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Bu belge LG KP215 Cep Telefonunun kullanım kılavuzudur. Bu belgenin
tüm hakları LG Electronics tarafından korunmaktadır.
LG Electronics’in izni olmadan bu belgenin kopyalanması,değiştirilmesi
ve dağıtımı yasaktır.

TÜRKÇE

KP215 KULLANICI KILAVUZU
Bu belge LG KP215 Cep Telefonunun kullanım
kılavuzudur. Bu belgenin tüm hakları LG
Electronics tarafından korunmaktadır.
LG Electronics’in izni olmadan bu belgenin
kopyalanması,değiştirilmesi ve dağıtımı yasaktır.

Bu kullanıcı kılavuzu, telefonunuzun kullanımı ve çalışmasına ilişkin önemli
bilgiler içerir. Lütfen en iyi performans için ve telefonla ilgili herhangi bir zarar
ya da yanlış kullanımı önlemeye yönelik olarak tüm bilgileri dikkatlice okuyun.
Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik ya da
modifikasyon, bu ekipmanla ilgili garantinizi geçersiz kılabilir.
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Güvenliğiniz İçin
Güvenliğiniz İçin

UYARI!

DİKKAT!

• Cep telefonları uçaktayken daima
kapalı tutulmalıdır.

• Özel yönetmeliklerin uygulandığı
alanlarda telefonunuzu kapatın.
Örneğin, hassas tıbbi cihazları
etkileyebileceğinden telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın.

• Araç kullanırken telefonu elinizde
tutmayın.
• Telefonunuzu benzin istasyonları,
yakıt depoları, kimyasal tesisler ve
patlatma operasyonları sahasında
kullanmayın.
• Güvenliğiniz için SADECE tavsiye
edilen ORİJİNAL piller ve şarj aletleri
kullanın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpmasına
veya telefonunuzun ciddi bir
şekilde hasar görmesine neden
olabilir.
• Telefonunuzu küçük çocukların
erişemeyeceği, güvenli bir yerde
saklayın. Söküldüğünde boğulma
tehlikesi yaratabilecek küçük
parçalar içerir.
• Telefonu parlayıcı maddelerin
yanında şarj etmeyin, telefon
ısınarak maddeyi tutuşturabilir ve
yangına neden olabilir.



• Acil aramalar her mobil şebekede
yapılamayabilir. Bu nedenle
acil aramalar için yalnızca cep
telefonunuza güvenmemelisiniz.
• Telefonunuza zarar vermemek
için sadece ORİJİNAL aksesuarlar
kullanın.
• Tüm radyo frekans alıcı vericiler,
elektronik cihazlarda yakın
mesafe dahilinde parazit yapma
riski taşır. Düşük düzeyde parazit,
TV’leri, radyoları, bilgisayarları vs
etkileyebilir.
• Piller, ilgili kanuna göre imha
edilmelidir.
• Telefonun veya pilin içini açmayın.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama
riski vardır.

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

Radyo frekans
enerjisine maruz
kalınması
Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri
Bu KP215 telefon modeli, radyo
dalgalarına maruz kalma ile ilgili
yürürlükteki emniyet koşullarına
uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu koşul, yaşlarına ve sağlık
durumlarına bakılmaksızın tüm
kişilerin emniyetlerini sağlamak
amacıyla konulmuş güvenlik sınırlarını
da içeren bilimsel veriler üzerine
kurulmuştur.

► Radyo dalgalarına maruz kalma

önerileri belirlenirken, Belli
Soğurma Oranı veya SAR olarak
bilinen bir ölçü birimi dikkate
alınmıştır. SAR testleri, telefonun
kullanılan tüm frekans bantlarında
onaylanmış en yüksek güç
seviyesinde iletim yaptığı standart
metotlar kullanılarak gerçekleştirilir.
► Çeşitli LG telefon modellerinde

SAR düzeyleri birbirinden farklı
çıkabilir, ancak bunların hepsi,
radyo dalgalarına maruz kalma
ile ilgili koşullara uygun olarak
tasarlanmıştır.

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz
konusu talimatların uygulanmaması
tehlikeli ya da yasadışı olabilir.
Daha detaylı bilgi bu kılavuzda
verilmektedir.

► Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan

Radyasyonlardan Korunma
Komisyonu (ICNIRP) tarafından
önerilen SAR limiti on (10) gram
doku üzerinde ortalama 2 W/Kg’dır.
► Kulakta kullanım için bu model

telefondaki en yüksek SAR
düzeyi, DASY4 tarafından test
edildiğinde 0.484 W/Kg (10g) olarak
bulunmuştur. vücuda takıldığında
ise 0.694 W/Kg’dır (10g).



Güvenli ve verimli kullanım
talimatları
► Elektrik ve Elektronik Mühendisleri

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

Enstitüsü tarafından önerilen SAR
limitini kullanan ülkeler/bölgelerde
yaşayan kişiler için SAR değeri bir
(1) gramın üzerinde bir doku için
1.6 W/Kg’dır (örneğin, ABD, Kanada,
Avustralya ve Tayvan).

Ürün Bakımı
Uyarı!
Sadece bu tip telefon modelinde
kullanılması için onaylanmış piller,
şarj aletleri ve aksesuarları kullanın.
Farklı tiplerin kullanılması bu telefon
için verilen herhangi bir onayı
veya uygulanan garantiyi geçersiz
kılabilir ve tehlikeli olabilir.
► Bu telefonu açıp parçalara

ayırmayın. Telefon için onarım
gerekli olduğunda yetkili teknik
servise götürün.
► T V, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli

cihazlardan uzak tutun.
► Bu cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı

kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



► Telefonunuzu asla mikrodalga fırına

koymayın, aksi halde pili patlar.
► Düşürmeyin.
► Bu telefona mekanik titreşim ve şok

uygulamayın.
► Bu telefon, vinil bir kılıfta

saklandığında veya kaplandığında
zarar görebilir.
► Telefonunuzu temizlemek için sert

kimyasal maddeler (örneğin alkol,
benzen, tiner vs.) veya deterjanlar
kullanmayın. Bunlar yangına neden
olabilir.
► Bu telefonu dumanda ve tozda

bırakmayın.
► Bu telefonu kredi kartlarına ve

ulaşım biletlerine yakın tutmayın;
manyetik şeritlerdeki bilgileri
etkileyebilir.
► Ekrana sivri bir cisimle vurmayın,

telefon zarar görebilir.
► Telefonu ıslatmayın ve neme maruz

bırakmayın.

► Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli

► Telefonu açmadan önce veri

kablosunu çıkarın.

Telefonun verimli
kullanımı
Minimum güç harcamayla
optimum performansı yakalamak
için:
► Telefon kullanımdayken anteni

tutmayın. Tutmanız halinde çağrı
kalitesi etkilenebilir ve telefonun
ihtiyacı olandan daha fazla güç
harcamasına, konuşma ve bekleme
sürelerinin kısalmasına sebep
olabilir.

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar parazite
maruz kalabilir, bu da performansı
etkiler.

► Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi

bir aygıtın civarında kullanmayın.
Kalp pili üzerine (göğüs cebi)
yerleştirmekten kaçının.
► Bazı işitme cihazları mobil

telefonlardan olumsuz etkilenebilir.
► Düşük düzeyde parazit, TV’leri,

radyoları, bilgisayarları vs
etkileyebilir.

Yol güvenliği

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

kullanın. Kabloların güvenli biçimde
toplandığından emin olun ve
gereksiz yere antene dokunmayın.

Araç kullandığınız bölgelerde,
mobil telefonların kullanımıyla ilgili
yasaları ve yönetmelikleri kontrol
ediniz.
► Araba kullanırken telefonu elinize

almayın.
► Tüm dikkatinizi aracı kullanmaya

verin.
► Mümkünse Handsfree ünitesi

kullanın.
► Araç kullanırken telefon

kullanmanız gerekiyorsa önce
arabanızı yolun kenarına çekip
park edin.



Güvenli ve verimli kullanım
talimatları
► RF enerjisi, aracınızın ses sistemi ve

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

güvenlik donanımı gibi elektronik
sistemlerini etkileyebilir.
► Aracınızda hava yastığı varsa,

sabit ya da taşınabilir kablosuz
cihazları hava yastığının açılmasını
engelleyecek şekilde yerleştirmeyin.
Hava yastığının çalışmasını
olumsuz etkileyeceğinden ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Açık havada gezerken müzik
dinliyorsanız, ses yüksekliğini
dışarıdan gelecek sesleri duyabilecek
makul bir düzeyde tutmaya dikkat
edin. Bu durum özellikle karşıdan
karşıya geçerken önemlidir.

İşitme sisteminizde
meydana gelebilecek
hasarlara karşı
dikkatli olun
Uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız işitme sisteminizde hasar
meydana gelebilir. Bu nedenle
telefonu kulağınıza yakın bir yerde
açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Patlama bölgesi
Patlama bölgelerinde telefonunuzu
kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili
yönetmelikleri ve kuralları yerine
getirin.

10

► Telefonu yakıt dolum noktalarında

kullanmayın. Yakıtların ve kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın.
► Mobil telefonunuzun ve

aksesuarlarının bulunduğu
araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı
veya patlayıcılar taşımayın ve
saklamayın.

Hava taşıtlarında

Çocuklar
Telefonunuzu küçük çocukların
erişemeyeceği, güvenli bir yerde
saklayın. Söküldüğünde boğulma
tehlikesi oluşturabilecek küçük
parçalar içerir.

Acil aramalar
Acil aramalar her mobil şebekede
yapılamayabilir. Bu nedenle
acil aramalar için yalnızca cep
telefonunuza güvenmemelisiniz. Yerel
servis sağlayıcınızla görüşün.

Kablosuz cihazlar hava taşıtlarında
parazite neden olabilir.

Pil bilgileri ve bakımı

► Herhangi bir hava taşıtına

► Pili tekrar şarj etmeden önce

binmeden önce mobil
telefonunuzu kapatın.
► Hava taşıtı yer üzerindeyken

mürettebatın onayı olmadan
kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

Potansiyel patlama
tehlikesi bulunan
bölgeler

tamamen boşaltmanıza gerek
yoktur. Diğer pil sistemlerinden
farklı olarak, pil performansını
düşürebilecek bellek etkisi yoktur.
► Yalnızca LG pillerini ve şarj aletlerini

kullanın. LG şarj aletleri, pil ömrünü
en üst düzeyde tutmak için
tasarlanmıştır.
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Güvenli ve verimli kullanım
talimatları
► Pil ünitesinin içini açmayın ve kısa

Güvenli ve verimli kullanım
talimatları

devre yaptırmayın.
► Pil ünitesinin metal uçlarını temiz

tutun.
► Kabul edilebilir performans

göstermediği zaman pili değiştirin.
Pil yenisiyle değiştirilmeden önce
yüzlerce defa şarj edilebilir.
► Pil uzun süre kullanılmadıysa,

kullanım süresini uzatmak için
tekrar şarj edin.
► Pil şarj cihazını doğrudan güneş

ışığında bırakmayın ve banyo gibi
nemli yerlerde kullanmayın.
► Pili sıcak veya soğuk yerlerde

bırakmayın, performansını düşürür.
► Yanlış tipte pil takılırsa patlama

riski vardır.
► Kullanılmış pilleri, üreticisinin

verdiği talimatlara uygun şekilde
imha edin.
► Yalnızca LG Electronics, KP215 pil ile

kullanılmalıdır.
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KP215 özellikler
KP215 özellikler

Telefonun parçaları
1. Kulaklık
2. Ana LCD
3. Gönder tuşu
► Bir telefon numarasını çevirir ve
gelen aramaya cevap verir.
► Bekleme modunda: Arama
geçmişini gösterir.

1

2

4. Alfa nümerik tuşlar
► Bekleme modunda:
Aranacak numarayı girer.
Basılı tut
– Uluslararası aramalar
– Telesekreter merkezi 		
menüsünü etkinleştir
– Hızlı aramalar
► Düzenleme modunda:
Numara ve karakter girer.
5. Temizle tuşu
► Her basıldığında bir karakteri
siler. Tüm girişleri temizlemek için
tuşu basılı tutun.

5
3

6

4

6. Son tuşu
► Telefonu açar ve kapatır
(basılı tutulduğunda).
► Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.
7. Mikrofon

7
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KP215 özellikler
2

KP215 özellikler

1

3

4

5

1. Hareket tuşu
►B
 ekleme modunda:
Kısa: Metin mesajı yaz.
Kısa: Kişiler listesine git.
Kısa: Favoriler menüsüne git.
Kısa: Ses profilleri açılır menüsünü aç.
Basılı tut: Titreşim modunu etkinleştir/iptal et.
►M
 enü içinde: Yukarı ve aşağı kaydırma.
2. Seçim tuşları (Sol seçim tuşu / Sağ seçim tuşu)
► Bu tuşlar ekranın alt kısmında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
3. MP3 kısayol tuşu
► MP3-Oynatıcısı menüsüne git.
4. Onay tuşu / Tamam tuşu
► Menü seçeneklerini seçer ve işlemleri onaylar.
5. Kamera kısayol tuşu
► Kamera önizlemeye git.
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1. Yan tuşlar
Tuş sesleri seviye ayarı.
►B
 ekleme modunda (kapalı):

Kısa basıldığında - Alt LCD arka
ışığı açık.
Uzun basıldığında (Sadece aşağı
tuşu) - Kamera önizlemeye gider.

1

KP215 özellikler

►B
 ekleme modunda (açık):

►M
 enü içinde: Yukarı ve aşağı

2

kaydırma.
►G
 örüşme sırasında: Kulaklık

ses ayarı.
►M
 P3 müzik çalarken: Müzik

sesi ayarı.
3

4

2. K
 ulaklık/Şarj cihazı/USB Kablo
konnektörü
Not
USB kablosunu takmadan önce
lütfen telefonun açık ve bekleme
modunda olduğundan emin olun.

3. Kamera lensi
4. Alt LCD
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KP215 özellikler
KP215 özellikler

Pil terminalleri

Taşıma kayışı
delikleri

Pil kapağı

Pil ünitesi
microSD kart
yuvası
SIM kart terminalleri
SIM kart soketi
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Simge

Açıklama

Simge

Açıklama

Şebekenin sinyal gücünü
gösterir.

Programınız olduğunu
gösterir.

GPRS servisinin mevcut
olduğunu gösterir.

Harici bellek yüklendiğini
gösterir.

Uçak modunun aktif
olduğunu gösterir.

Mesajı aldınız.

Bir çağrının devam
etmekte olduğunu
gösterir.

Telesekreter posta aldınız.

Bir çağrıyı
yönlendirebilirsiniz.
Telefonun WAP’a eriştiğini
gösterir.
GPRS’i kullandığınızı
gösterir.
Dolaşım hizmetini
kullandığınızı gösterir.

KP215 özellikler

Ekran Simgeleri

Profilde genel menüsü.
Profilde sessiz menüsü.
Profilde titreşim menüsü.
Profilde yüksek menüsü.
Profilde kulaklık menüsü.
Pilin şarj durumunu bildirir.

Alarm ayarlanmış ve açık.
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Başlangıç
Başlangıç

SIM kartının ve pilin
takılması
Pili çıkarmadan önce gücün kapalı
olduğundan emin olun.

2. Pili çıkartın.
Pilin üst kısmını tutup pili
yuvasından çıkarın.

1. Pil kapağını çıkartın.
Pil açma mandalına basın ve pil
kapağını telefonun alt kısmına
doğru kaydırın. Ve pil kapağını
çıkartın.

Not

3. SIM kartın takılması.
SIM kartı tutucunun içine
yerleştirin. SIM kartı, kart yuvasının
içerisine kaydırın. SIM kartın
düzgün takıldığından ve kartın
üzerindeki altın temas yüzeyinin
aşağıya baktığından emin olun. SIM
kartı çıkartmak için hafifçe bastırın
ve aksi yönde çekin.

Telefon açıkken pilin çıkartılması
telefonun bozulmasına neden
olabilir.

SIM kartın takılması SIM kartın çıkartılması
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Dikkat!

4. Pilin takılması.
Önce pilin alt kısmını yuvanın alt
kenarına yerleştirin. Pilin üst kısmını
yerine oturana kadar aşağıya
bastırın.

5. Pil kapağını yerine takın.
Pil kapağını telefondaki yerine
yerleştirin ve mandaldan tık sesi
gelene kadar kaydırın.

Başlangıç

SIM kartın metal temas yerleri
kolayca çizilerek zarar görebilir. SIM
kartı tutarken çok dikkatli olun.
SIM kartla birlikte verilen talimatları
uygulayın.

Pilin şarj edilmesi
Elektrik adaptörünü telefona takmak
için pilin takılmış olması gerekir.

1. Pil telefondaki yerinde olarak,
seyahat adaptöründen gelen
kabloyu telefonunuzun sol
yanındaki sokete takın. Kablo
konnektöründeki okun telefonun
önüne doğru olduğunu kontrol
edin.
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Başlangıç
Başlangıç

2. Elektrik adaptörünün diğer ucunu
elektrik prizine takın. Yalnızca
pakete dahil edilen şarj cihazını
kullanın.

UYARI!

3. Hareketli pil simgesi çubukları şarj
tamamlandıktan sonra durur.

• Hayvan dişi, çivi gibi sivri cisimlerin
pile temas etmemesine dikkat edin.
Bunlar yangına neden olabilir.

Dikkat!
• Telefona ve/veya seyahat
adaptörüne zarar vermemek için
konnektörü zorlamayın.
• Pil şarj cihazını duvar prizine dikey
olarak takın.
• Pil şarj cihazını ülkeniz dışında
kullanırsanız uygun bir elektrik
adaptörü kullanın.
• Şarj sırasında pili veya SIM kartı
çıkarmayın.

• Elektrik çarpmasını ve yangını
önlemek için şimşek sırasında şarj
aletini prizden çıkarın.

• Telefonu şarj ederken arama
yapmayın ve aramalara cevap
vermeyin, telefon kısa devre
yaparak elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.

Adaptörün çıkarılması
1. Şarj bittiğinde hareketli pil simgesi
çubukları durur ve ekranda ‘Pil Dolu’
yazısı görüntülenir.
2. Adaptörü elektrik prizinden çekin.
Konnektörün her iki yanındaki
tırnaklara bastırarak konnektörü
çekin ve adaptörü telefondan ayırın.
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Başlangıç

MicroSD bellek
kartının kullanımı

<MicroSD bellek kartı>
Not
► Telefonu ilk kez kullanmadan

önce pilin tam olarak dolu
olmasına dikkat edin.
► Şarj sırasında pili veya SIM kartı

çıkarmayın.

1. Telefonu kapatın. Telefon açıkken
bellek kartının takılması ya da
çıkarılması bellek kartında saklanan
dosyalara zarar verebilir.
2. Yuva koruma kapağını açın.

► Pilin gerektiği gibi şarj olmaması

durumunda güç tuşu ile telefonu
kapatıp açın ve pili tekrar şarj
edin. Pili çıkarıp tekrar taktıktan
sonra yeniden şarj edin.
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Başlangıç
Başlangıç

3. Bellek kartını yuvasına takın. Altın
temas noktaları microSD bellek
kartının arkasında olmalıdır. Bellek
kartı yuvaya kolay girmiyorsa,
yanlış takmaya çalışıyor olabilirsiniz
veya yuvada yabancı bir nesne
bulunuyor olabilir.

Not
► Pil seviyesi düşükken bellek kartı

kullanmayın.
► Karta veri yazarken, kartı

çıkartmadan önce işlemin
tamamlanmasını bekleyin.
► Kart sisteme yalnızca tek bir

yönde kolay takılabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
► Kartı eğmeyin ya da zorla yuvaya

takmaya çalışmayın.
► MicroSD tarafından üretilenler

dışında herhangi bir bellek kartı
takmayın.
► MicroSD, FAT32 kullanılarak

4. Yuva koruma kapağını kapatın.
5. Bellek kartını çıkarmak için telefonu
kapatın. Yuva koruma kapağını açın
ve bellek kartını dikkatle çıkartın.

biçimlendirilmişse, microSD
‘yi FAT16 kullanarak tekrar
biçimlendirin.

MicroSD hakkında daha fazla bilgi için
bellek kartının kullanma kılavuzuna
bakın.
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Genel İşlevler
Telefonun tuş takımını kullanarak
alfanümerik karakterler girebilirsiniz.
Örneğin, telefon defterine isim
girme, mesaj yazma, kişisel karşılama
mesajları oluşturma. Telefonda
aşağıdaki metin girme yöntemleri
mevcuttur.
Not
Bu telefon mesaj alıp ve
göndermede Türkçe Karakterleri
desteklemektedir.

T9 (T9 Abc) modu
Bu modda her harf için bir tuşa bir
kez basarak sözcük girebilirsiniz. Tuş
takımındaki her tuşun birden fazla
harfi vardır. T9 modu tuş girişlerinizi
otomatik olarak dahili bir sözlükle
karşılaştırarak doğru sözcüğü
belirler, böylece klasik ABC moduna
göre çok daha az sayıda tuşa
basmak gerekir. Bu işleve tahmini
metin de denir.

Genel İşlevler

Metin girilmesi

ABC modu
Bu modda, istenilen harfe sahip
tuşa, harf görüntülenene kadar bir,
iki, üç veya dört kez basarak harfleri
girebilirsiniz.

123 modu (Numara modu)
Her numara için bir tuşa bir kez
basarak numaraları yazın. Bir
metin giriş alanında 123 moduna
geçiş yapmak için, 123 modu
görüntülenene dek
tuşuna
basın.
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Genel İşlevler
Genel İşlevler

Metin giriş modunun
değiştirilmesi
1. Karakter girilmesine izin veren
bir alandaysanız LCD ekranın sağ
alt köşesinde metin giriş modu
göstergesini görürsünüz.
2. Metin giriş modunu değiştirmek
için
tuşuna basın. Geçerli
metin giriş modunu LCD ekranın
sağ alt köşesinden kontrol
edebilirsiniz.

T9 modunun kullanılması
T9 tahmini metin giriş modu,
minimum sayıda tuşa basarak
sözcükleri kolayca girmenizi sağlar.
Her bir tuşa bastığınızda, telefon dahili
bir sözlüğe bağlı olarak yazacağınızı
tahmin ettiği karakterleri göstermeye
başlar. Sözlüğe yeni sözcükler de
ekleyebilirsiniz. Yeni harfler eklendikçe,
sözlükteki en muhtemel adayı
yansıtacak şekilde sözcük değişir.
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1. T9 tahmini metin giriş
modundayken, bir sözcük girmeye
başlamak için
tuşlarına
basın. Bir harf için bir tuşa basın.
2. Düzenleme yapmadan ve herhangi
bir tuş girişini silmeden önce
sözcüğün tamamını girin.
3. Tuşa basarak tüm sözcükleri bir
boşlukla tamamlayın. Harf silmek
için
tuşuna basın. Sözcükleri
bütün olarak silmek için
tuşuna
basılı tutun.
Not
 irdiğiniz metni kaydetmeden
G
metin giriş modundan çıkmak
istiyorsanız
tuşuna basın.
Böylece telefon bekleme moduna
geri dönecektir.

ABC modunun kullanılması
Alfanümerik tuşlara basılarak
girilebilecek karakterler hakkında ayrıntılı
bilgi için yukarıdaki tabloya bakın.

Görüntülenme sırasına göre
Tuş karakterler
Büyük harf
Küçük harf
. , / ? ! - :‘“ 1

. , / ? ! - :‘“ 1

ABC2Ç

abc2ç

DEF3

def3

GHI4Ğİ

ghi4ğı

JKL5

jkl5

MNO6Ö

mno6ö

PQRS7Ş

pqrs7ş

TUV8ÜÛ

tuv8üû

WXYZ9

wxyz9

Boşluk, 0

Boşluk, 0

Not
Tuşlara atanan karakterler ile
bunların görüntülenme sırası,
seçenek Giriş yöntemi kullanılarak
seçilen dile göre değişir. Yukarıdaki
tabloda İngilizce dili için ayarlanmış
karakterler de yer almaktadır.

Genel İşlevler

Metninizi girmek için
ile
arasında değişen tuşları kullanın.

123 (Numara) modunun
Kullanılması
123 modu, bir metin mesajına sayı
(örneğin telefon numarası) girmenizi
sağlar. ilgili metin girişi moduna
kendiniz geri dönmeden önce
istediğiniz sayılara karşılık gelen
tuşlara basın.

Sembol modunun kullanılması
Sembol modu çeşitli semboller ya
da özel karakterler girmenize olanak
tanır. Bir sembol girmek için
.
İstenilen sembolü seçmek için yön ve
sayı tuşlarını kullanın ve
tuşuna
basın.
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Menü Ağacı
Menü Ağacı
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Bu telefondaki menü, 2 şekilde görüntülenebilir. Tablo görünümü veya liste
görünümü olarak.
Menü numarası seçeneklerinin her görünümde farklı olduğunu unutmayın.
Telefonda varsayılan olarak menünün tablo görünümü ayarlanmıştır, bu yüzden
kılavuzdaki tüm menü numarası seçimleri de bu ayara göre belirlenmiştir.
Sol seçim [Menü] tuşu, hareket tuşları ve Tamam tuşunu kullanarak istediğiniz
menüye gidebilirsiniz. Ayrıca sol seçim [Menü] tuşuna bastıktan sonra istediğiniz
menüye ait rakam tuşuna basarak kısa yolu kullanabilirsiniz.

1. Oyunlar &
Uygulamalar

2. Çağrı geçmişi

3. Ajanda

2.1 Tüm çağrılar

3.1 Takvim

1.1 Oyunlar

2.2 Cevapsız çağrılar

3.2 Kısa not

1.2 Uygulamalar

2.3 Yapılan çağrılar

3.3 Yapılacaklar

1.3 Şebeke profilleri

2.4 Gelen çağrılar

4. Multimedya

2.5 GPRS bilgisi

4.1 Kamera

2.6 Arama ücretleri

4.2 Video kamera

2.7 Arama süresi

4.3 Ses kaydedici

8. Rehber

. Tarayıcı

5.1 Yeni mesaj

8.1 Ara

.1 Anasayfa

5.2 Gelen kutusu

8.2 Yeni kişi

.2 Sık kullanılanlar

5.3 Taslaklar

8.3 Hızlı aramalar

.3 Adres gir

5.4 Giden kutusu

8.4 Gruplar

.4 Geçmiş

5.5 Gönderildi

8.5 Hepsini Kopyala

.5 Kaydedilen sayfalar

5.6 Telesekreteri dinle

8.6 Tümünü sil

5.7 Bilgi mesajları

8.7 Ayarlar

5.8 Şablonlar

8.8 Bilgi

5.9 Ayarlar

9. Araçlar

6. Öğelerim

9.1 Alarm

6.1 Görüntüler

9.2 Hesap makinesi

6.2 Sesler

9.3 Kronometre

6.3 Videolar

9.4 Birim dönüştürücü

6.4 Diğerleri

9.5 Dünya Saati

6.5 Oyunlar & Uygulamalar

9.6 SIM servisleri

6.6 Harici bellek

7. Google

Menü Ağacı

5. Mesaj

.6 Ayarlar
.7 Bilgi

0. MP3-Oynatıcısı
0.1 Tüm şarkılar
0.2 Parça listem
0.3 Ayarlar

#. Ayarlar
#.1 Profiller
#.2 Tarih ve saat
#.3 Diller
#.4 Ekran
#.5 Bağlantı
#.6 Çağrı
#.7 Güvenlik
#.8 Uçuş modu
#.9 Güç tasarrufu
#.0 Ayarları sıfırla
#. Bellek durumu
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Oyunlar & Uygulamalar [Menü 1]
Oyunlar & Uygulamalar

Oyunlar

Menü 1.1

Telefonunuzda bir çok harika oyuna
ulaşabilirsiniz.
Not
Java™, Sun Microsystems tarafından
geliştirilen bir teknolojidir. Standart
MS İnternet Explorer tarayıcı ile
Java Applet indirildiği gibi, WAP
özellikli telefon ile Java MIDlet
indirilebilir. Servis sağlayıcıya
bağlı olarak, tüm Java tabanlı
programlar, örneğin Java oyunları
indirilerek telefonda çalıştırılabilir.
Java programı indirildikten
sonra Oyunlar veya Uygulamalar
menüsünde görüntülenir, burada
uygulamayı seçebilir, çalıştırabilir ya
da silebilirsiniz. Telefona kaydedilen
Java program dosyaları .JAD veya
.JAR formatındadır.

Not
JAR dosyası Java programının
sıkıştırılmış bir formatı, JAD dosyası
tüm ayrıntılı bilgileri içeren bir
tanım dosyasıdır. İndirmeden
önce şebekeden, JAD dosyasından
tüm ayrıntılı dosya tanımlarını
görebilirsiniz.
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Dikkat
Telefon ortamında sadece J2ME
(Java 2 Mikro Sürüm) tabanlı
programlar çalışır. J2SE (Java 2
Standart Sürüm) tabanlı programlar
sadece PC ortamında çalışır.

Uygulamalar

Menü 1.2

Uygulamalar menüsü seçildiğinde,
Java yükleme ekranı görüntülenir.
Bu menüden diğer uygulamaları
seçerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen servis
sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke profilleri
Menü 1.3

Şebeke profilleri menüsü İnternet’e
bağlanmak için kullanılan şebeke
bilgilerini görmenizi sağlar. Bir profili
etkinleştirebilir veya yeni profil
ekleyebilirsiniz.

Çağrı geçmişi [Menü 2]

Numara ve isim (mevcutsa) çağrının
yapıldığı tarih ve saatle birlikte
görüntülenir. Ayrıca arama sayınızı da
görüntüleyebilirsiniz.

Tüm çağrılar

Menü 2.4

Gelen çağrıları görebilirsiniz.

GPRS bilgisi

Menü 2.5

GPRS bilgisi seçeneği ile şebeke
üzerinden transfer edilen veri
miktarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca,
ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da
görebilirsiniz.

Menü 2.1

Yapılan ve gelen aramaların tüm
listesini görebilirsiniz.

Cevapsız çağrılar
Menü 2.2

Cevaplanmayan çağrıları
görebilirsiniz.

Yapılan çağrılar

Gelen çağrılar

Çağrı geçmişi

Cevapsız, alınan ve aranan çağrıların
kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet
alanı içerisindeki Arayan Abonenin
Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa
kontrol edebilirsiniz.

Arama ücretleri

Menü 2.6

Son aramanızın ve tüm aramalarınızın
ücretlerine bakmanızı sağlar.

Arama süresi

Menü 2.7

Gelen ve yapılan aramalarınızın
süresini görmenizi sağlar. Arama
sayaçlarını da sıfırlayabilirsiniz.
Menü 2.3

Yapılan aramaları görebilirsiniz
(aranan ya da aramaya çalışılan).
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Ajanda [Menü 3]
Ajanda

Takvim

Menü 3.1

Aylara göre programınıza göz
atabilirsiniz. İmleç geçerli tarihtedir ve
kayıtlı tarih işaretlenmiştir.
bir yıl geri gider.
bir yıl ileri gider.
Yandaki
tuşlara her
basıldığında

bugüne gelir.
bir ay geri gider.
bir ay ileri gider.

Tamam tuşuna basarak seçili günün
programını veya notunu görebilirsiniz.
Sol seçim [Seçenekler] tuşuna
basarak ajandaya program veya not
girebilirsiniz.
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Kısa not

Menü 3.2

Yeni not ekleyebilir, kayıtlı notları
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yapılacaklar

Menü 3.3

Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir
ve ekleyebilirsiniz. Yapılacak
işler zaman sırasında gösterilir.
Tamamlanan ve tamamlanmayan işler
farklı şekillerde gösterilir.

Multimedya [Menü 4]
Menü 4.1

Telefonunuzda bulunan kamera
modülünü kullanarak resim
çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları diğer
kişilere gönderebilir ve duvar kağıdı
olarak seçebilirsiniz.
Not
Kamerayı kullanırken güç tüketimi
artar. Pilin şarjı çok azsa Kamera
özelliğini kullanamayabilirsiniz,
lütfen kullanmadan önce pili şarj
edin.

• Resim çekmek için
- Net resim çekmek için, kamerayı
hareketsiz şekilde tutarken
tuşuna basın.
- Resmini çekmek istediğiniz cisme
olan uzaklığı uygun şekilde ayarlayın
(50 cm’den fazla).
- Kamera hassas olduğu için dikkatle
tutun, kamera lensini yumuşak bir
bez ile temizleyin.

- Kamerayı parçalarına ayırmayın
ve üzerinde değişiklik yapmayın,
yangına veya arızaya neden olabilir.
1. Bekleme modunda kamera
tuşuna basın.
2. Görüntüyü yakalamak için fotoğrafı
çekilecek öğeye odaklanın ve
kamera
tuşuna veya Tamam
tuşuna basın.

Multimedya

Kamera

Not
► Parlaklığı

, tuşları ile
ayarlayabilirsiniz.

► Yakınlaştırma işlevi kameranın

ayarlandığı çözünürlüğe göre
değişir. Örneğin, kamera
çözünürlüğü en yüksek ayarda ise
yakınlaştırma yapamazsınız.

Fotoğraf çekmeden önce, sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basarak aşağıdaki
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
►Ç
 özünürlük: Görüntü boyutunu

belirlemenizi sağlar. (320x240/
640x480)
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Multimedya
►K
 alite: Görüntü kalitesini Normal,

Multimedya

İyi ve Çok iyi olarak ayarlamanızı
sağlar.
►Z
 amanlayıcı: Bekleme süresini

seçmenizi sağlar (Kapalı/3 sn/5
sn/10 sn). Daha sonra telefon
belirlenen sürenin ardından
fotoğraf çeker.
►G
 örünüm modu: Görünüm

modunu ayarlayabilirsiniz. (Tam
görüntü/Tam ekran)
►K
 aydet: Resim çektikten sonra

kayıt yerini belirleyebilirsiniz.
(Telefon/Harici)
►Ç
 oklu çekim: Arka arkaya

çoklu‑fotoğraf çekmenizi sağlar.
►R
 enk efekti: 4 ayar mevcuttur.

(Kapalı/Koyu kahve/Mono/Negatif)
►B
 eyaz dengesi: Ortama göre

ayarları değiştirebilmenizi sağlar.
(Otomatik/Gün ışığı/Akkor ışık/
Bulutlu/Flüoresan)
►D
 eklanşör sesi: Resim çekerken

sesi ayarlayabilirsiniz.
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►A
 yarları Sıfırla: Ayarları

sıfırlamanızı sağlar.
3. Çektiğiniz fotoğraf Öğelerim’de
bulunan Görüntüler klasörüne
otomatik olarak kaydedilir.
Fotoğraf çektikten sonra sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basarak alt
menüleri seçebilirsiniz.

Video kamera

Menü 4.2

Bir video klip çekip kaydedebilirsiniz.
1. Kayda başlamak için Tamam tuşuna
basın. Kayda başlar başlamaz bir
zamanlayıcı görüntülenir.
Video klip çekmeden önce, sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basarak aşağıdaki
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
►V
 ideo modu: MMS yoluyla ya da

Genel üzerinden video dosyası
göndermenizi sağlar.
►Ç
 özünürlük: Boyutu belirlemenizi

sağlar. (128X96/176X144)

►K
 alite: Görüntü kalitesini Normal,

►K
 aydet: Bir video klip çektikten

sonra kayıt yerini belirleyebilirsiniz.
(Telefon/Harici)
►R
 enk efekti: 4 ayar mevcuttur.

(Kapalı/Koyu kahve/Mono/Negatif)
►B
 eyaz dengesi: Ortama göre

ayarları değiştirebilmenizi sağlar.
(Otomatik/Gün ışığı/Akkor ışık/
Bulutlu/Flüoresan)

Ses kaydedici

Menü 4.3

Sesli not kaydedebilirsiniz.
1. Kayda başlamak için Tamam tuşuna
basın. Kayıt başladıktan, “REC” ve
kayıt süresi görüntülendikten sonra,
mikrofona doğru konuşun.

Multimedya

İyi ve Çok iyi olarak ayarlamanızı
sağlar.

2. Kaydı sonlandırmak isterseniz,
sağ seçim [Dur] tuşuna basın.
Kaydedilen dosya otomatik olarak
Öğelerim ‘de bulunan Sesler
klasörüne kaydedilir.

►A
 yarları Sıfırla: Ayarları

sıfırlamanızı sağlar.
2. Kaydı bitirmek için sol seçim [Dur]
tuşuna basın.
3. Çektiğiniz video klip otomatik
olarak Öğelerim’de bulunan
Videolar klasörüne kaydedilir.
Video çektikten sonra sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basarak alt
menüleri seçebilirsiniz.
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Mesaj [Menü 5]
Mesaj

Yeni mesaj

Menü 5.1

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi),
MMS (Multimedya Mesaj Servisi), ve
şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri
içermektedir.

Metin

(Menü 5.1.1)

Metin mesajlarını yazabilir ve
düzenleyebilirsiniz.

4. Sol seçim [Seçenekler] tuşuna
basın ve numaraları girdikten sonra
Gönder’i seçin. Mesaj, otomatik
olarak Gönderilenler klasörüne
kaydedilir. Mesaj gönderilmediyse
Giden Kutusu’nda gönderilemedi
durumunda kalacaktır.
►E
 kle

1. Sol seçim [Tamam] tuşuna basarak
Yeni mesaj menüsüne girin.

- S embol: Özel karakterler
ekleyebilirsiniz.

2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız
Metin’i seçin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için
T9’u kullanın.

-G
 örüntü: Varsayılan grafikleri ya da
Öğelerim’de bulunan Görüntüler
klasöründeki kısa mesajlar için
uygun grafikleri ekleyebilirsiniz.

4. Aşağıdakileri eklemek için sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basın.

- S es: Kısa mesajlar için uygun sesleri
ekleyebilirsiniz.

Seçenekler

-M
 etin şablonu: Telefonda önceden
ayarlanmış olan Metin şablonlarını
kullanabilirsiniz.

►B
 uraya gönder: Metin mesajlarını

gönderir.
1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha fazla alıcı eklemek için aşağı
hareket tuşuna basın.
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3. Rehberdeki telefon numaralarını
ekleyebilirsiniz.

-K
 işiler: Rehberdeki kişilerin telefon
numaralarını veya e-posta adreslerini
ekleyebilirsiniz.

►T
 aslaklara kaydet: Mesajlar

Taslaklar’a kaydedilir.
►T
 9 dilleri: T9 giriş modu için dili

seçin. T9 kapalı’yı seçerek de T9
giriş modunu kapatabilirsiniz.
►Y
 eni T9 sözcüğü: Sözlüğe yeni

sözcük eklemek için Yeni T9
sözcüğü’nü seçin.
►M
 etni Sil: SMS yazarken metni de

silebilirsiniz.
►Ç
 ık: Mesaj yazarken Çık’ı seçerek,

mesaj yazmayı iptal edip Mesaj
menüsüne geri dönebilirsiniz.
Yazdığınız mesaj kaydedilmez.

Multimedya

►B
 uraya gönder: Multimedya

mesajlarını birden fazla
alıcıya gönderebilir, öncelik
sırasına koyabilir ya da daha
sonra gönderilecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
►E
 kle: Aşağıdakileri ekleyebilirsiniz:

Sembol, Görüntü, Video, Ses,
Yeni Fotoğraf, Yeni video, Yeni
ses, Yeni slayt, Metin şablonu
ve Diğerleri (Kişi, Kartvizitim,
Program, Not, Yapılacak).
►Ö
 nizleme: Oluşturduğunuz

multimedya mesajların
önizlemesini görebilirsiniz. (Bu öğe
yalnızca bazı dosyalar eklendiğinde
kullanılabilir.)
►K
 aydet: Multimedya mesajları

(Menü 5.1.2)

taslaklara ya da multimedya
şablonlarına kaydedebilirsiniz.

Yeni bir mesaj oluşturabilir veya
var olan multimedya mesaj
şablonlarından birini seçebilirsiniz.

►K
 onuyu düzenle: Seçtiğiniz

Bir multimedya mesajına
eklenebilecek maksimum dosya
boyutu 300 kb’tır.

►B
 uraya taşı: (Dinamik menü)

Seçenekler

Mesaj

-K
 artvizitim: Mesaja kartvizitinizi
ekleyebilirsiniz.

multimedya mesajını değiştirmenizi
sağlar.
İstediğiniz slaytı seçip
taşıyabilirsiniz.
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Mesaj
►S
 laytı sil: İstediğiniz slaytı

Mesaj

silebilirsiniz.
►O
 rtamı kaldır: (Dinamik menü) Ekli

görüntü, video, ses veya eki seçip
kaldırabilirsiniz.
►S
 layt Süresi: Multimedya mesajın

slaydının süresini ayarlayabilirsiniz.
►T
 9 dilleri: T9 giriş modu için dili

seçin. T9 kapalı’yı seçerek de T9
giriş modunu kapatabilirsiniz.
►Y
 eni T9 sözcüğü: Sözlüğe yeni

sözcük eklemek için Yeni T9
sözcüğü’nü seçin.
►Ç
 ık: Mesaj menüsüne geri

dönebilirsiniz.
Not
Multimedya mesajı yazarken
fotoğrafı (200 K) seçmeniz
halinde yükleme süresi en az 10
saniye olacaktır. Ayrıca, yükleme
süresince herhangi bir tuşu
etkinleştiremezsiniz. 10 saniye
sonra multimedya mesajı yazmak
mümkün hale gelecektir.

36

Gelen kutusu

Menü 5.2

Mesaj aldığınızda uyarılırsınız. Bunlar
Gelen kutusu’nda saklanır. En fazla
110 SMS saklayabilirsiniz (SMS: 100,
İletim raporu: 10).
Telefonda ‘SIM mesajı için yer
yok’ mesajı görüntülenirse, Gelen
kutusundan yalnızca SMS mesajlarını
silmeniz gerekir. Telefonda ‘Mesaj
için yer yok’ mesajı görüntülenirse,
mesajları, medyayı ve uygulamaları
silerek her hafıza birimi için yer
açabilirsiniz.
❈ SIM mesajı
SIM mesajı, sadece SIM kartında
saklanan mesaj anlamına gelir. Bu
mesajı telefona taşıyabilirsiniz.

Bildirilen multimedya mesajlarında,
mesajın indirilmesi ve işlenmesi için
beklemeniz gerekir.

Menü 5.3

Bu menüyü kullanarak en sık
kullandığınız mesajları önceden
ayarlayabilirsiniz. Bu menü
önceden ayarlanmış mesaj listesini
göstermektedir.

Giden kutusu

Menü 5.4

Bu menüde gönderilen/tekrar
gönderilen/bekleyen mesajların
listesini ve içeriğini görebilir, ayrıca
iletimin başarılı olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.

Telesekreteri dinle
Menü 5.6

Bu menü seçildikten sonra sesli mesajı
dinlemek için sol seçim [Kaydet]
tuşuna basın. Sesli mesajı ayrıca
bekleme modunda
tuşunu basılı
tutarak dinleyebilirsiniz.

Mesaj

Taslaklar

Not
Bir sesli mesaj aldığınızda telefon
bir simge görüntüler ve alarm
çalar. Telefonu doğru şekilde
ayarlayabilmek için hizmet
detaylarını öğrenmek üzere şebeke
operatörünüz ile temas kurun.

Mesajı başarılı şekilde gönderdikten
sonra, gönderilenler kutusuna taşınır.

Gönderildi

Menü 5.5

Bu menü gönderilmiş olan mesajları
görüntülemenizi sağlar. Mesajın
zamanını ve içeriğini kontrol
edebilirsiniz.

Bilgi mesajları

Menü 5.7

(Şebeke ve aboneliğe bağlı)

Bilgi servisi mesajları, şebeke
tarafından cep telefonlarına iletilen
kısa mesajlardır. Hava raporları, trafik
haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse
senedi fiyatları gibi genel bilgiler
sağlarlar.
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Mesaj
Mesaj

Her birinde bir numara bulunur.
Bu sayede ilgili bilgi için numarayı
girerek servis sağlayıcı ile iletişim
kurabilirsiniz.
Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir
mesaj aldığınızı gösteren bir pencere
açılır ya da mesaj doğrudan gösterilir.

Şablonlar
Metin şablonları

Menü 5.8
(Menü 5.8.1)

Aşağıdaki şekilde 6 metin şablonunuz
vardır;
• Lütfen beni ara.
• Geciktim. Birazdan orada
olacağım.
• Şu an neredesin?
• Yoldayım.
• Acil! Lütfen beni ara.
• Seni seviyorum!
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Multimedya şablonları
(Menü 5.8.2)

Yeni bir multimedya şablonu
oluşturabilir ve kaydedilen
multimedya şablonlarını
düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar
Metin mesajı

Menü 5.9
(Menü 5.9.1)

►M
 esaj Türü:

Metin, Ses, Faks, Ulusal Çağrı,
X.400, E-posta, ERMES
Mesaj türü çoğunlukla Metin olarak
ayarlanmıştır. Metninizi alternatif
formatlara dönüştürebilirsiniz. Bu
işlevin kullanılabilirliği için servis
sağlayıcınıza başvurun.
►G
 eçerlilik: Bu şebeke servisi,

mesajlarınızın mesaj merkezinde
ne kadar süreyle saklanacağını
belirlemenizi sağlar.

► İ letim raporu: Evet olarak

►Y
 anıt ücreti: Bir mesaj

►G
 eçerlilik: Bu şebeke servisi,

mesajlarınızın mesaj merkezinde
ne kadar süreyle saklanacağını
belirlemenizi sağlar.

Mesaj

ayarlarsanız, mesajınızın başarılı
şekilde iletilip iletilmediğini kontrol
edebilirsiniz.

► İ letim raporu: Bu menüde Evet

gönderildiğinde, alıcıların cevap
vermesini ve cevabın bedelini
telefon faturanıza eklemelerini
sağlar.
►M
 esaj merkezi numarası: Metin

mesajı göndermek istiyorsanız, bu
menü ile SMS merkezinin adresini
alabilirsiniz.

Multimedya mesajı
(Menü 5.9.2)
►K
 onu: Bu menü açıkken

multimedya mesajı konusu
girebilirsiniz.
►S
 layt Süresi: Mesaj yazarken her

sayfanın görüntülenme süresini
gösterir.
►Ö
 ncelik: Seçtiğiniz mesajın

önceliğini belirleyebilirsiniz.

olarak ayarlarsanız, mesajınızın
başarılı şekilde gönderilip
gönderilmediğini kontrol
edebilirsiniz.
►O
 kundu raporu: Alıcının mesajı

okuyup okumadığını gösteren
raporu alabilirsiniz.
►O
 to. indir: Açık seçerseniz

multimedya mesajlarını otomatik
olarak alırsınız. Kapalı olarak
seçerseniz, sadece gelen
kutusundaki bildirim mesajını
alırsınız ve ardından bu bildirimi
kontrol edebilirsiniz. Sadece ana
şebeke seçerseniz, Ana şebekeye
bağlıyken multimedya mesajları
alabilirsiniz.
►Ş
 ebeke profilleri: Multimedya

mesaj sunucusu seçerseniz,
multimedya mesaj sunucusu için
URL belirleyebilirsiniz.
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Mesaj
Bilgi mesajı

► İ zin verilen mesaj türü

Mesaj

-K
 işisel: Kişisel mesaj.
-R
 eklam: Ticari mesaj.

-A
 çık: Bu menüyü seçerseniz,
telefonunuz Bilgi servisi
mesajlarını alacaktır.

-B
 ilgi: Gerekli bilgiler.

Telesekreter numarası
(Menü 5.9.3)

Şebeke servis sağlayıcınız bu
özelliği destekliyorsa sesli mesaj
alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj
alındığında, ekranda sembol
görüntülenir. Telefonu uygun şekilde
ayarlayabilmek için hizmet detaylarını
öğrenmek üzere şebeke servis
sağlayıcınız ile temas kurun.

Push mesajı

(Menü 5.9.4)

Mesajı alıp almayacağınızı belirleyecek
seçeneği ayarlayabilirsiniz.
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(Menü 5.9.5)

►A
l

-K
 apalı: Bu menüyü seçerseniz,
telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını
artık almayacaktır.
►U
 yarılar

-A
 çık: Bilgi servisi mesajı
aldığınızda telefonunuz sinyal
verecektir.
-K
 apalı: Bilgi servisi mesajı
alsanız dahi telefonunuz sinyal
vermeyecektir.
►D
 iller

Tamam tuşuna basarak istediğiniz
dili seçebilirsiniz. Ardından, bilgi
servisi mesajı seçtiğiniz dilde
gösterilecektir.

Öğelerim [Menü 6]
Menü 6.1

Görüntüler klasörü İnternet’ten resim
indirmek için gömülü bağlantıları ve
varsayılan görüntüleri içerir. Resimleri
detaylı olarak görüntülemek için
Tamam tuşuna basın.

Sesler

Menü 6.2

Sesler klasörü, zil sesleri ile müzik
indirmek için gömülü linkler ve aynı
zamanda varsayılan sesleri ve ses
kayıtlarını içeren klasörleri içerir.

Videolar

Menü 6.3

Multimedya hafızasındaki Medya/
Videolarım içerisindeki videolar
dosyalarının listesini gösterir. Yalnızca
MPEG4 ve h.263 video kodekleri ve
AMR ses kodeki ile kodlanmış .3gp
dosyaları desteklenir.

Diğerleri

Menü 6.4

Görüntüler, sesler ve videolar
haricindeki dosyalar bu klasörde
saklanır.

Oyunlar &
Uygulamalar

Öğelerim

Görüntüler

Menü 6.5

Bu menüden kolayca oyunları ve diğer
uygulamaları indirebilirsiniz. Çevrimiçi
hizmetler kullanılırken ilave ücret
alınabileceğini unutmayın.

Harici bellek

Menü 6.6

Bellek kartını taktığınızda, kartta
bulunan Görüntü, Sesler, Videolar,
Diğerleri, ve Oyunlar & Uygulamalar
menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
Not
Telefonda harici belleğe yalnızca SIM
kart takılıyken erişebilirsiniz.

41

Google [Menü 7]
Google
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Web tarayıcıyı çalıştırabilir ve Google tarafından sağlanan web servisinin ana
sayfasına girebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Rehber [Menü 8]
Menü 8.1

Not

1. A
 ra’yı seçin ve aramak istediğiniz
adı girin.

► SIM karta bir irtibat adresi

2. İstenilen kişi kaydını bulduktan
sonra, gönder tuşuna basarak bu
numarayı arayabilirsiniz.

► Saklanabilecek maksimum isim ve

3. Bir kaydı düzenlemek, silmek,
kopyalamak veya kayda ses
eklemek istiyorsanız sol seçim
[Seçenekler] tuşunu seçin.

Yeni kişi

Menü 8.2

Yeni bir irtibat adresi kaydedebilirsiniz.
Yeni bir kişinin adını, farklı telefon
numaralarını ve e-posta adresini
girebilirsiniz. Ayrıca, kişiyi gruplara
atayabilir, resim ekleyebilir, özel bir zil
sesi atayabilir ve kişi için yıldönümü
girebilirsiniz. Bellek kullanımına bağlı
olarak irtibat adresleri girebilir ve
yönetebilirsiniz.

kaydederken rehber kaydı alanları
değişiklik gösterebilir.

Rehber

Ara

numara uzunluğu SIM kart türüne
bağlıdır.

Hızlı aramalar

Menü 8.3

Bu menüyü kullanarak hızlı aramaları
yönetebilirsiniz.
arası tuşların herhangi
birine bir isim listesi kaydı
atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa
basarak arama yapabilirsiniz.

Gruplar

Menü 8.4

Her gruba üye atayabilirsiniz.
Liste yapabileceğiniz 7 grup
bulunmaktadır.
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Rehber
Rehber

Hepsini Kopyala Menü 8.5 Bilgi
Kayıtları SIM kart hafızasından telefon
hafızasına ya da tam ters yönde
kopyalayabilirsiniz.

Tümünü sil

Menü 8.6

SIM kart ya da telefon belleğinde
bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz. Bu
işlev güvenlik kodu gerektirmektedir.

Ayarlar
Seçenekleri göster

Menü 8.7
(Menü 8.7.1)

Rehber görüntüleme seçeneğini
belirleyebilirsiniz.
►Y
 alnızca isim: İletişim bilgilerini

yalnızca isim olarak belirleme.
► İ sim ve numara: İletişim bilgilerini

isim ve numara olarak belirleme.
►R
 esim ile: İletişim bilgilerini resimli

olarak belirleme.
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Servis numarası

Menü 8.8
(Menü 8.8.1)

Servis sağlayıcınız tarafından
atanan Servis Numaraları (SDN)
listesini (SIM kart destekliyorsa)
görüntüleyebilirsiniz.

Kendi Numaram

(Menü 8.8.2)

(SIM’e bağlı)

SIM kartta kendi numaranızı kaydedip
kontrol edebilirsiniz.

Kartvizit

(Menü 8.8.3)

Bu seçenek, isim, herhangi bir numara
ve e-posta içeren kendi kartvizitinizi
oluşturmanızı sağlar. Yeni bir kartvizit
oluşturmak için sol seçim [Yeni]
tuşuna basın ve alanlara bilgi girin.
Bir kartviziti düzenlemek, silmek ya
da göndermek isterseniz sol seçim
[Seçenekler] tuşuna basın.

Araçlar [Menü 9]
Menü 9.1

Alarm saatini belli bir zamanda
çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Alarm yoksa, yeni bir alarm eklemek
için sol seçim [Yeni] tuşuna basın.
2. Alarmı açmak ya da alarm saatini
seçmek için kullanılan seçeneklerle
alarmı ayarlayın ya da iptal edin.
3. Tekrarlama periyodunu seçin:
1 Kez, Günlük, Pzt~Cum, Pzt~Cts,
Cts~Paz.
4. Seçenekler → Sesler ile alarm sesini
seçin. Yukarı/aşağı hareket tuşlarına
basarak istediğiniz sesi seçin ve sol
seçim [Tamam] tuşuna basın.
5. Başlığı düzenleyerek sol seçim
[Kaydet] tuşuna basın.

Hesap makinesi

Menü 9.2

Hesap makinesi modülü toplama,
çıkartma, çarpma ve bölme gibi
temel aritmetik fonksiyonların yanı
sıra, bazı bilimsel fonksiyonları da
gerçekleştirmenizi sağlar.

Araçlar

Alarm

1. Numara tuşlarını kullanarak
rakamları, hareket tuşlarını
kullanarak da işlemleri girebilirsiniz.
Not
► Herhangi bir hatayı silmek veya

ekranı temizlemek için
tuşunu kullanın.

► Ondalık işareti eklemek için

tuşuna basın.

► Parantez eklemek için

tuşuna basın.

2. Sonucu görüntülemek için Tamam
tuşuna basın.
3. Hesaplamadan sonra ilk konuma
dönmek için
tuşuna basın.
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Araçlar
Araçlar

Kronometre

Menü 9.3

Bu menü, bir etkinliğin geçen süresini
kaydetmenizi sağlar.
1. Süreyi başlatmak için sol seçim
[Başla] tuşuna, tur süresini
kaydetmek için sağ seçim [Tur]
tuşuna basın.
2. Tur süresi kaydını kesinleştirmek için
sol seçim [Dur] tuşuna basın.
3. Varsayılan duruma dönmek için sağ
seçim [Sıfırla] tuşuna basın.

Birim dönüştürücü
Menü 9.4

Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü
istediğiniz birime dönüştürür.
Birimlere dönüştürülebilen 7 tür
vardır: Para birimi, Alan, Uzunluk,
Ağırlık, Sıcaklık, Hacim ve Hız.
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Dünya Saati

Menü 9.5

Dünya saati işlevi dünyanın çeşitli
büyük şehirleri için zaman bilgisi
sağlar.

SIM servisleri

Menü 9.6

(SIM’e bağlı)

SIM servisleri menüsü ile telefonunuz,
gelecek gelişmeler ile uyumlu hale
gelerek servis sağlayıcınızın sunduğu
ekstra hizmetleri karşılar niteliğe
sahip olmaktadır. Daha detaylı bilgi
edinmek için servis sağlayıcınız ile
irtibata geçin.

Tarayıcı [Menü ]

WAP servislerinin kullanılabilirliğini,
ücretlerini ve tarifelerini şebeke
operatörünüze veya servislerini
kullanmak istediğiniz servis
sağlayıcıya danışın.
Servis sağlayıcılar size ayrıca
sundukları servisler için kullanma
talimatları da verecektir.
Bağlantı kurulduğunda ekranda
ana sayfa görüntülenir. İçerik servis
sağlayıcısına bağlıdır. Tarayıcıdan
herhangi bir zamanda çıkmak için
tuşuna basın. Telefon bekleme
menüsüne döner.
WAP tarayıcı ile gezinme

Telefon tuşlarının kullanılması
İnternet’te sörf yaparken telefon
tuşları telefon modundan farklı işleve
sahiptir.
Simge

Tarayıcı

Bankacılık, haber, hava raporları
ve uçuş bilgileri gibi çeşitli WAP
(Kablosuz Uygulama Protokolü)
servislerine erişebilirsiniz. Bu
servisler cep telefonları için özel
olarak tasarlanmıştır ve WAP
servis sağlayıcıları tarafından
sağlanmaktadır.

Açıklama
İçerik alanının her
satırında gezinir
Önceki sayfaya döner
Seçenekleri seçer ve
işlemleri onaylar

WAP tarayıcı menüsünün
kullanılması
Mobil Web’de sörf yaparken
kullanılabilecek çeşitli menü
seçenekleri vardır.
Not
WAP tarayıcı menüleri, tarayıcınızın
sürümüne göre değişebilir.

Telefon tuşlarını veya WAP tarayıcı
menüsünü kullanarak İnternet’te sörf
yapabilirsiniz.

47

Tarayıcı
Tarayıcı

Anasayfa

Menü

.1

Bir ana sayfaya bağlanır. Anasayfa
etkinleştirilen profilde tanımlanan
site olacaktır. Etkinleştirilen profilde
tanımlamadıysanız, servis sağlayıcısı
tarafından tanımlanacaktır.

Sık kullanılanlar Menü

Geçmiş

.2

2. Y
 eni sık kullanılan öğesini seçin ve
Tamam tuşuna basın.
3. İstenen ismi ve URL’yi girdikten
sonra Tamam tuşuna basın.
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Kaydedilen sayfalar
Menü

Ayarlar

1. Sol seçim [Seçenekler] tuşuna basın.

İstediğiniz siteye doğrudan
bağlanabilirsiniz. Belli bir
URL girdikten sonra, sol seçim

.4

.5

Telefon ekrandaki sayfayı çevrimdışı
dosya şeklinde kaydedebilir.

Yeni sık kullanılan

Menü

Menü

Bu menü son girilen sayfaları gösterir.

Bu menü, daha sonra kolay
ulaşabilmeniz için favori web
sayfalarının URL adreslerini
kaydetmenizi sağlar.

Adres gir

[Seçenekler] tuşuna basın ve Bağlan’ı
seçin.

Menü

.6

İnternet hizmetine özel profil,
önbellek ve güvenlik ayarlayabilirsiniz.

Şebeke profilleri

(Menü

.6.1)

Profil, İnternet’e bağlanmak için
kullanılan şebeke bilgileridir.
.3

Bazı operatörlerde, telefonda kayıtlı
varsayılan profiller bulunmaktadır.
Varsayılan profillere yeni ad verilemez.

Görünüm stili

(Menü

.6.2)

Önbellek

(Menü

.6.3)

.6.6)

Java script

(Menü

.6.7)

Java script’i açmayı veya kapamayı
seçer.

Not

Kullanılan bellek

Önbellek, verileri geçici olarak
kaydetmek için kullanılan bir
tampon bellektir.
(Menü

(Menü

WAP tarama sırasında görüntünün
gösterilip gösterilmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Eriştiğiniz bilgiler ve servisler
telefonun önbelleğine kaydedilir.

Çerezler

Görüntüyü göster

Tarayıcı

İstediğiniz görünüm modunu
seçebilirsiniz.

(Menü

.6.8)

Hafızanın durumunu kontrol
edebilirsiniz.
.6.4)

Çerezlerin etkinleştirilmesi,
sunucudan gönderilen çerezlerin
kaydedilmesini sağlar. Bu işlevin
devre dışı bırakılması çerezlerin
telefonunuza kaydedilmesini önler.

Bilgi

Menü

.7

WAP tarayıcısının sürüm bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.

Güvenlik Sertifikaları
(Menü

.6.5)

Telefonunuzda kayıtlı kişisel sertifikala
rınızın bir listesini görebilirsiniz.
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MP3-Oynatıcısı [Menü 0]
MP3-Oynatıcısı

KP215 entegre bir MP3 çalar içerir.
Telefonunuzdaki MP3 müzik
dosyalarını uyumlu bir kulaklıkla ya
da telefonun dahili hoparlörüyle
dinleyebilirsiniz.
Not
Hoparlörün küçük olmasından
ötürü bazı durumlarda, özellikle
maksimum ses seviyesinde ve
bas sesler çok fazla olduğunda
ses kalitesi bozulabilir. Bu
nedenle, müziği yüksek kalitede
dinleyebilmeniz için stereo kulaklık
kullanmanızı öneririz.

Müzik çalar aşağıdakileri destekler:
•M
 PEG-2 Katman III, MPEG-2.5
Katman III: Örnekleme frekansı 8KHz
- 48KHz arası. 320Kbps, stereo’ya
kadar bit hızı.
•A
 AC: ADIF, ADTS formatları
(Örnekleme frekansı 8KHz - 48KHz
arası)
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•A
 AC+: V1: (Bit hızı 16~128Kbps)
V2 : (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme frekansı 8KHz
- 48KHz arası)

Not
KP215 belirtilen tüm dosya
türlerinin değişken bit hızlarını
desteklemez. Bu nedenle dosyayı
MP3 formatından AAC’ye
dönüştüremezsiniz.

MP3 dosyalarını uyumlu bir
bilgisayardan telefonunuzun
belleğine Yığın Depolama ile
aktarabilirsiniz.
USB kablosunu kullanarak telefonu
bir PC’ye bağladığınızda telefonu
Windows Gezgini’nde çıkarılabilir disk
olarak görüntüleyebilirsiniz. Şarkıları
çıkarılabilir diske kopyaladıktan sonra
donanımı sisteminizden güvenli
şekilde kaldırmanız gerekir.
Not
► MP3 dosyalarını Sesler/ MP3

klasörüne kopyalamanız gerekir.
Başka bir klasöre kopyalarsanız
MP3 dosyalarınızı göremezsiniz.

► Bilgisayarın işletim sistemi

Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 veya Windows XP
olmalıdır.

Menü 0.1

Tüm müzik dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.

Parça listem

Menü 0.2

Müzik dosyalarını beğeninize göre
ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Menü 0.3

Not
Müzik, uluslararası antlaşmalar ve
yerel telif hakkı yasaları tarafından
telif hakkıyla korunmaktadır.
Müziğin çoğaltılması ve
kopyalanması için izin veya lisans
alınması gerekebilir. Bazı ülkelerde
ulusal yasalar telifli eserlerin
özel olarak kopyalanmasını
yasaklamaktadır. Bu eserlerin
kullanımıyla ilgili olarak lütfen
telefonun kullanıldığı ülkenin ulusal
mevzuatına bakın.

MP3-Oynatıcısı

Tüm şarkılar

►K
 arıştır: Açık seçerseniz, müzik

parçalarını rastgele sırayla
dinleyebilirsiniz.
►T
 ekrarla: Bu menü, çalma modunu

ayarlamanızı sağlar: Bir, Hepsi,
Kapalı.
►O
 ynatıcı teması: Bu menü MP3

çalarken ana LCD’nin arka planını
değiştirmenizi sağlar.
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Ayarlar [Menü #]
Ayarlar

Profiller

Menü #.1

Profillerde farklı etkinlikler, ortamlar
ya da arayıcı grupları için farklı zil
tonları ayarlayabilir ve atayabilirsiniz.
Altı adet önceden ayarlanmış profil
bulunmaktadır: Genel, Sessiz,
Titreşim, Yüksek ve Kulaklık.

Etkinleştir

(Menü #.1.Tamam.1)

1. Profillerin listesi görüntülenir.
2. Profiller listesinde, etkinleştirmek
istediğiniz profile gelin ve sol seçim
[Tamam] ya da Tamam tuşuna
basın.
3. Sonra Etkinleştir’i seçin.

Kişiselleştir

(Menü #.1.Tamam.2)

Profiller listesinde istenilen profile
gelin. Sol seçim tuşuna ya da Tamam
tuşuna bastıktan sonra Kişiselleştir’i
seçin.
Profil ayarlama seçeneği açılır.
Seçeneği istediğiniz şekilde ayarlayın.
►Ç
 ağrı uyarı türü: Gelen aramalar

için uyarı türünü belirleyin.
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►Z
 il sesleri: Listeden istediğiniz zil

sesini seçin.
►Z
 il sesi seviyesi: Zil sesinin

yüksekliğini ayarlayın.
►M
 esaj uyarı türü: Mesajlar için

uyarı türü ayarlayın.
►M
 esaj sesleri: Mesajlar için uyarı

tonu ayarlayın.
►M
 esaj ses seviyesi: Mesaj sesinin

seviyesi ayarlayın.
►T
 uş sesleri: İstediğiniz tuş sesini

seçin.
►T
 uş ses seviyesi: Tuş sesinin

yüksekliğini ayarlayın.
►K
 apak sesi: Kapak sesini ortama

uygun biçimde ayarlamanızı sağlar.
►E
 fekt ses seviyesi: Efekt sesinin

seviyesini ayarlayın.
►A
 çılış/kapanış ses seviyesi:

Telefonu açıp kapatırken çalan zilin
ses seviyesini ayarlayın.
Not
Tüm profiller yeniden
adlandırılamaz.

Menü #.2

Tarih ve saatle ilgili fonksiyonları
ayarlayabilirsiniz.

Tarihi ayarla

(Menü #.2.1)

Günün tarihini girebilirsiniz.

Tarih formatı

(Menü #.2.2)

Tarih formatını YYYY/AA/GG,
GG/AA/YYYY veya AA/GG/YYYY
şeklinde ayarlayabilirsiniz. (G: Gün /
A: Ay / Y: Yıl)

Saati ayarla

(Menü #.2.3)

Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı

(Menü #.2.4)

Saat formatını 24 saat veya 12 saat
olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik güncelle

(Menü #.2.5)

Açık’ı seçtiğinizde telefon tarihi ve
saati otomatik olarak günceller.

Diller

Menü #.3

Telefonunuzdaki ekran metinlerinin
dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik
aynı zamanda dil Giriş modunu da
etkileyecektir.

Ekran
Duvar kağıdı

Ayarlar

Tarih ve saat

Menü #.4
(Menü #.4.1)

Bekleme modunda gösterilecek arka
plan resmini seçebilirsiniz.

Arka plan ışığı
zamanlayıcısı

(Menü #.4.2)

Ekranın aydınlık kalma süresini
ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık

(Menü #.4.3)

LCD’nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran kısayolu (Menü #.4.4)
4 hareket tuşunun işlevlerini bekleme
modunda kısayol olarak kullanılacak
şekilde ayarlayabilirsiniz.
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Ayarlar
Tema

(Menü #.4.5)

Ayarlar

Ana ekranda görüntülenecek olan
ekran temasını ayarlayabilirsiniz.

Menü stili

(Menü #.4.6)

Telefonunuz Tablo görünümü ve Liste
görünümü menü temalarından birini
kullanmanıza olanak tanır. Menü
stilini hareket tuşlarıyla ilerleyerek ve
sol seçim [Tamam] tuşuna basarak
ayarlayın.

Bekleme modu metni
(Menü #.4.7)

Açık seçerseniz, bekleme
modunda görüntülenen metni
düzenleyebilirsiniz.

Şebeke adı

(Menü #.4.8)

Bu işlev etkinleştirildiğinde LCD
ekranda şebeke adı görüntülenir.

Arama font rengi
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(Menü #.4.9)

Arama yaptığınızda ana ekranda
görüntülenen sayıların rengini
ayarlayabilirsiniz.

Bağlantı
Şebeke

Menü #.5
(Menü #.5.1)

Otomatik veya manuel olarak giriş
yapılacak bir şebeke seçebilirsiniz.

Şebeke seçimi

(Menü #.5.1.1)

Şebeke seçimi çoğunlukla Otomatik
olarak ayarlanmıştır.
►O
 tomatik: Otomatik modu

seçtiğinizde telefon şebekeyi
otomatik olarak arar ve seçer.
Otomatik’i seçtiğinizde telefon
kapanıp açılsa dahi Otomatik
olarak ayarlanır.
►M
 anuel: Telefon kullanılabilir

şebekelerin listesini bulur ve
görüntüler. Bundan sonra
kullanmak istediğiniz şebekeyi,
bu şebekenin sizin asıl şebeke
operatörünüzle dolaşım anlaşması
varsa, seçebilirsiniz. Telefon,
seçtiğiniz şebekeye erişememesi
durumunda başka bir şebeke
seçmenizi ister.

►T
 ercih edilenler: Tercih

GPRS

(Menü #.5.1.2)

Çeşitli durumlara bağlı olarak GPRS
servisini ayarlayabilirsiniz.
► Açılırken

Bu menüyü seçerseniz, telefonu
açtığınızda otomatik olarak
GPRS şebekesine kaydolunur.
Oluşturulmuş bir WAP ya da
PC çevirmeli ağ uygulamasını
başlatarak, telefon ve şebeke
arasında bağlantı sağlanabilir ve
veri transferi yapılabilir. Uygulamayı
sona erdirdiğinizde, GPRS
bağlantısı sona erer ancak GPRS
şebekesi kaydı devam eder.

► Gerektiğinde

Bu menüyü seçerseniz, bir
WAP veya uygulama servisine
bağlandığınızda GPRS bağlantısı
kurulur, WAP veya uygulama
bağlantısını sona erdirdiğinizde
kapanır.

Erişim noktası

Ayarlar

ettiğiniz şebekelerin listesini
ayarlayabilirsiniz, telefon başka
şebekelere giriş yapmaya
çalışmadan önce bunlara giriş
yapmayı dener. Bu liste telefonun
önceden tanımlı bilinen şebekeler
listesinden ayarlanır.

(Menü #.5.1.3)

►G
 öster: Seçili profili görebilirsiniz.
►D
 üzenle: Seçili profili

düzenleyebilirsiniz.
►Y
 eni erişim noktası

• İ sim: Şebeke ismini yazabilirsiniz.
• T aşıyıcı: Taşıyıcı veri servisini
ayarlayabilirsiniz. - GPRS
<GPRS ayarları>
Servis ayarları sadece taşıyıcı servisi
olarak GPRS seçildiğinde kullanılabilir.
- APN: GPRS’in APN’sini girin.
-K
 ull. Kimliği: APN sunucunuz için
kullanıcılar tanımlanır.
- Ş ifre: APN sunucunuz tarafından
istenilen parola.
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Ayarlar
Ayarlar

-B
 irincil sunucu: Girdiğiniz birincil
DNS sunucusunun IP adresini girin.
- İ kincil sunucu: Girdiğiniz ikincil DNS
sunucusunun IP adresini girin.

USB bağlantı modu
(Menü #.5,2)

Veri servisi ve USB Yığın depolama
modlarından birini seçebilirsiniz.
►Y
 ığın depolama

Kabloyu kullanarak telefonunuzu bir
USB depolama aygıtı olarak PC’nize üç
yolla bağlayabilirsiniz.
1. Boş ekran (veya Üst menü)
gösterilirken, telefonu PC’ye
bağlayın.
2. Bir işlem veya menü işlevini
gerçekleştirirken telefonu bağlayın
ve ardından boş ekrana (Üst
menüye) gidin.
3. Bir işlem veya menü işlevini
gerçekleştirirken, telefonu bağlayın
ve ardından USB Yığın Depolama
menüsünü seçin.
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Telefon hafızasını kullanmayı
tamamladığınızda Çıkış seçeneğine
tıklayın ve aşağıdaki adımları takip
edin.

Dikkat!
Kabloyu çıkarmadan önce
Çıkış seçeneğine tıklamanız
gerekmektedir. Ya da aktarılan
verinin bütünlüğü konusunda
garanti verilmemektedir.
1. Bildirim alanına basın. [Donanımı
fişten Çıkar ya da Çıkar]
2. U
 SB yığın Depolama Aygıtı’nı
seçin, Dur’a tıklayın. Aşağıdaki
mesaj görüntülenir: USB yığın
Depolama Aygıtı şu anda güvenli
bir şekilde sistemden kaldırılabilir.
3. Ardından kabloyu çıkarın.
►V
 eri servisi

LG Mobile Senk. programını
kullanmak için Veri Servisi menüsünü
seçin.

Menü #.6

Ayar menüsünden sol seçim tuşu
[Tamam]’a basarak menüyü çağrıya
göre ayarlayabilirsiniz.

Çağrı Yönlendirme

(Menü #.6.1)

Çağrı Yönlendirme gelen sesli
aramaları, faks aramalarını ve veri
aramalarını başka bir numaraya
yönlendirmenize imkan tanır. Ayrıntılı
bilgi için servis sağlayıcınızla irtibat
kurun.
►T
 üm sesli aramalar: Sesli aramaları

koşulsuz olarak yönlendirir.
►M
 eşgulse: Telefon kullanılırken

sesli aramaları yönlendirir.
►C
 evap yoksa: Cevap vermediğiniz

zaman sesli aramaları yönlendirir.
►U
 laşılamıyorsa: Telefonun kapalı

veya kapsama alanı dışında
olduğu durumlarda sesli aramaları
yönlendirir.

►B
 ütün faks çağrıları: Faks

bağlantılı bir numaraya koşulsuz
olarak yönlendirir.
►H
 epsini iptal et: Tüm çağrı

Ayarlar

Çağrı

yönlendirme hizmetini iptal eder.
Alt menüler
Çağrı yönlendirme menüleri aşağıda
gösterilen alt menülere sahiptir.
- E tkinleştir: İlgili servisi etkinleştirir.
Telesekreter numarasına: Mesaj
merkezine iletir. Bu işlev Bütün veri
çağrıları ve Bütün faks çağrıları
menülerinde gösterilmez.
Diğer numaraya: Yönlendirme için
numara girer.
Favori numaraya: En son
yönlendirme yapılan 5 numarayı
görebilirsiniz.
- İ ptal Et: İlgili servisi devre dışı bırakır.
-D
 urumu göster: İlgili servisin
durumunu gösterir.

►B
 ütün veri çağrıları: PC bağlantılı

bir numaraya koşulsuz olarak
yönlendirir.
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Ayarlar
Cevap modu

(Menü #.6.2)

Ayarlar

►K
 apağı aç: Bu menüyü seçerseniz,

çağrıyı kapağı açarak alabilirsiniz.
►H
 erhangi bir tuş: Bu menüyü

seçerseniz, son tuşu veya sağ seçim
tuşu dışında herhangi bir tuşa
basarak çağrıyı alabilirsiniz.
►Y
 alnız gönder tuşu: Bu menüyü

seçerseniz, sadece son tuşuna
basarak çağrı alabilirsiniz.

Numaramı gönder

(Menü #.6.3)

(şebeke ve aboneliğe bağlı)
►Ş
 ebekeye göre ayarlandı: Bunu

seçerseniz, telefon numaranızı hat 1
veya hat 2 gibi iki hat servisine göre
gönderebilirsiniz.
►A
 çık: Telefon numaranızı başka

bir kişiye gönderebilirsiniz. Telefon
numaranız alıcının telefonunda
görünecektir.
►K
 apalı: Telefon numaranız

görünmez.
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Çağrı bekletme

(Menü #.6.4)

(şebekeye bağlı)
►E
 tkinleştir: Etkinleştir’i seçerseniz,

bekleyen (alınan) bir çağrıyı kabul
edebilirsiniz.
► İ ptal Et: İptal Et’i seçerseniz,

bekleyen (alınan) çağrıyı kabul
edemezsiniz.
►D
 urumu göster: Çağrı bekletme

statüsünü gösterir.

Dakika hatırlatıcı

(Menü #.6.5)

Açık’ı seçerseniz, çağrı esnasında her
dakikada bir çalan bip sesi ile arama
süresini kontrol edebilirsiniz.

Oto. tekrar ara

(Menü #.6.6)

►A
 çık:Bu işlev etkinleştirildiğinde,

çağrının bağlanamadığı
durumlarda telefon otomatik
olarak numarayı yeniden çevirmeyi
deneyecektir.
►K
 apalı: İlk çağrı bağlanmadığında

telefonunuz tekrar arama
girişiminde bulunmayacaktır.

DTMF seslerini gönder
Telesekreter postanızı veya diğer
otomatik telefon servislerini
kontrol etmek için dokunmatik tuş
tonlarını etkin bir arama sırasında
gönderebilirsiniz.

Güvenlik
PIN kodu isteği

Menü #.7

4. PIN kodunu 3 defadan fazla
yanlış girerseniz, telefonunuz
kilitlenecektir. PIN kodu bloke
olmuşsa, PUK kodunu girmeniz
gerekir.

Ayarlar

(Menü #.6.7)

5. PUK kodunuzu 10 defaya kadar
girebilirsiniz. PUK kodunu 10
defadan fazla yanlış girerseniz,
telefonunuzun kilidini açamazsınız.
Bu durumda servis sağlayıcınızla
irtibata geçmeniz gerekir.

(Menü #.7.1)

Bu menüden; telefonunuzu,
açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu
soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu işlev etkinleştirildiğinde,
PIN kodunu girmeniz istenecektir.
1. Güvenlik ayarları menüsünden PIN
kodu isteğini seçin ve ardından sol
seçim tuşuna [OK] basın.
2. Aç/Kapat.
3. Ayarı değiştirmek isterseniz,
telefonu açtığınızda PIN kodunu
girmeniz gerekecektir.

Telefon kilidi

(Menü #.7.2)

Telefonun izinsiz kullanımını
engellemek için bir güvenlik kodu
kullanabilirsiniz. Telefonunuzu
Telefon açıldığında’ya ayarladıysanız,
her açıldığında sizden güvenlik
kodunu isteyecektir.
Telefon kilidini SIM
değiştirildiğinde’ye ayarladıysanız,
telefon sizden sadece SIM kartınızı
değiştirdiğiniz zaman güvenlik kodu
isteyecektir.
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Ayarlar
Çağrı Engelleme

(Menü #.7.3)

Ayarlar

Çağrı engelleme servisi
telefonunuzun belirli çağrı gruplarını
yapmasını veya bu tür çağrıların
telefonunuza gelmesini engeller.
Bu işlev çağrı engelleme şifresini
gerektirir. Aşağıdaki alt menüleri
görüntüleyebilirsiniz.
►T
 üm giden aramalar: Tüm yapılan

çağrılar için engelleme servisi.
►U
 luslararası giden arama: Tüm

uluslar arası giden aramalar için
engelleme servisi.
►K
 endi ülkem hariç yapılan uluslar

arası aramalar: Dolaşımdayken
giden uluslar arası aramalar için
engelleme servisi.
►T
 üm gelen aramalar: Tüm gelen

çağrılar için engelleme servisi.
►Y
 urtdışında gelen aramalar:

Dolaşımdayken gelen tüm çağrılar
için engelleme servisi.
►B
 ütün engellemeleri iptal et:

Bütün engelleme servislerini iptal
edebilirsiniz.
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►Ş
 ifre değiş.: Çağrı Engelleme

Servisi şifresini değiştirebilirsiniz.
Alt menüler:
- E tkinleştir: Şebekeden çağrı
kısıtlama özelliğini açık olarak
ayarlama isteğinde bulunulmasına
imkan tanır.
- İ ptal Et: Seçili çağrı kısıtlamayı
kapatın.
-D
 urumu göster: Aramaların
engellenip engellenmediğini
gösterir.

Sabit arama numarası
(SIM’e bağlı)

(Menü #.7.4)

Giden çağrılarınızı seçili telefon
numaraları ile sınırlayabilirsiniz.
Numaralar PIN2 kodunuzla
korunmaktadır.
►A
 çık: Giden çağrılarınızı

seçili telefon numaraları ile
sınırlayabilirsiniz.
►K
 apalı: Sabit arama işlevini iptal

edebilirsiniz.

►N
 umara listesi: Sabit arama

Kodları değiştir

Uçuş modunu açtıysanız, şebeke
sinyal simgesi yerine ekranda simge
görüntülenecektir.
►A
 çık: Acil durum çağrıları dahil

(Menü #.7.5)

PIN, telefonun yetkisiz kişiler
tarafından kullanımını engellemek
amacıyla geliştirilmiş Kişisel
Tanımlama Numarası’nın kısaltmasıdır.
Erişim kodlarını değiştirebilirsiniz:
Güvenlik kodu, PIN2 kodu.
1. G
 üvenlik kodunu/PIN2 kodlarını
değiştirmek isterseniz, ilk kodunuzu
girin ve ardından sol seçim [Tamam]
tuşuna basın.

herhangi bir çağrı yapamazsınız
veya şebeke kapsama alanı
gerektiren diğer özellikleri
kullanamazsınız.
►K
 apalı: Uçuş modunu devre dışı

bırakabilir ve şebekeye erişim
sağlamak için telefonunuzu
yeniden başlatabilirsiniz.

Güç tasarrufu

Menü #.9

2. Yeni Güvenlik kodu/PIN2 kodunu
girin ve bunları doğrulayın.

Fabrika varsayılan güç tasarrufu
ayarlarını açmak veya kapamak için
bunu seçin.

Uçuş modu

Ayarları sıfırla

Menü #.8

Bu uçakta seyahat ederken ya da
kablosuz ağın yasak olduğu yerlerde
kablosuz bağlantı gerektirmeyen
telefon özelliklerini kullanmanızı
sağlar.

Ayarlar

numarası olarak kaydedilen
numarayı görüntüleyebilirsiniz.

Menü #.0

Bütün varsayılan fabrika ayarlarını
başlatabilirsiniz. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik kodu
gerekmektedir.
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Ayarlar
Ayarlar
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Bellek durumu

Menü #.

Telefonunuzda, SIM kartınızda veya
harici belleğinizde (eğer takılıysa) boş
alan veya bellek kullanım alanı olup
olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Aksesuarlar

Standart Pil

Seyahat Adaptörü
Bu şarj aleti evde
veya işyerinizde
olmadığınız
zamanlarda
telefonunuzun pilini şarj etmenizi
sağlar.

Kulaklık-mikrofon

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Kişisel iletişim
gereksinimlerinize göre bu seçenekler arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz.

Not
► Her zaman orijinal LG

aksesuarlarını kullanın.

► Aksi halde garantiniz geçersiz

olabilir.

► Aksesuarlar bölgelere göre

farklılık gösterebilir: daha fazla
bilgi için lütfen bölgesel servis
şirketimiz ya da şubemizle
görüşün.
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Teknik veriler
Genel
Teknik veriler

Ürünün adı: KP215
Sistem: GSM 900 / DCS 1800

Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj)
+45°C (şarj)
Min: -10°C
“Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.”

Not
► Bu cihazın yazılımı Türkiye’de

kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
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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.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Cover

Cover

Cutout-line

Cutout-line

Part of the phone

KP215

1. Earpiece
2. Main LCD
3. Send key
4. Alphanumeric keys
5. Clear key
6. End key
7. Microphone

QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE
6

This guide is the instruction for foreigners.
7

➋

Entering text

➊

➌

➍

➎

1. Navigation key
► In standby mode:

Briefly: Write Text message
Briefly: Go to Contacts list
B
 riefly: Go to Favorites menu
B
 riefly: Popup Sound profiles box
Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode
► In menu: Scroll up & down

2. Soft keys (Left soft key / Right soft key)
►T
 hese keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are available with the handset.

T9 (T9 Abc) mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text. If you press
key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

3. MP3 hot key
►G
 o to MP3 player.

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled
with the required letter once, twice, three or four times until the
letter is displayed.

4. Confirm key / OK key
►S
 elects menu options and confirms actions.

123 mode (Number mode)

5. Camera hot key
►G
 o to Camera preview.

Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text / Multimedia Message

Recording a video clip

You can write and edit a message containing a combination of
text, image, video and audio.

This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu.
You can also send the video clip to other people via Multimedia
message.

1. Enter your message in the Message field.
2. After enter the message, press the left soft key [Options] and
select Send to.
3. Press the left soft key [Options] and select Send after entering
numbers. The message will automatically be saved in the Sent
folder. If the message has not been sent, it will remain in the
Outbox with a failed status.

• To record a video clip

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and confirm the
selection with .
2.After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and
press .
4. Press the left soft key [Stop] to end the recording.
5. The video clip you have recorded is automatically saved in the
Videos folder of My stuff.

Taking a picture
This application enables you to take a still picture. You can take
a picture in the size you want, and use it for the address book
photo, home screen and other more general purposes.
You can also send the picture to other people via Multimedia
message.

• To take a picture
1. Press the camera key in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the
camera or the OK key.
3. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and confirm the
selection with .

4.After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
5. Focus the camera on what you want to take and press .
6. The photo you have taken is automatically saved in the images
folder of My stuff. After taking a photo, you can select the
submenus by pressing the left soft key [Options].

MP3 Player

Recording a voice memo

The KP215 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy
listening to MP3 music files on your phone using a compatible
headset or via the internal loudspeaker.

You can record a voice memo by using voice recorder feature.
You can also send the voice memo via multimedia message.

All songs

1. Press the OK key to start recording.
Once recording is started, the message “REC”and
the recording time are displayed, talk into the microphone.
2. If you want to finish recording, press the right soft key [Stop].
The recorded file is automatically saved in Sounds folder
of My stuff.

You can view all the music files stored in the phone/external
memory.

My playlist

You can create your own playlist by choosing tracks from the
All song menu list.

Settings

You can change the settings of MP3 player.
If you want to play the music randomly or continuously, select
shuffle and repeat feature.

Browser
Home

Saved pages

Bookmarks

Settings

You can launch the web browser and access the homepage of
the activated profile on Browser settings.
You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can
be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are
stored as bookmarks.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

History

You can view the list of the pages you’ve already connected.

The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.
You can change the settings for browser connectivity and
display.

Information

You can view the information of WAP browser version.

GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO

: 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

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

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MARKASI

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

MODELİ

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

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

SERİ NO

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

ADRESİ

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

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

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

FATURA NO

YETKİLİ SERVİS

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

İMZA

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

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

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 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

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

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

