler, Güvenlik
sertiﬁkaları, Resmi göster, JavaScript
ve Depolama konumu ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
4 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra Tamam’ı

seçin.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

Bu
kiş
ed

No
sa

Pr

Pro
de
etk
Se
ara

1 Menü’ye dokunun ve Tarayıcı öğesini

seçin.
2 Geçmiş’i ve ardından Tamam öğesini

seçin.

Pr

He
1

3 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası

başlıklarının listesi görüntülenir. Bu
sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz
sayfanın üzerine gelin ve ardından Yükle
seçeneğine dokunun.

Web tarayıcı ayarlarının
değiştirilmesi
1 Menü’ye dokunun ve Tarayıcı öğesini

TARAYICI

seçin.
2 Ayarlar’ı seçin.
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2

3

a

Ayarlar
Bu klasör içerisinde, KF510’unuzu
kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte
edebilirsiniz.
Not: Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 22.
sayfaya bakın.

Proﬁllerinizin değiştirilmesi
Proﬁlinizi bekleme ekranında hızla
değiştirebilirsiniz.
öğesini ve ardından
etkinleştirmek istediğiniz proﬁli seçin. Genel,
Sessiz, Sadece titreşim, Dış mekan ve Kulaklık
arasından seçim yapın.

Proﬁllerin özelleştirilmesi
Her proﬁl ayarını kişiselleştirebilirsiniz.
1 Menü’ye dokunun ve Profiller öğesini

seçin.
2 İstediğiniz proﬁli seçin ve Kişiselleştir

seçeneğini tercih edin.
3 Sessiz ve Sadece titreşim proﬁlleri için

titreşimi adapte edebilirsiniz. Diğer proﬁller
için, listede bulunan tüm sesleri ve uyarı
seçeneklerini değiştirebilirsiniz. (Bilgiler için
telefonunuza bakınız.)

Tarih & saatinizi değiştirme
Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.

01

1 Menü’ye dokunun ve Ayarlar öğesini

02

seçin.
2 Tarih & Saat öğesini seçin ve aşağıdaki

listeden seçim yapın:
Tarihi ayarla - Mevcut tarihi girebilirsiniz.
Tarih formatı - Tarih formatını
ayarlayabilirsiniz.

03
04
05
06

Saati ayarla - Geçerli saati girebilirsiniz.

07

Saat formatı - Saat formatını 24 saat veya
12 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

08

Otomatik güncelle - Açık’ı seçtiğinizde
telefon tarihi ve saati otomatik olarak
güncelleyecektir.

Dilin değiştirilmesi
Telefonunuzdaki metnin dilini değiştirmek için
Ayarlar ve Dil öğesini seçiniz. Herhangi bir
değişim dil giriş modunu da değiştirecektir.

Resim ayarlarınızın değiştirilmesi
1 Menü’ye dokunun ve Ayarlar öğesini

seçin.
arasından seçim yapın:

AYARLAR

2 Ekran öğesini seçin ve aşağıdakiler
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Ayarlar
Duvar kağıdı - Ekranınızda görünecek bir
duvar kağıdı seçin.

Tema - Ekranınızın tüm görünümünü çabucak
değiştirin.

Ko
PI

Saatler - Bekleme ekranınızda saat ve tarih
gösterimini seçin.

Menü stili - Menü görünümünü Izgara
görünümü’nden Liste görünümü’ne değiştirin.

Uç

Arka plan ışığı zamanlayıcısı - Arka plan
ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.

Ana yazı tipi stili - Yazı tipini ayarlayın.

İpucu! Arka plan ışığı ne kadar uzun süre
yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve
telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda
kalırsınız.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.
Oto. parlaklık ayarını Otomatik olarak
ayarlamanız halinde LCD parlaklığı otomatik
olarak, telefonunuzda yerleşik ALC (Otomatik
Parlaklık Ayarı) sensörü tarafından ayarlanır.
Oto. parlaklığı Maks., Normal ya da Min.
şeklinde ayarlamak için < ile > oklarını
kullanın. Aydınlatma kontrolü işlevini
kapatmak için, Kapalı öğesini seçin.
Ana ekran kısayolu - Açık öğesinin
seçilmesi, 4 gezinme tuşu ve menü tuşuna
ait kısa yolların, bekleme ekranının ortasında
resim olarak görüntülenmesini sağlar.
AYARLAR

Yazı tipi boyutu - Aşağıdakilerin yazı
tipi boyutunu değiştirin: Menü, Arama ve
Mesajlaşma.
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Arama yazı tipi stili - Telefon numarasının
yazımı sırasında kullanılan yazı tipi stilini
ayarlayın.
Bekleme modu metni - Bekleme ekranınıza
bir mesaj eklemeyi seçin.
Şebeke adı - Şebeke adını göstermeyi veya
gizlemeye tercih edin.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi
KF510’unuzu ve içerdiği önemli bilgileri
korumak için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.
1 Menü’ye dokunun ve Ayarlar öğesini

seçin.
2 Güvenlik öğesini seçin ve aşağıdaki

listeden seçim yapın:
PIN kodu isteği - Telefonunuzu açtığınızda
sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.
Telefon kilidi - Telefonunuzun kilitleneceği
bir güvenlik kodu seçin: Açılırken, SIM
değiştiğinde veya Hemen.
Dokunmatik ekran kilidi - Dokunmatik
ekranı kilitlemeyi seçin.
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Kodları değiştir - Güvenlik kodunuzu,
PIN1 kodunu veya PIN2 kodunu değiştirin.

Uçuş modunun kullanılması
Uçuş modunu Açmak veya Kapatmak için
bu işlevi kullanın. Uçuş modu açıkken
arama yapamaz, Internet’e bağlanamaz,
mesaj gönderemez veya Bluetooth’u
kullanamazsınız.

Telefonunuzun sıfırlanması
Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak
için Sıfırla seçeneğini kullanın. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız
olacaktır.

Bellek durumunu görüntüleme
KF510’unuzun üç farklı belleği mevcuttur:
telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek
kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).
Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin
nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte
ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

01

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

02

1 Menü’ye dokunun ve Bağlantı öğesini,

03

ardından Bluetooth’u seçin.
2 Bluetooth ayarlarını seçin. Aşağıda

belirtilen değişiklikleri yapın:

04
05

Görünme durumum -Cihazınızı başkalarının
Görmesini veya Gizlenmesini seçin.

06

Adım - KF510’ünüz için bir isim girin.

07

Adresim - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.

08

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi
Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz
tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun
keyﬁni ilk andan itibaren sürebilirsiniz.
Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu
menüyü kullanın.
Menü’ye dokunun ve Bağlantı öğesini seçin.
Seçenekleriniz:
Bluetooth - Bluetooth kullanımı için
KF510’unuzu ayarlayın. Diğer cihazlarda
görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eşleştiğiniz
cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.

AYARLAR

Menü’ye dokunun ve Ayarlar öğesini seçin.
Bellek durumunu seçin ve KF510’unuzdaki
belleklerin mevcut durumunu görün (Ortak,
Ayrılmış, SIM kart ve Harici bellek).

İpucu! Bellek kartı takılması ile ilgili ayrıntılı
bilgi için 13. sayfaya bakın.
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Ayarlar
Şebeke - KF510’unuz tercih ettiğiniz
şebekeye otomatik bağlanır. Bu ayarları
değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu
menüyü kullanarak yeni erişim noktaları
ekleyebilirsiniz.
USB bağlantısı - Veri hizmetini seçin
ve KF510’unuzu LG PC Suite yazılımıyla
telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak
senkronize edin. Takılı bir bellek kartınız varsa,
telefonunuzu USB bellek gibi kullanmak
için Veri saklama’yı seçin. Bilgisayarınıza
bağlayın ve KF510 çıkarılabilir aygıt
klasörünüze dosyaları sürükleyip bırakın. Daha
fazla bilgi için 49~50 sayfalarına bakın.

A
3 KF510’unuz cihazları arayacaktır. Arama

4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı, ardından

Eşleştir’i seçerek parolayı girin ve
Tamam’a dokunun.
cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi

hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması
olduğunu kontrol edin.

KF510’unuzu başka bir cihazla eşleştirerek,
parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu,
eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına
gelir.

3 KF510’unuz otomatik olarak Kulaklık

AYARLAR

2 Bluetooth menüsünden Cihaz listesi’ni ve

ardından Yeni’yi seçin.
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Pi

1 Bluetooth’unuzun Açık ve Görünür
2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak

olduğunu kontrol edin.Görünme
durumum’u ve ardından Göster’i
seçerek Bluetooth Ayarları menüsünden
görünme durumunuzu değiştirebilirsiniz.

Şa

5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu

Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme

1 Bluetooth’unuzun Açık ve Görünür

Bu

tamamlandığında ekranda Eşleştir ve
Yenile belirir.

için kulaklıkla birlikte verilen talimatları
uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
proﬁline geçecektir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık
da bağlayabilirsiniz.

St

Aksesuarlar
Bu aksesuarlar KF510 ile tedarik edilmektedir.

01
02
Şarj cihazı

Veri kablosu ve CD
KF510 ve PC’nizi birbirine
bağlayın ve senkronize
edin.

u

mdi

k

03
04
05
06

Pil

Stereo kulaklık

Kullanıcı Kılavuzu

07

KF510’unuz hakkında ayrıntılı
bilgi edinin.

08

AKSESUARLAR

Not
• Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını
kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık
gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen
bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle
irtibata geçin.
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Şebeke hizmeti

Teknik veriler

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM
900, DCS 1800, PCS 1900 şebekelerinde
kullanım için onaylanmıştır.

Genel

• İkili Band ağa bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe
nasıl yazılıp onu kullanabileceğinizi, yerel
hizmet sağlayıcınızdan öğrenin.
• Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Ağ Hizmetleri
olarak adlandırılır. Bunlar, kablosuz
hizmet sağlayıcınızla ayarlayabileceğiniz
özel hizmetlerdir. Bu Ağ Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, onlara hizmet
sağlayıcınız aracılığıyla yazılmalısınız ve
kullanımları hakkında bilgi almalısınız.

Ürünün adı : KF510
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları
Maks : +55°C (deşarj oluyor)
+45°C (şarj oluyor)
Min : -10°C
“Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.”
Not
Bu cihazın yazılımı Türkiye’de kullanılmak
üzere özel olarak tasarlanmıştır.

ŞEBEKE HIZMETI
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz
konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli
ya da yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu
kılavuzda verilmektedir.

DİKKAT
• Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde

UYARI
• Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

•

ederken daima kapalı tutulmalıdır.
Araç kullanırken telefonu elinizde
tutmayın.
Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt
depoları, kimyasal madde üreten tesisler
veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde
kullanmayın.
Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen
ORİJİNAL batarya ve şarj cihazlarını
kullanın.
Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın.
Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir
veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.
Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli
bir yerde muhafaza edin. Parçalara
ayrılırsa, boğulma tehlikesi oluşturabilecek
küçük parçalar içerir.

telefonunuzu kapatın. Örneğin;
telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine
neden olabilirsiniz.
Acil durum çağrısı her hücresel
şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle
acil durum çağrılarında yalnızca telefona
güvenmemelisiniz.
Zarar görmemesi için yalnızca ORİJİNAL
aksesuarları kullanın.
Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik
cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük
etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi
cihazları etkileyebilir.
Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden
çıkarılmalıdır.
Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.
Telefonu veya pili parçalamayın.
Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların
çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu
kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma
Radya dalgasına maruz kalma ve Özel
Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption
Rate) bilgileri
KF510 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına
maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine
uyumlu olacak 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.
• Radyo dalgalarına maruz kalma

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da
SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi
kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun
kullanılan tüm frekans bantlarında
onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim
yaptığı standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
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• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri

arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm
modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla
ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek
şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon
Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen
SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde
2W/kg olarak belirlemiştir.
• Bu model telefon için kulakta kullanılmak
üzere DASY4 tarafından test edilmiş
en yüksek SAR değeri, 0.242 W/Kg
(10g)vücutta taşınanı ise 0.496 W/Kg
(10g).
• Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram
doku üzerinde ortalama 1.6 W/Kg olarak
belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini
benimseyen ülkelerde/ bölgelerde
yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada,
Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.
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Ürüne özen ve bakım

• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru

UYARI
Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması
onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin
kullanılması, telefonun onaylarını ya da
garantisini 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.

•
•

•
•
•

• Telefonunuzu asla mikrodalga fırına

•

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

koymayın, bataryanın patlamasına neden
olur.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere
maruz bırakmayın.
• Bu telefonun kaplaması, ambalaj
malzemeleri ya da vinil sarma
malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.

bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol
gibi solventler kullanmayın.)
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.
Kabloların güvenli biçimde toplandığından
emin olun ve gereksiz yere antene
dokunmayın.
Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları
dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli
bir yere kaldırıldığından emin olunuz ve
gereksiz yere antene dokunmayınız.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen
girişimlere neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların

yanında kullanmayın. Telefonu, kalp
pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün
üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
• Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında

girişime neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları,

PC’leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında
mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol edin.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları

• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak

konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola

verin.

• Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama

yapmadan ya da gelen aramayı
yanıtlamadan önce kenara çekin ve park
edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları

gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
• Araç kullanırken hava yastığının yakınına

telefonunuzu koymayın ya da handsfree
kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer
kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava
yastığı devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden
haberdar olabilmeniz için ses seviyesini makul
bir düzeye ayarlayınız.Bu, özellikle caddede
karşıdan karşıya geçerken zorunludur.
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• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma

(handsfree) kitlerini kullanın.

70 LG KF510 | Kullanıcı Kılavuzu

Pa
•

kul

İşitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma
Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız,
işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu
kulağınızın yanında açıp kapatmamanızı,
ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul
bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

• İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı

gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın
içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden
olabilmektedir.
• Uçaklara binmeden önce mobil

Cam Parçalar
Mobil aygıtın bazı parçaları camdan
üretilmiştir. Mobil aygıtınız, sert bir yüzeye
düşerse veya ciddi bir darbe alırsa bu cam
kırılabilir. Cam kırılırsa, buna dokunmayın veya
çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis
sağlayıcı tarafından değiştirilene dek mobil
aygıtınızı kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde
telefonu kullanmayın. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.

Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın.

almadan kullanmayın.

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

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

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı
alanlar

telefonunuzu kapatın.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
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.
• Pilin metal temas yüzeylerini 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

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

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.
• Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği

talimatlara uygun şekilde atın.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide along the
cutout line. You can place a scale on the
cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
1
6
2

KF510

7

QUICK REFERENCE GUIDE

3
4
5

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

8
9

For more details, please refer to the User Guide.

◄◄

1. ALC (Auto Luminance
Control) sensor
2. Main screen
3. Touchpad
4. Call key
5. Clear key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume key
8. End/Power key
9. Camera/MP3 player key

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF510 isn’t in use it will return to your
standby screen. From here you can access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as many
other things.
Your KF510 has a touchpad on the slide. You can determine
what you see on the main screen by using the touch keys.

Your LG KF510 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
► All songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
► My playlist: Contains any playlists you have created
as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through your
music collection by artist, album or genre.
► Settings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:
1. Touch Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
The touchpad will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to open.

Playing a song
1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play.
Touch ► .
3. Touch to pause the song.
4. Touch ►
► to skip to the next song.
5. Touch ◄
◄ to skip to the previous song.

6. Touch MP3 side key to hide the MP3 player screen so
that you can continue using your phone as normal while
music is playing.
to stop the music and return to the MP3
7. Touch
player menu.

subject of your photo in the focus box. When the focus
box turns green, the camera has focused on your subject.
4. Press the camera key all of the way down to take a
photo.

Camera
Using the camera module built in your phone, you can take
pictures or record videos. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as wallpaper.
Tip: When using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

• To take a picture
1. Open the slide and hold the camera key down on the right
side of the handset. The camera’s viewfinder will appear
on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the
subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset
halfway. A focus box will appear in the centre of the
viewfinder screen, position the phone so you can see the
6. To pause the video touch Pause and resume by selecting
Resume.
7. Touch Stop to stop recording.

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the
station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching
Options.
► Auto scan: If you choose Auto scan then select Yes,
each time a station is found, your KF510 will ask if
you want to save it. Select Yes if you want to store the
channel and No if you don’t. Any stations you choose to
save will automatically be allocated to a channel number
in your phone.

Press the
Press the
camera key
camera key fully
halfway to focus. to take photo.

Video camera
1. Open the slide and hold the camera key down on the right
side of the handset. The camera’s viewfinder will appear
on screen.
2. Touch Options and select Video Camera. The video
camera’s viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to
start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the
viewfinder and a timer will show the length of your video.
► Reset channels: If you choose Reset channels then

select Yes, each channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.
► Listen via: Select this to listen to the radio through the
built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired
headset".

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

Recording your voice memo
1. Touch Menu and select Multimedia, then choose Voice
recorder.
to begin recording.
2. Touch
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have
saved by selecting Options and Album.
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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
MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MARKASI

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

MODELİ

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

ADI-SOYADI :..................................................

SERİ NO

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

ADRESİ

FATURA TARİHİ :..........................................

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

........................................................................
........................................................................
TEL

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

İMZA

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

FATURA NO

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

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

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

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

CİNSİ

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

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

PİYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

: CEP TELEFONU

TELEFONU : (0212) 222 85 70

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.............................

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

Kaptanpaşa Mah.

Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No. ŞİŞLİ 6080 467 738
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

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

ADRESİ

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

TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................

TELEFONU :...................................................
TELEFAKSI :..................................................

Electronics

LG

LG’yi
LG te
Telef
LG te

Telef

• Cih
• Cih
köe
• Cih

Ciha

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

• Siz
• Cih
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• Tel
• Ía
• Cih
• Da
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LG YETK|L| SERV|SLER|NE BAÍVURU FORMU
LG’yi seçti©iniz için teßekkür ederiz. Art\k, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiß bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanman\z\ dileriz.
Telefonunuzda, do©abilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize baßvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz b\rakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine b\rak\yorsan\z, Lütfen;
• Cihaz\n\z\ LG yetkili sevisine teslim etti©inizde, “Cihaz Takip Formu” al\n\z,
• Cihaz\n\z\n onar\m durumu hakk\nda bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sa© üst
köeßesinde yer alan s\ra numaras\n\ belirtiniz,
• Cihaz\n\z\ teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihaz\n\z\ LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsan\z, Lütfen;
• Size en yak\n merkezimizi aray\p, garanti içi ißlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakk\nda bilgi al\n\z,
• Cihaz\n\z\n garanti kapsam\nda onar\m\ için telefonunuzla birlikte bayi kaßeli ve imzal\ garanti belgesini
veya faturan\z\n kopyas\n\ gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kart\n\ ç\kar\n\z,
• Íarjla ilgili ar\zalarda pil ve ßarj cihaz\n\ da gönderiniz,
• Cihaz\n\zla ilgili sorunlar\n\z\ içeren yaz\l\ notlar\ pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihaz\n\z\n pili alt\ndaki etiket üzerinde, telefon kutusunun d\ß yüzeyinde,
faturan\zda ve garanti belgenizde bulabilece©iniz telefonun 15 haneli IMEI numaras\n\ not ediniz,
• Kargo ßirketinin size verece©i gönderi fißini saklay\n\z.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
sat\ß s\ras\nda eksiksiz doldurulmas\, kullan\m k\lavuzu ile garanti belgesindeki uyar\lara dikkat edilmesi gerekir.

http://tr.lge.com

M

Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
Altunizade / ISTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55
ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com
IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com
ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr
ISTANBUL SNG SERVIS
NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
VAN SNG SERVIS
CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr

ADANA KVK SERVIS
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
ANKARA KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVIS
Ankara Asfaltı E-5 yanyol Kanat Sanayi Sitesi A blok kat 2-3
Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

BURSA KVK SERVIS
Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

İZMİR KVK SERVIS
Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

DİYARBAKIR KVK SERVIS
Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22\A OFİS\DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

SAMSUN KVK SERVIS
Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

ERZURUM KVK SERVIS
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55
İSTANBUL / AVCILAR KVK SERVIS
Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No:41 Avcılar, İstanbul 34310
Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (0212) 591 05 45
İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

TRABZON KVK SERVIS
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96
LG GÜNEY KORE FABR|KA

CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY,
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com

http://tr.lge.com
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