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Bu kılavuzda yer alan öğelerin bazıları,
telefonunuzun yazılım sürümüne ya da hizmet
sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
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En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak
üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt KF600 mobil
telefonu satın aldığınız için tebrik ederiz.
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Telefonunuzun kullanılmaya başlanması
Sonlandırma/açma/
kapama tuşu
Aramayı sonlandırır ya
da reddeder. Telefonun
açılıp/ kapanmasını
sağlar Bekleme ekranına
dönmek için bir kez basın.

Şarj aleti/kablo/
handsfree konnektörü
Ses

Silme tuşu
Her bastığınızda bir
karakter siler.
Bir önceki ekrana
geçmek için bu tuşu
kullanabilirsiniz.
Ana Ekran
Telefonunuzun kullanılmaya başlanması
8

InteractPad TM
Arama tuşu
Telefon numarasını arar ve
gelen çağrıları yanıtlar.
MP3 Çalar

Çekme düğmesi
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Pil kapağı

SIM Kart
Hafıza kartı yuvası
Batarya

Telefonunuzun kullanılmaya başlanması
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SIM ve pilin takılması

1 Pil kapağını çıkartın.

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın.

2 Pili çıkartın.

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından
dikkatlice çıkarın.

Uyarı! Pili çıkartırken tırnağınızı
kullanmayın.
Uyarı! Telefona zarar verebileceği
için telefon açıkken pili çıkartmayın.
SIM ve pilin takılması
10

5 Pil kapağını yerine takın.

Yerine oturana kadar pil kapağını telefonun
üstüne doğru kaydırın.
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01
02
03
04
05
06

3 Sim kartın takılması

SIM kartı SIM kart tutucunun içerisinde
kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin
aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.
SIM kartı çıkartmak için aksi istikamette
hafifçe çekin.

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst
köşesine yerleştirin. Pilin bileşenlerinin
telefondaki terminallerle bağlantı
kurduğundan emin olun. Yerine oturana
kadar pilin alt kısmını aşağıya bastırın.

07
08
09
10

6 Telefonunuzun şarj edilmesi

KF600 telefonunuzun kenarında bulunan şarj
yuvasının kapağını çekerek açın. Şarj cihazını
takın ve ucunu elektrik prizine takın. Ekranda
"Pil Dolu" mesajı belirene kadar KF600
telefonunuzun şarjda takılı kalması gereklidir.

SIM ve pilin takılması
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Bellek kartı
Bellek kartı takılması
Bellek kartı kullanarak telefonunuzun hafızasını
genişletebilirsiniz. KF600 telefonunuz
maksimum 2 GB'a kadar bellek kartını destekler.
1 Önceden olduğu gibi pil kapağını ve pili
çıkarın.
2 Bellek kartını takın. Yerine oturana kadar
bellek kartını üstteki yuvaya doğru kaydırın.
Altın temas bölgesinin yukarıya baktığından
emin olun.

2 Hafıza yöneticisini seçin ve Harici bellek
öğesini seçin.

3 Biçimlendir öğesine dokunun ve varsayılan

0000 şifresini girin. Kartınız biçimlendiriler ve
kullanıma hazır hale gelir.
4 KF600 telefonunuzda yeni formatlanan
klasörleri görüntülemek için
dokunun
ve
seçin. Harici Bellek öğesini seçin. Beş
tane dosya göreceksiniz: Görüntüler, Sesler,
Videolar, Belgeler ve Diğerleri.
Bellek kartının kullanılması hakkında daha fazla
bilgi için bkz. sayfa 46.
Uyarı!
Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart
üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki
bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi
önceden yedekleyin.

Ayarlar
12

3 Önceden olduğu gibi pil kapağını yerine takın.

Kayıtlarınızın aktarılması

Bellek kartının biçimlendirilmesi

SIM kartınız üzerindeki kayıtlarınızın
telefonunuza aktarılması için:
dokunun ve
1 Bekleme ekranındayken

Bellek kartınız biçimlendirilmişse, hemen
kullanmaya başlayabilirsiniz. Kartınız
biçimlendirilmemişse, kartı biçimlendirmeniz
gereklidir.
dokunun ve
1 Bekleme ekranındayken
seçin.

seçin.

2 Tümünü kopyala öğesini seçin.
3 Telefondan SIM'e öğesini, sonrasında Orijinali
sakla ya da Orijinali sil öğesini seçin.

4 Onaylamak için Evet'e dokunun.
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Tarayıcı
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Bekleme ekranınız
KF600 telefonunuz kullanımda değilken
bekleme ekranınıza döner. Burada menü
seçeneklerine erişme, hızlı arama yapma ve
profilinizi değiştirmenin yanı sıra birçok işlem
yapabilirsiniz.
KF600 telefonunuzda InteractPad ekran ve ana
ekran olmak üzere iki ekran bulunur. Altındaki
küçük InteractPad ekranı kullanarak ana ekranda
ne görmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

InteractPad ipuçları
InteractPad ekrana alışabilmeniz için bekleme
ekranı mükemmel bir yerdir.
Bir simge seçmek için InteractPad ekran üzerinde
bu simgeye tam olarak dokunun. Bir seçeneğe
dokunduğunuzu anladığı zaman KF600
telefonunuz hafifçe titrer.
v InteractPad, hafif ama kararlı dokunuşları
algılayabilecek kadar hassas olduğu için sert
basmaya gerek yoktur.

v Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak

ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara
dokunmamaya dikkat edin.
v Ekran ışığı kapalıyken bekleme ekranına
dönmek için telefonun yanındaki kamera
tuşuna basın.
v InteractPad, etrafını saran herhangi bir
malzeme varken çalışmayacağı için telefonu
herhangi bir kılıfa koymayın veya örtmeyin.
v Herhangi bir seçenekler menüsüne girince
InteractPad ekranınız dört yönlü ok tuşlarıyla
işlev görür. Dilerseniz her seferinde tek öğe
için menüde ok tuşlarını kullanarak gezinebilir
veya ilerlemek istediğiniz yönde parmağınızı
InteractPad ekran üzerinde kaydırabilirsiniz.

Bekleme ekranınız
14
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Hızlı tuşlar
Hızlı tuşları kullanarak en çok kullandığınız
işlevlere tek dokunuşla kolayca erişebilirsiniz.
Ana menüyü açmak için dokunun.
SMS mesajı oluşturmak ve
göndermek için dokunun. Ayrıntılar
için 27. sayfaya bakın.

s Ana menü

Adres defterinizi açmak için dokunun.
Kayıtlarınız alfabetik liste şeklinde
gösterilir. Yeni kayıt ekleyebilir ve
mevcut olanları düzenleyebilirsiniz.
Ayrıntılar için 24. sayfaya bakın.
Alarm fonksiyonunu ayarlamak için
tıklayın.
Telefonunuz için bir ses profili seçmek
için dokunun.

s InteractPadTM

Bekleme ekranınız
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 ızlı tuşları kapatmak ve InteractPad
H
ekranı kilitlemek için dokunun. Kilidi
açmak için kamera tuşuna bir kez
basın.
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Bekleme ekranınız
Ana menü

Durum çubuğu

Ana menüde dokuz menü seçeneği bulunur.
Menüyü açmak için:
1	 dokunun.
2	Ana ekranda ana menü ekrana gelir.
InteractPadda dört yön oku ekrana gelir.
3	Her seferinde tek bir simgeye dokunarak ana
menü arasında dolaşmak için ok tuşlarına
dokunun.
4	Dilediğiniz seçenek daire içine alınınca
seçmek için TAMAM'a dokunun.

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin
kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar
ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra Bluetooth
bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.
Aşağıda, durum çubuğunda görebileceğiniz
simgelerin anlamları açıklanmıştır.
Alan

Açıklama
Şebeke sinyal gücü (çizgi sayısı
değişiklik gösterir)
Şebeke yok sinyali

Mesaj

Kalan pil ömrü

Arama günlükleri
Rehber

Pil boş

Multimedya
Öğelerim

Yeni metin mesajı
Yeni telesekreter mesajı
Mesaj kutusu dolu

Bekleme ekranınız
16

Alarm kurulu
s Aua menü

Titreşim profili kullanılıyor
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Alan

Açıklama
Genel profil kullanılıyor
Dış mekan profili kullanılıyor
Sessiz profili kullanılıyor
Kulaklık profili kullanılıyor
Çağrılar yönlendirilmiş
GPRS var
EDGE var
Dolaşımda
Uçuş modu seçili
Bluetooth

Bekleme ekranınız
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Tarayıcı
Bankacılık, haberler, hava durumu raporları
ve uçuş bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz
Uygulama Protokolü) hizmetlerine
ulaşabilirsininiz. Bu hizmetler özel olarak mobil
telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis
sağlayıcıları tarafından sağlanır.
Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu,
fiyatları ve tarifeleri şebeke operatörünüzden
ve/veya servislerini kullanmak istediğiniz
servis sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz.
Servis sağlayıcılar, kendi servislerini nasıl
kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.
Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir.
Sayfanın içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. URL
adresini girerek istediğiniz web sitesi sayfasına
ulaşabilirsiniz. Tarayıcıdan istediğiniz zaman
çıkmak içine tuşuna basın. Telefon bekleme
menüsüne geri döner.

WAP Tarayıcısıyla gezinme
Telefon tuşları ya da WAP Tarayıcı menüsünü
kullanarak internette gezebilirsiniz.
Telefon tuşlarını kullanma
İnternette gezinirken telefon tuşları, telefon
modunda olduğundan farklı çalışır.
Tuş

Simge yönergeleri

u
d

İçerikte satırlar arasında hareket
etmenizi sağlar

c

Bir önceki sayfaya dönmenizi
sağlar

O

Seçenekleri seçer ve işlemleri
onaylar

Tarayıcı
18
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WAP Tarayıcı menüsünün kullanılması
Mobil Web’de gezerken kullanılabilecek çeşitli
menü seçenekleri bulunmaktadır.

İPUCU! WAP Tarayıcı menüsü, Tarayıcı
sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Ana sayfa

Menü 1.1

Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş
profilde tanımlanan site olabilir.
Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız,
Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.

Menü 1.2

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için
istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini
kaydetmenizi sağlar.
Bir sık kullanılan oluşturmak için
1 Sol seçim tuşuna Tamam basın.
2 Ekle’yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
3	İstediğiniz URL’yi ve başlığı girdikten sonra
Tamam tuşuna basın.
İstediğiniz bir sık kullanılanı seçtikten sonra,
aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
v Yeni sık kullanılan: Yeni bir yer imi
oluşturmak için bunu seçin.
v Yeni klasör: Yeni klasör oluşturmak için
bunu seçin.
v Kopyala: Klasöre kopyala.
v URL'yi bununla gönder: Metin ya da
multimedya mesajı ve E-posta aracılığı ile
seçili sık kullanılanları gönderir.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tarayıcı
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Tarayıcı
Adresi girin

Menü 1.3

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz.
Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna
basın.

Tarayıcı ayarları

Menü 1.6

İnternet servisiyle ilgili profil, önbellek, çerez ve
güvenlik öğelerini ayarlayabilirsiniz.

Şebeke profilleri (Menü 1.6.1)

Geçmiş

Menü 1.4

Bu menü son taranan sayfaları görüntüler.

Kaydedilen sayfalar

Menü 1.5

Telefon, ekrandaki sayfayı çevrimdışı dosya
şeklinde kaydedebilir. En fazla 30 sayfa
kaydedilebilir.

İPUCU! Toplam kapasite en fazla 500kb'dır.

Profil, İnternet’e bağlanmak için kullanılan
şebeke bilgileridir.
Bazı operatörlerde, telefonda kayıtlı varsayılan
profiller bulunmaktadır. Varsayılan profillere yeni
ad verilemez.
Her profilde aşağıdaki alt menüler bulunur:
Etkin
Seçilen profili etkinleştirir.
Göster
Seçili yer imlerini görebilirsiniz.
v Düzenle: Seçili profili düzenleyebilirsiniz.
v Yeni profil: Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.
v Sil: Listedeki seçilen profili siler.
v Tümünü sıfırla: Tüm profilleri sıfırlamanızı
sağlar.

Tarayıcı
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Görünüm stili (Menü 1.6.2)

Resmi göster (Menü 1.6.6)

v Normal: Tüm bilgileri normal olarak gösterir.
v En iyi duruma getirilmiş: Tüm bilgileri en

Görüntünün / avatarın gösterilip
gösterilmemesini belirleyin.

01

JavaScript (Menü 1.6.7)

03

JavaScript'in çalışmasını açıp kapatabilirsiniz.

04

Kullanılan bellek (Menü 1.6.8)

05

v Telefon: Telefonda yeni uygulamaların

06

02

iyi durumda gösterir.

Önbellek (Menü 1.6.3)
Eriştiğiniz bilgiler ve servisler telefonun
önbelleğine kaydedilir.

İPUCU! Önbellek, verilerin geçici olarak

kaydedilmesi için kullanılan bir ara bellektir.

Çerezler (Menü 1.6.4)
Bir çerez kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.

saklanması için kullanılan ve kalan belleği
gösterir.
v Harici: Harici bellekte yeni uygulamaların
saklanması için kullanılan ve kalan belleği
gösterir.

Güvenlik sertifikaları (Menü 1.6.5)

Bilgi

Telefonunuzda saklı kişisel sertifikaların listesini
görebilirsiniz.

WAP tarayıcı sürümü gösterilir.

08
09
10

Menü 1.7

Tarayıcı
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Çağrı geçmişi
Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı
Kimliği (CLI) özelliğini destekliyorsa cevapsız,
gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını
görebilirsiniz.
Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın
gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı
zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Tüm aramalar

Menü 2.1

Bu seçenek, bir aramanın tüm kayıtlarını
görmenizi sağlar.

Cevapsız çağrılar

Menü 2.2

Bu seçenek en son 50 cevapsız aramayı
görmenizi sağlar. Aynı zamanda:
v Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
v Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
v Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
v Aramayı listeden silebilirsiniz.

Yapılan aramalar

Menü 2.3

Bu seçenek en son 50 yapılan aramayı görmenizi
sağlar. Aynı zamanda:
v Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
v Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
v Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
v Aramayı listeden silebilirsiniz.

Gelen çağrılar

Menü 2.4

Bu seçenek en son 50 gelen aramayı görmenizi
sağlar. Aynı zamanda:
v Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres
Defterine kaydedebilirsiniz.
v Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
v Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
v Aramayı listeden silebilirsiniz.

Çağrı geçmişi
22
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Çağrı süresi

Menü 2.5

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi
sağlar. Aynı zamanda çağrı sürelerini
sıfırlayabilirsiniz.
Aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:
v Son çağrı: Son aramanın süresi.
v Gelen çağrılar: Gelen aramaların süresi.
v Tüm aramalar: Sayacın son sıfırlanmasından
bu yana yapılan ya da alınan tüm aramaların
toplam süresi.
v Yapılan aramalar: Yapılan aramaların
süresi.

Veri bilgisi

Menü 2.7

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri
miktarını denetleyebilirsiniz.
Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi
kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

01
02
03
04
05
06
07
08

Çağrı ücretleri

Menü 2.6

Son çağrınızın, tüm çağrıların maliyetini, kalan
miktarı görebilir ve ücreti sıfırlayabilirsiniz.
Ücreti sıfırlamak için PIN2 kodunu kullanmanız
gerekmektedir.

10

Çağrı geçmişi
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Araçlar
Çalar saat

Menü 3.1

Alarm saatini belli bir zamanda çalacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
1	Açık seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını
istediğiniz saati girin.
2	Tekrarlama döngüsünü seçin: Günlük, Birkez,
Pzt-Cum, Pzt-Cts, Cum-Paz.
3	Aşağıya kaydırın ve Profili izle, Her zaman sesli
ya da Her zaman titre seçeneğinde alarmın
çalmasını belirleyin.
4	Alarm sesini seçmek için aşağıya doğru
kaydırın. Yeni bir ses seçmek için Ara öğesine
dokunun.
5	Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin
veya önerilen adı saklayın.
6 Kaydet öğesine dokunun.

İPUCU! 5 adete kadar alarm ayarlayabilirsiniz.

Takvim

Menü 3.2

Takviminize etkinlik eklenmesi
(Menü 3.2.1)

1	Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin. Bir

tarihi InteractPad ekran oklarını kullanıp
üzerine doğru kaydırarak veya dokunup
tarihi elle girerek seçebilirsiniz.

İPUCU! Takviminize bir etkinlik

kaydettikten sonra bu etkinlikle ilgili tarih
ayarlamak için
dokunduktan sonra Tarihe
git öğesini seçmeniz gereklidir.

2	Yeni öğesine dokunun ve etkinliğinizin

başlamasını istediğiniz saati girin. InteractPad
oklarını kullanarak aşağıya kaydırın ve
etkinliğinizin bitiş tarihini girin.

İPUCU! Telefonunuz kapalı olsa da,

alarm fonksiyonu ayarlanan zamanda çalışır.
Ertele seçeneğine tıklarsanız 5 dakika için alarm
tekrar açılır ve QUIT'i tıklarsanız, "Telefonunuzu
açın" mesajı açılır.

Araçlar
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3	Tekrar aşağıya kaydırın ve etkinlik için bir

Alarm belirlenip belirlenmeyeceğini seçin.
Mevcut seçenekler, görmek için sola ya da
sağa kaydırın. Alarmın etkinliğin başlama
saatinde çalmasını belirleyebilir ya da
etkinliğin yaklaştığını size hatırlatmak için
etkinliğin başlamasından önceki bir süreye
ayarlayabilirsiniz.
4 	Aşağıya doğru kaydırın ve etkinlik için bir
Konu girin. Harfleri ve rakamları girmek için
tuş takımını kullanın.
5	Etkinliğin tek seferlik veya Günlük, Haftalık,
Aylık ya da Yıllık aralıklarda tekrarlanmasını
seçmek için bir kez daha aşağıya kaydırın.
tamamen duracağı bir Bitiş tarihi girmek için
de ayrıca aşağıya kaydırabilirsiniz.
6	Kaydet öğesine dokununca etkinliğiniz
takvime kaydedilir. Etkinliklerin kaydedildiği
günler üçgen bir imleçle işaretlenir.

01

1	Tüm etkinliklerinizin bir listesini görmek

02

için dokunun ve Tüm programlar
öğesini seçin. Düzenlemek istediğiniz
etkinliğe kaydırın ve Görüntüle öğesine
dokunun. Alternatif olarak etkinlik gününü
takvimde seçebilir ve Görüntüle öğesine
dokunabilirsiniz.
2	Düzenle öğesine dokunun ve değiştirmek
istediğiniz etknilik bilgilerine kaydırın.
Değişiklikleirinizi yapın ve düzenlenen
etkinliği kaydetmek için Kaydet öğesine
dokunun.

İPUCU! Etkinliği görünülemeyi seçerek

03
04
05
06
07
08
09
10

ve sonrasında Sil öğesine dokunarak
takviminizdeki bir etkinliği silebilirsiniz.

Takvim etkinliğinin paylaşılması
(Menü 3.2.3)

1	Paylaşmak istediğiniz etkinliği seçin ve
dokunun.

2	Şu yolla gönder öğesini seçin ve sonrasında

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

Araçlar
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Araçlar
Hesap makinesi

Menü 3.3

Bu işlev +, –, x, ÷ : gibi standart işlemleri
kapsar : Toplama, Çıkarma, Çarpma ve
Bölme.
Ayrıca, hesap makinesinin +/–, sin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt, deg, rad gibi çeşitli işlevlerini de
kullanabilirsiniz.
1	Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2	Hesaplama için bir işaret seçmek amacıyla
InteractPad ekranı kullanın.
3	Ardından sayıları girin.
4	Sonucu görüntülemek için = basın.
5	Daha karmaşık hesaplamalar için
dokunun ve bir komut seçin.
6	Yeni bir hesaplama başlatmak amacıyla
ekranı temizlemek için AC öğesine dokunun.

Kısa not

Menü 3.4

1	Görüntüle öğesine basarak Not öğesini seçin.
2	Giriş boş ise Yeni öğesine basın.
3	Notu girin ve sonrasında Kaydet öğesine
basın.

Kronometre

Menü 3.5

1	Süreyi almak için Başlat düğmesine, tur
süresini kaydetmek için [Tur] düğmesine
basın.
2	Tur süresi kaydını kesinleştirmek için Durdur
düğmesine basın.
3	Varsayılan duruma geri dönmek için Sıfırla
düğmesine basın.
4	Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden
başlatmak için Devam öğesine dokunun veya
süreyi yeniden başlatmak için Sıfırla öğesine
dokunun.

Araçlar
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Birim dönüştürücü

Menü 3.6

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz
bir diğer ölçü birimine dönüştürür. Birimleri
dönüştürülebilen 7 tür vardır: Döviz, Alan,
Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim, Hız.
1	Tamam tuşuna basarak yedi ölçü biriminden
birini seçebilirsiniz.
2	u ve dtuşlarını kullanarak dönüştürmek
istediğiniz ölçü birimini seçin.
3	lve r tuşlarını kullanarak standart değeri
seçin.

Dünya saati

Menü 3.7

Geçerli zamanı, Greenwich Saat Dilimi (GMT) ve
dünyanın pek çok yerindeki büyük kentlerden
kullanarak kontrol
l, r, u, dve
edebilirsiniz
Bu ekranda şehir ismi, geçerli tarih ve saat
gösterilir.

Menü 3.8

Bu menü, SIM’e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Araçlar
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Multimedya
MP3 Çalar

Menü 4.1

LG KF600 telefonunuzda sevdiğiniz tüm şarkıları
dinleyebilmeniz için dahili bir MP3 çalar bulunur.
v Tüm şarkılar: Telefonunuzdaki tüm şarkıları
içerir.
v Çalma listem: Dinlenecekler listesinde, Son
çalınan şarkılar ve Favori şarkılar seçeneklerinin
yanı sıra oluşturduğunuz tüm parça listeleri
bulunur.
v Ayarlar: Müzik ayarlarınızı belirleyin.

Bir şarkının çalınması
1 MP3 Çalar öğesini seçin.
2	Tüm şarkılar öğesini seçin ve sonra dilediğiniz
şarkıyı çalın. InteractPadda dokunun.
3	Şarkıyı duraklatmak için dokunun.
4	Sonraki şarkıya geçmek için dokunun.
5	Önceki şarkıya geçmek için dokunun.
6	Müzik çalarken telefonunuzu normal olarak
kullanmaya devam edebilmek amacıyla
müzik çaları gizlemek için mp3 yan tuşuna
M basın.

Multimedya
28

7	Müziği durdurmak ve müzik menüsüne
dönmek için

dokunun.

Müzik çalarken seçeneklerin
kullanılması
dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:
v Parça listesini göster: Dinlemekte

olduğunuz parça listesine bakın.
v Zil sesi yap: Çalan MP3 dosyasını zil sesiniz

olarak ayarlayabilirsiniz.
v Ayarlar: Ekolayzer, Çalma modu veya

şarkıları karışık çalmak için Karıştırmayı ayarla
seçeneklerini değiştirin.

İPUCU! Müzik dinlerken sesi

değiştirmek için telefonunuzun yanında
bulunan ses düğmelerini kullanın.

Parça listesi oluşturulması
Tüm şarkılar klasöründe bulunan şarkılar
arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi
oluşturabilirsiniz.
1	Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra Parça
listem öğesini seçin.
2	Yeni öğesine dokunun, parça listesi adını girin
ve Kaydet öğesine dokunun.
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3	Tüm şarkılar klasörü görüntülenir. İstediğiniz

şarkılara kaydırarak ve dokunarak, parça
listenize eklemek istediğiniz tüm şarkıları
seçin. seçilen şarkıların yanında onay işareti
belirir. Kazara istemediğiniz bir şarkıyı
eklerseniz, bu şarkıyı seçin ve yanındaki işareti
kaldırmak için tekrar
dokunun.
4	Parça listesini kaydetmek için Kaydet öğesine
dokunun.

2	Düzenleme istediğiniz parça listesine kaydırın,
01

listem öğesine dokunun.
2	Çalmak istediğiniz parça listesini seçin, Göster
öğesine ve daha sonra öğesine dokunun

Göster öğesine ve daha sonra dokunun.
Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
v Ekle: Bu seçeneği kullanarak parça
listesine şarkı ekleyebilir veya listeden parça
silebilirsiniz.
v Kaldır: Bir şarkıyı parça listesinden kaldırın.
Onaylamak için Evet öğesine dokunun.
v Yukarı/Aşağı taşı: Çalma sırasını
değiştirmek için şarkıyı listenin yukarısına veya
aşağısına taşıyın.
v Toplu silme: Şarkıları parça listesinden silin.
v Tümünü kaldır: Tüm şarkıları parça
listesinden kaldırın.
v Bilgi: Parça listesi bilgilerini gösterin.

Çalma listesinin düzenlenmesi

Parça listesinin silinmesi

10

Zaman zaman bir parça listesine yeni şarkılar
eklemek veya listeden şarkı silmek isteyebilirsiniz.
Ayrıca parça listelerinizi düzenlemek
isteyebilirsiniz. Dilediğiniz zaman parça listesini
düzenleyebilirsiniz.
1	Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra Çalma
listem öğesini seçin.

1	Önce MP3 Çalar öğesini daha sonra Parça

Çalma listesinin çalınması
1	Önce MP3 Çalar öğesine daha sonra çalma

03
04
05
06
07
08
09

listem öğesini seçin.

2	Silmek istediğiniz parça listesine kaydırın ve
dokunun.

3	Onaylamak için Sil öğesini seçin ve sonra Evet
öğesine dokunun.

Multimedya
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Multimedya
Kamera

Menü 4.2

Telefonunuzdaki kamera modülünü kullanarak
resimler çekebilirsiniz. Ayrıca başka kişilere
fotoğraflar gönderebilir ya da fotoğrafları duvar
kağıdı yapabilirsiniz.
İPUCU! Kamerayı kullanılırken güç tüketimi

artar. Duvar kağıdı üzerinde, pilin az olduğunu
gösteren
, simgesi görüntüleniyorsa,
kullanmadan önce pili şarj edin.

• Resim çekmek için
Kamerayı C. tuşunda basılı tutun. Kamera
kullanıma hazır olacaktır. Ayrıca ekranı yatay
konuma getirmeyi de isteyebilirsiniz.
- Net resimler çekmek için kamerayı hareket
ettirmeden tutarken kamera C düğmesine
basın.
- Resmini çekmek istediğiniz nesne ile aranızda
yeterli mesafe (50 cm'den fazla) bırakın.

- Kamera darbelere karşı korunmasız
olduğundan kullanırken dikkatli olun. Kamera
lensini temizlerken yumuşak bir bez kullanın.
- Yangına ya da arızalara neden olabileceğinden
kamerayı sökmeyin ya da değiştirmeye
çalışmayın.
- Otomatik Odaklanma işlevi fotoğraf çekilirken
etkin hale getirilir. Odağı ayarlamak için kamera
C düğmesine basın.
Çeşitli koşulları ayarlamak için dokunun.
lrudbasarak hareket edebilirsiniz.

İPUCU! UDkullanarak

yakınlaştırmayı ayarlayabilirsiniz
v Git [

]: Albümünüzdeki fotoğrafları
görüntülemeyi veya Video kamera moduna
geçmeyi seçebilirsiniz.
v Kayıt modu [
]: Otomatik, Portre,
Manzara, Spor veya Gece çekim modlarından
birini ayarlamanıza olanak tanır.

Multimedya
30
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v Çözünürlük [

]: Görüntü
boyutunu belirlemenizi sağlar.
(2048x1536)(1600x1200), (1280x960)
(640x480) ve (320x240). Çoklu çekim yalnızca
(320x240), (640x480) piksel çözünürlükte
mevcuttur.
v Kalite [
]: Normal, İyi ve Çok iyi arasından
bir görüntü kalitesi ayarlamanızı sağlar.
v Portre güzelleştirici [
]: Portre
geliştiriciyi ayarlamanıza olanak tanır.
v Flaş [
]: Karanlık bir yerde fotoğraf
çektiğinizde, flaşı ayarlamanızı sağlar.
v Sarsıntı azaltma [
]: Titreşimi azaltmak
için Açık öğesini seçin.
v Otomatik çekim [
]: Gecikme süresini
seçmenize izin verir (Kapalı, 3 saniye, 5 saniye,
10 saniye). Daha sonra telefon belirlenen
sürenin ardından fotoğraf çeker.
v Kaydet [
]: Resim çektikten sonra
istediğiniz yere kaydedebilirsiniz.
(Harici/Telefon)

]: Arka arkaya çoklu
fotoğraf çekmenizi sağlar
v Oto. Odaklama [
]: Oto. Odaklama
özelliğini Açık ya da Kapalı konuma
getirin. Alternatif olarak çok yakın çekimler
yapabilmek için Makro özelliğini seçin. Yakın
çekin yapmaya çalışırken odak kutucuğu
kırmızı olarak kalıyorsa, makro modunu
açmayı deneyin.
v Renk efekti [
]: 4 ayar bulunmaktadır:
Kapalı (normal/renkli) Sepya, Mono (siyahbeyaz) ya da Negatif.
v Beyaz denges [
]: Ayarları, ortama
göre değiştirmenizi sağlar. Otomatik, Gündüz,
Akkor ışık, bulutlu veya floresan.
v Deklanşör sesi [
]: Resim çekerken sesi
ayarlayabilirsiniz.
v Ayarları sıfırla [
]: Ayarları sıfırlamanızı
sağlar.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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Multimedya
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Multimedya
Video kamera

Menü 4.3

1	Video kamera menüsünü seçin.
2	Video kamera Ayarları aşağıdaki öğeler

haricinde Fotoğraf Kamerası Ayarlarına
benzerdir:
v Video modu [
]: MMS yoluyla ya da
Genelden video dosyasını göndermek üzere
ayar yapmanızı sağlar.
v Çözünürlük [
]: Aşağıdaki çözünürlüğü
seçebilirsiniz: 320x240, 176x144.

FM Radyo

Menü 4.4

Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo
dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

İPUCU! Radyo alımını iyileştirmek için

FM anten işlevi de gören kulaklığı açın.

1	O sırada ayarlı radyo istasyonunun

kaydedileceği kanal hafızası numarasına
basın.
2	adyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili
numara tuşuna (kısa basış) basarak diğer
kanalı dinleyebilirsiniz.
3	Sol seçim tuşuna l [Seçenekler] basarak
aşağıdaki seçenek menüsüne girebilirsiniz:
v Düzenle: Frekansı ayarlayabilir ve seçilen
kanalda radyo istasyonunu değiştirebilirsiniz.
l, r ve sayı tuşlarını kullanarak frekansı
her seferinde 0,1 MHz değiştirebilirsiniz.
v Otomatik tarama: "Şimdi oto. taransın
mı? "yı açık hale getirdiğinizde, radyo
kanalları otomatik olarak ayarlanır. "istasyon
kaydedilsin mi?" mesajı açıldığında, Evet'i
seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.
v Tüm kanalları sıfırla: Tüm kaydedilmiş
kanalları sıfırlayabilirsiniz.
v Hoparlörden dinle: Dahili hoparlörden
radyo dinlemek için bunu seçin.

Multimedya
32

LG KF600 | KULLANICI KILAVUZU

F600_Turkey_1126_1.2.indd

32

2008.11.27

10:31:

Ses kaydedici

Menü 4.5

Bir ses notu kaydedebilirsiniz.

02

Kaydet
1	Kayıda başlamak için

tuşuna basın. Kayıt
başladığında, ekranda ‘Kaydediyor’mesajı ve
kalan kayıt süresi gösterilir.
2	Kaydı duraklatmak ya da devam ettirmek
isterseniz, sol seçim tuşuna ya da Durdur
tuşuna basın.
3	Kaydı sonlandırmak isterseniz, sağ seçim
tuşuna basın.

Albüm
Hafızada kayıtlı olan ses dosyalarını listeleyen
Sesler klasörünü görüntüleyebilirsiniz.
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Mesaj
Yeni mesaj

Menü 5.1

Bu menüde Metin, Multimedya, E-posta
mesajlarının yanı sıra Bluetooth mesajınyla ilgili
işlevler bulunur.

Metin (Menü 5.1.1)
Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek.
1 Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Metin’i
seçin.
2 Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini
kullanın.
3 Aşağıdakileri eklemek için her düğmeye ayrı
ayrı basın.
Ekle
- S embol: Özel karakterler ekleyebilirsiniz.
- Görüntü: Varsayılan grafikleri ya da
Resimlerim’deki, kısa Mesajlar için uygun
grafikleri ekleyebilirsiniz.
- Ses: Kısa Mesajlar için uygun sesleri
ekleyebilirsiniz.
- 'Varsayılan görüntü: Kayıtlı Animasyonları
girebilirsiniz.

- 'Varsayılan ses: Kayıtlı sesleri ekleyebilirsiniz.
- Metin şablonu: Telefonda zaten ayarlanmış
olan Metin şablonlarını kullanabilirsiniz.
- İsim ve Numara: Adres defterine
telefon numaraları ya da e-posta adresleri
ekleyebilirsiniz.
- Kartvizitim: Mesaja Kartvizitinizi
ekleyebilirsiniz.
v Taslaklara kaydet: Mesajları Taslaklarda
saklar.
v T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin.
‘T9 kapalı’seçerek T9 giriş modunu da
kapatabilirsiniz.
v Yeni T9 kelimesi: Sözlüğe yeni sözcük
eklemek için Yeni T9 kelimeyi seçin.
v El yazısı: El yazısı tanıma seçeneğini açmak
ve yeni bir mesaja başlamak için seçin.
v Metni sil: SMS yazarken metni
temizleyebilirsiniz.
v Çık: Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

İPUCU! Karakter kodlama: Azaltılmış

desteği seçin, bu 2bayt karakteri 1bayt
karaktere değiştirebilir. (“á é í ó ñ ú” -> “a e
i o n u”)

Mesaj
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Multimedya (Menü 5.1.2)
Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya
Mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.
1	Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız
Multimedya’yı seçin.
2	Yeni bir mesaj oluşturabilir veya
telefonunuzda önceden hazırlanmış
multimedya mesaj şablonlarından birini
seçebilirsiniz.
Bir MMS mesajına eklenebilecek maksimum
dosya boyutu, 300 kb’dir.
1 Alıcının numarasını girin.
2	Daha fazla alıcı eklemek için drtuşuna basın.
3	Telefon defterindeki telefon numaralarını
ekleyebilirsiniz.
4	l [Seçenek] ve rakamları girdikten sonra
gönder seçeneğine basın.
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Ekle
- Sembol: Özel karakterler ekleyebilirsiniz.
- Görüntü: Kısa mesajlar için, Geçerli
Resmi ya da Resimlerim'deki grafikleri Yeni
fotoğraf'tan ekleyebilirsiniz.
- Ses: Kısa mesajlar için Geçerli sesi veya Yeni
ses kaydını ses olarak ekleyebilirsiniz.
- Video: Kısa mesajlar için Geçerli sesi veya
Yeni video'yu ekleyebilirsiniz.
- Sembol: Sembol ekleyebilirsiniz.
- Metin Şablonları: Telefonda zaten
ayarlanmış olan Metin şablonlarını
kullanabilirsiniz.
- İsim ve Numara: Adres defterine
telefon numaraları ya da e-posta adresleri
ekleyebilirsiniz.
- Yeni slayt: Slaydı önce ekle veya Slaydı
sonra ekle arasında seçim yapabilirsiniz.
- Diğer: Kişi, Kartvizit veya Program
ekleyebilirsiniz.
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Mesaj
v Kaydet: Seçtiğiniz multimedya mesajı

kaydeder.
v Konuyu düzenle: Her mesajın konusunu

düzenleyebilirsiniz.
v Ön izleme: Yazdığınız multimedya
Mesajlarını göndermeden önce
görüntüleyebilirsiniz.
v Slayt Süresi: Multimedya mesajın slaydının
süresini ayarlayabilirsiniz.
v Kaldır: Öğeleri kaldırabilirsiniz.
v Taslaklara Kaydet: Mesajları Giden
kutusuna kaydeder.
v T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin.
‘T9 kapalı’seçerek T9 giriş modunu da
kapatabilirsiniz.
v Yeni T9 kelimesi: Sözlüğe yeni sözcük
eklemek için Yeni T9 kelimeyi seçin.
v Metni sil: SMS yazarken metni silebilirsiniz.
v El yazısı: El yazısı tanıma seçeneğini açmak
ve yeni bir mesaja başlamak için seçin.
v Çık: Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız,
mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj
menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz
mesaj kaydedilmez.

Mesaj
36

İPUCU! Multimedya mesajı

yazarken büyük dosya boyutunda bir fotoğraf
ekliyorsanız (örneğin 200K), yükleme süresi
10 saniye kadar sürecektir. Bunun yanında
yükleme süresinde herhangi bir tuşu aktif hale
getiremezsiniz. Yaklaşık 10 saniye sonra mesaj
yazabilirsiniz.

E-posta (Menü 5.1.3)
E-posta hesabı (Menü 5.1.3.1)
E-posta göndermek/almak için e-posta hesabını
ayarlamanız gerekmektedir.
1 	Konu belirtin ve mesajınızı yazın. Görüntü,
video, ses veya diğer dosya tiplerini eklemek
için 'e basın.
2	 Gönder'e basın ve ardından alıcı adreslerini
girin.
3 	Gönder öğesine dokununca e-postanız
gönderilir.
4	Sekmeleri kullanın, alıcı adresini girin ve
mesajınızı yazın. Görüntü, video, ses ve diğer
dosya türleri eklemek için Dosyalar sekmesini
kullanın.
5	Gönder öğesine dokununca e-postanız
gönderilir.
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Bluetooth mesajı (Menü 5.1.4)
v Taslaklara Kaydet: Mesajı Taslaklar’a

kaydetmek için bunu seçin.
v T9 dilleri: T9 giriş modu için dili seçin.
‘T9 kapalı’seçerek T9 giriş modunu da
kapatabilirsiniz.
v Yeni T9 kelimesi: Sözlüğe yeni sözcük
girmek için Yeni T9 kelime menüsünü seçin.
v Metni sil: Mesaj yazarken metni silebilirsiniz.
v El yazısı: El yazısı tanıma seçeneğini açmak
ve yeni bir mesaja başlamak için seçin.
v Çık: Mesaj yazarken Çık tuşuna basarsanız,
mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj
menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz
mesaj kaydedilmez.

İPUCU! Tüm e-posta hesaplarınız

için toplamda en fazla 100 mesaja kadar
kaydedebilirsiniz. Taslak, Giden Kutusu ve
Gönderilen klasörlerinde en fazla 100 mesaj
saklanabilir. Gelen kutusunun dolu olması
durumunda, daha fazla e-posta almazsınız.

boyutu, eklentileriyle birlikte 300 kb'tır ve alınan
maksimum tek bir mesaj boyutu da 300 kb'tır.5
adetten fazla eki olan bir mesaj aldığınızda,
eklerden yalnızca 5 adedi alınacaktır.Bazı ekler
yanlış gösterilebilir.

İPUCU! 300kb'dan büyük boyutta

posta alırsanız büyük boyutlu postayı
bulamazsınız.
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Mesaj
Gelen kutusu

Menü 5.2

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır.
Alınan Mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.
Gelen kutusundaki Mesajları simgelerine göre
ayırt edebilirsiniz. Telefon ‘SIM mesajı için yer yok’
uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM
Mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda ‘Mesaj için
yer yok’ uyarısı görüntülenirse, Mesajları, ortamı
ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş
alanı yaratabilirsiniz.
* SIM mesajı
SIM mesajı istisna olarak SIM kartında
saklanan mesaja karşılık gelir. Bu mesajı
telefona taşıyabilirsiniz.
Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın
karşıdan yüklenmesini ve işlenmesini
beklemeniz gerekir.

v Göster: Gelen Mesajları görebilirsiniz.
v Sil: Mevcut mesajı silebilirsiniz.
v Cevapla: Mesajı gönderen kişiye yanıt

yazabilirsiniz.
v İlet: Seçili mesajı üçüncü bir kişiye

aktarabilirsiniz.
v Göndereni ara: Mesajı gönderen kişiyi

arayabilirsiniz.
v Bilgi: Alınan mesajlara ait bilgileri

görebilirsiniz; Göndericinin adresi, Konu
(yalnızca Multimedya mesajları için), Mesaj
tarihi ve saati, Mesaj Türü, Mesaj boyutu.
v Toplu silme: Kaldırmak istediğiniz Mesajları
işaretledikten sonra seçilen Mesajları
silebilirsiniz.
v Okunanların hepsini: Okunan tüm
Mesajları silebilirsiniz.
v Tümünü Sil: Klasördeki tüm Mesajları siler.

Mesaj
38

LG KF600 | KULLANICI KILAVUZU

F600_Turkey_1126_1.2.indd

38

2008.11.27

10:31:

Posta kutusu

Menü 5.3

Bu menüye girdiğinizde, yeni e-posta Mesajları
almak için uzak posta kutunuza bağlanabilir
ya da e-posta sunucusunda oturum açmadan
daha önce almış olduğunuz e-posta Mesajlarına
bakabilirsiniz.
Taslakları, Giden kutusunu kontrol edebilirsiniz.

Taslaklar

Menü 5.4

Bu menüyü kullanarak, en çok kullandığınız
beş multimedya mesajı taslak olarak
ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış
multimedya mesaj listesini göstermektedir.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
v Göster: Multimedya Mesajları görebilirsiniz.
v Düzenle: Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi
sağlar.
v Sil: Seçtiğiniz mesajı siler.
v Bilgi: Mesajla ilgili bilgileri gösterir.
v Toplu silme: Kaldırmak istediğiniz Mesajları
seçtikten sonra Tamam’a basın; seçilen
Mesajları silebilirsiniz.
v Tümünü Sil: Klasördeki tüm Mesajları siler.

Menü 5.5

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da
gönderilemeyen Mesajları görüntülemenizi
sağlar.
Mesaj, başarıyla gönderildikten sonra,
gönderilmiş öğeler menüsüne taşınır.
v Göster: Mesajı görebilirsiniz.
v Sil: Mesajı silebilirsiniz.
v Gönder: Mesajı gönderebilirsiniz.
v Düzenle: Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi
sağlar.
v Bilgi: Her mesajdaki bilgileri kontrol
edebilirsiniz.
v Toplu silme: Seçtiğinizde, seçili olan
Mesajlar silinir.
v Tümünü Sil: Giden kutusundaki tüm
Mesajları silebilirsiniz.
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Mesaj
Gönderilen öğeler

Menü 5.6

Bu menü zaten gönderilmiş Mesajları görmenizi
sağlar. Mesajın zamanına ve içeriğine bakmanızı
sağlar.

Telesekreteri dinle

Menü 5.7

Bu menü bir kez keçildiğinde sesli mesajı
dinlemek için TAMAM öğesine basın.

İPUCU! Bir sesli posta aldığınızda

telefon bir simge gösteriri ve alarm çalar.
Telefonu doğru biçimde yapılandırmak
için servisle ilgili diğer bilgileri şebeke
operatöründen alabilirsiniz.

Bilgi mesajları

Menü 5.8

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)
Bilgi servis Mesajları, şebeke tarafından GSM’
e teslim edilen kısa Mesajlardır. Hava raporları,
trafik haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse senedi
fiyatları gibi genel bilgiler sağlarlar.
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.
Mesajı yeniden görmek için, bekleme
modunda değilken aşağıdaki işlemleri sırasıyla
gerçekleştirin;

Mesaj
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Oku (Menü 5.8.1)
1	Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı

görüntülemek için Oku seçeneği
işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda
görüntülenecektir.
2	Bir başka mesaj alınana dek mesaj
görüntülenecektir.

Konular (Menü 5.8.2)
(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

v Listeye bak: Bilgi servis mesajı numaralarını

görebilirsiniz tuşuna basarsanız, eklediğiniz
bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve
silebilirsiniz.
v Etkin Liste: Aktif listede bulunan bilgi servis
mesaj numaralarından seçebilirsiniz. Bir bilgi
servis numarasını aktif hale getirdiyseniz,
numaradan gönderilen Mesajları alabilirsiniz.

Menü 5.9

01

Metin şablonları (Menü 5.9.1)

02

Aşağıda belirtilen 6 metin şablonunu
kullanabilirsiniz;
• Lütfen beni ara
• Geciktim. Geleceğim saat
• Şu an neredesin?
• Yoldayım
• Acil Lütfen ara.
• Seni seviyorum
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
v Şu yolla gönder
- Metin mesajı: Bunu seçili mesaj
şablonlarını SMS yoluyla göndermek için
kullanın.
- Multimedya mesajı: Bunu seçili mesaj
şablonlarını MMS yoluyla göndermek için
kullanın.
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Mesaj
-B
 luetooth mesajı: Bunu seçili mesaj
şablonlarını Bluetooth yoluyla göndermek
için kullanın.
- E-posta: Bunu seçili mesaj şablonlarını
E-posta yoluyla göndermek için kullanın.
v Sil: Şablonu siler.
v Yeni şablon: Bunu yeni bir şablon
oluşturmak üzere kullanın.
v Tümünü sil: Tüm multimedya mesajlarını
silmenize izin verir.
v Göster: Multimedya şablonlarını
görebilirsiniz.
v Düzenle: Bunu yeni mesaj yazmak ya
da metin şablonu listesinden seçili mesaj
şablonunu düzenlemek üzere kullanın.

Multimedya şablonları (Menü 5.9.2)
Yeni şablonu kaydettikten sonra, şu seçenekleri
de kullanabilirsiniz.
v Kaydet: Oluşturduğunuz yeni multimedya
şablonları kaydetmenizi sağlar.
v Ekle: Sembol, Görüntü, Video, Ses, Yeni slayt,
Yeni şablon, Kayıt, Kartvizit ya da diğerlerini
ekleyebilirsiniz.
v Önizleme: Yazdığınız multimedya şablonları
ön izleyebilirsiniz.
v Konuyu düzenle: Seçtiğiniz multimedya
mesajı değiştirmenizi sağlar.
v Slayt süresi: Multimedya mesajın slaydının
süresini ayarlayabilirsiniz.
v T9 dilleri: T9 giriş modu için istediğiniz dili
seçin. ‘T9 kapalı’seçerek de T9 giriş modunu
kapatabilirsiniz.
v Çık: Sizi yeniden Mesaj menüsüne götürür.

Mesaj
42

LG KF600 | KULLANICI KILAVUZU

F600_Turkey_1126_1.2.indd

42

2008.11.27

10:31:

Ayarlar

Menü 5.0

v Konu: Bu menü açık olduğunda, mutimedya

Metin Mesajı (Menü 5.0.1)
v Mesaj türü: Metin, Ses, Faks, Çağrı,

X.400, E-posta, ERMES
Mesaj türü genellikle Metin olarak
ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere
dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği
hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.
v Geçerlilik süresi: Şebeke servisi metin
Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar
süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
v İletim raporu: Evet seçeneğini
işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip,
gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
v Ödemeli cevaplama: Bir mesaj
gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtlama
ve yanıtlama masrafının size ait telefon
faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.
v Mesaj merkezi numarası: Metin mesajı
göndermek istiyorsanız, bu menü ile SMS
merkezinin adresini alabilirsiniz.
v Karakter kodlama
v Taşıyıcı Ayarı: Tercih edilen GSM,
tercih edilen GPRS gibi taşıyıcı ayarlarını
ayarlayabilirsiniz.

mesaj konusunu girebilirsiniz.
v Slayt Süresi: Mesaj yazarken her sayfanın
görüntülenme süresini gösterir.
v Öncelik: Seçtiğiniz mesajın önceliğini
ayarlayabilirsiniz.
v Geçerlilik süresi: Şebeke servisi metin
Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar
süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
v İletim raporu: Bu menüde Evet seçeneğini
işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip,
gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
v Okundu raporu: Bu menü, mesaj
alıcısından bir okundu onayı raporu istemenizi
sağlar.
v Oto. indir: Ana şebeke, şebekeye bağlı olarak
multimedya mesajlarını alabilmenizi sağlar.
Dolaşım şebekesi, şebekeye bağlı olarak
multimedya mesajlarını alabilmenizi sağlar.
Otomatiği seçerseniz, multimedya mesajlarını
otomatik olarak alırsınız. Manuel olarak seçim
yaparsanız, sadece gelen kutusundaki bildirim
mesajını alırsınız ve ardından bu bildirimi
kontrol edebilirsiniz.
v Şebeke profili: Multimedya mesaj sunucusu
seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj
sunucusunun URL’sini ayarlayabilirsiniz.
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Mesaj
v İzin verilen mesaj türü

Kişisel: Kişisel Mesajlar.
Reklam: Ticari mesajlar.
Bilgi: Gerekli bilgiler.

E-posta (Menü 5.0.3)
v E-posta hesabı

Bu menü, e-posta hesaplarını düzenlemenizi,
silmenizi ya da eklemenizi sağlar.
1	Yeni öğesine dokunun.
2 	Hesabınızın nasıl işleyeceğini
belirleyebilirsiniz.
Hesap adı: Hesap adı girin
E-posta adresi: Servis sağlayıcınız
tarafından size verilen e-posta adresini girin.
Adım: Takma adınızı belirleyebilirsiniz.
Gelen posta sunucusu:
E-postalarınızı alan bilgisayarın POP3 adresini
ve Bağlantı noktası numarasını girin.
Kullanıcı adı: E-posta kimliğinizi
girebilirsiniz.
Şifre: E-posta parolanızı girin.
Giden posta sunucusu: E-postalarınızı
gönderen bilgisayarın SMTP adresini ve
Bağlantı noktası numarasını girin.

Giden posta kimlik doğrulaması:
Postayı gönderdiğinizde, yetki bulunup
bulunmamasını belirleyebilirsiniz.
Giden sunucu kimliği: E-posta göndermek
için kimlik ve şifrenizi girin.
Aşağıdaki bilgileri girmek için dokunun
ve Gelişmiş ayarlar seçeneğini seçin.
- Gelişmiş ayarlar
Protokol türü: Protokol türünüzü seçin.
(POP3/IMAP4)
Maksimum alma boyutu: Alabileceğiniz
maksimum posta boyutuna bakın.
Sunucuya kaydet: Sunucuya mesaj
bırakmak için Açık seçeneğini seçin.
İmza ekle: İmzanızı e-posta mesajınıza
eklemek için Açık seçeneğini tercih edin.
E-posta cevap adresi: Yanıt e-posta
adresini ayarlayabilirsiniz.
Gelen port numarası: E-postalarınızı alan
bilgisayarın POP3/IMAP adresini ve Bağlantı
noktası numarasını girin.
Giden port numarası: E-postalarınızı
gönderen bilgisayarın POP3/IMAP adresini ve
Bağlantı noktası numarasını girin.
Oto. Alım: E-postalarınızı otomatik almak
için seçin.

Mesaj
44
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İndirmeyi al: Sadece başlıklar veya Tümü
seçeneklerinden birini seçin.
Hesabınızın ayarlanması bitince hesabınız,
E-posta klasörünüzdeki hesaplar listenizde
görünür.
v Erişim noktası
Erişim noktası adını belirleyin.
v Aralık al
KF600 telefonunuzun ne sıklıkla yeni e-posta
mesajlarını kontrol edeceğini belirleyin.
v İmza
Bir e-posta imzası oluşturun ve bu özelliği
açın.

Telesekreter numarası (Menü 5.0.4)
Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından
destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni
bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol
görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun
şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi
sağlayıcınızla servisin ayrıntıları hakkında
bağlantı kurun.

Mesajı alıp almayacağınızı belirleyecek seçeneği
ayarlayabilirsiniz.

01

Bilgi mesajı (Menü 5.0.6)

03

v Al

04

Açık: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz
Bilgi servisi Mesajlarını alacaktır.
Kapalı: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz
bundan sonra Bilgi servisi Mesajlarını
almayacaktır.
v Uyarılar
Açık: Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda,
telefonunuz uyarı sesi verecektir.
Kapalı: Bilgi servis mesajı alsanız dahi
telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.
v Dil
İstediğiniz dili basarak seçebilirsiniz. Bu
işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz
dilde görüntülenecektir.

02

05
06
07
08
09
10

Mesaj
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Öğelerim
Görüntüler

Menü 6.1

v Dosya: Görüntüyü döndürün, yeniden

Görüntüler bölümünde telefonunuza önceden
yüklenen varsayılan görüntüler, indirdiğiniz
görüntüler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen
görüntülerin bulunduğu bir klasör bulunur.

Görüntülerin seçenek menüleri
Görüntüler kısmında görebileceğiniz seçenekler,
seçtiğiniz görüntünün türüne göre değişir.
Telefonun kamerasıyla çektiğiniz tüm resimler
için tüm seçenekler bulunur ancak varsayılan
görüntüler için yalnızca Dosya bilgisi, Aracılığıyla
yazdır, Slayt gösterisi, Sırala ve Küçük resim /
Liste görünümü seçenekleri bulunur.
Görüntüler klasöründe seçenekler listenizi
getirmek için dokunun.
v S
 il: Seçili görüntüyü silin.
v Ş
 u yolla gönder: Bir arkadaşınıza MMS,
Bluetooth veya E-posta yoluyla mesaj
gönderin.

İPUCU! Resmin (.jpeg) MMS veya

v

v
v
v
v
v
v

adlandırın ya da bilgilerini (Ad, Boyut, Tarih,
Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) görüntüleyin.
Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave
seçenek görüntülenir: Harici belleğe taşı ve
Harici belleğe Kopyala.
Aracılığıyla yazdır: Bir görüntü dosyasını
PictBridge ya da Bluetooth® aracılığıyla
yazdırın.
Slayt gösterisi: 48. Sayfada "Slayt gösterisi
oluşturulması" kısmına bakın.
Yeni klasör: Ana Görüntüler klasöründe yeni
bir klasör oluşturun.
Toplu silme: Sil öğesine dokunmadan önce
bir ya da birden çok görüntü seçin.
Tümünü sil: Görüntüler klasörünüzdeki tüm
fotoğrafları silin.
Sırala: Görüntülerinizi Tarih, Tür ya da Ad
özelliklerine göre sıralayın.
Liste görünümü / Küçük resim
görünümü: Fotoğraflarınızın gösterilme
şeklini değiştirin.

e-posta ile gönderilebilmesi için yeniden
boyutlandırılması gerekebilir.

Öğelerim
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Fotoğraf gönderilmesi

Görüntünün silinmesi

1	Görüntüler öğesine kaydrıın ve seçin.
2	Bir fotoğraf seçin ve dokunun.
3	Şu yolla gönder öğesine dokunun ve

1	Görüntüler öğesine kaydırın ve seçin.
2	Bir görüntü seçin ve dokunun.
3	Sil öğesine dokunun.

Multimedya mesajı, Bluetooth veya
E-posta seçeneklerinden birini seçin.
4	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.

Görüntülerinizin düzenlenmesi
1	Görüntüler öğesine kaydırın ve seçin.
2	Önce daha sonra Sırala öğesine dokunun.
3	Tarih, Tür veya Ad seçeneklerinden birini seçin.

02

Birden çok görüntünün silinmesi
1	Görüntüler öğesine kaydırın ve seçin.
2	 dokunun ve Toplu silme seçeneğini seçin.
3	Her görüntünün yanında bir kutucuk belirir.

Görüntüyü seçin ve işaretlemek için
dokunun. Bir görüntünün işaretini kaldırmak
için tekrar dokununca kutudaki işaret
kaybolur.
4	Gerekli tüm kutucukların işaretlenmesinden
sonra Sil öğesine dokunun ve işaretlenen tüm
görüntüleri silmeyi onaylayın.

03
04
05
06
07
08
09
10

Öğelerim
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Öğelerim
Slayt gösterisi oluşturulması
Telefonunuzdaki tüm görüntülere bakmak ya da
elinizdekileri taramak istiyorsanız, her görüntüyü
teker teker açmaya gerek kalmadan bir slayt
gösterisi oluşturabilirsiniz.
1	Görüntüler öğesini seçin.
2	Slayt gösterisine başlamasını istediğiniz
fotoğrafı seçin ve dokunun.
3	Slayt Gösterisi öğesini seçin ve gösteriyi
başlatın.
4	Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat
öğesine, slayt gösterisini bitirmek ve
Görüntüler klasörüne geri dönmek için Çık
öğesine dokunun.
Slayt gösterisi sırasında öğesine dokununca
fazladan seçenekler karşınıza gelir:
v G
 öster: Tam görüntü ile Tam Ekran arasında
seçim yapın. Görüntünün yönünü değiştirmek
için Manzara seçeneğini seçin.
v T
ekrar açık / kapalı: Slayt gösterisi
tekrarının açık ya da kapalı olmasını belirleyin.

Sesler

Menü 6.2

Sesler klasöründe Varsayılan sesler ve
ses kayıtlarınız bulunur. Burada sesleri
yönetebilir, gönderebilir ya da zil tonu olarak
ayarlayabilirsiniz.

Bir sesin kullanılması
1	Sesler'i seçin.
2	Varsayılan sesler seçeneğini seçin ya da ses
kayıt dosyaları listesinden seçim yapın.

3	Bir ses seçin ve dinlemek için dokunun.
4	Ayarla seçeneğine dokunun ve Zil tonu ve Zil
tonu kimliği öğesinden seçin.

Öğelerim
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Videolar

Menü 6.3

Videolarım klasöründe indirilen videoların listesi
ve telefonunuzda kaydettiğiniz videolar gösterilir.

Videonun izlenmesi
1	Videolar öğesini seçin.
2	Bir video seçin ve dokunun.
İPUCU! MMS ile gönderilmeden önce bir

görüntünün yeniden boyutlandırılması
gerekebilir. Bazı MMS'lerin boyutu gönderilmek
için çok büyük olabilir ve bu durumda başka
şekilde gönderilmesi gerekir

01

Videolar klasöründe aşağıdaki seçenekler listesini
getirmek için dokunun.
v Sil: Seçili videoyu silin.
v Dosya: Videoyu yeniden adlandırın, başka
bir klasöre taşıyın veya bilgilerini (Ad, Boyut,
Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) görüntüleyin.
v Yeni klasör: Ana Videolar klasöründe yeni
bir klasör oluşturun.
v Toplu silme: Sil öğesine dokunmadan önce
bir ya da birden çok video klip seçin.
v Tümünü sil: Videolar klasörünüzdeki tüm
klipleri silin.
v Sırala: Videolarınızı Tarih, Tür ya da Ad
özelliklerine göre sıralayın.
v Liste görünümü/Minyatür görünüm:
Videoların klasörde görünümünü değiştirir.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Öğelerim
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kullanılması
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Öğelerim
Belgeler

Menü 6.4

Belgeler menüsündeyken tüm belge
dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradayken
Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.

Diğerleri

Menü 6.5

Dahili, harici bellekte bulunan Diğer klasöründeki
dosyaların listesini gösterir.

İPUCU! Bluetooth ile dosya

göndermek için gönderilen dosyanın telefon
hafızasında ya da harici bellekte bulunuyor
olması gerekmektedir.

İPUCU! USB kablosu ile bir PC'ye

bağlandığınızda sadece dahili hafızadaki
aşağıdaki klasörleri görebilirsiniz: Görüntüler,
Sesler, Videolar ve Diğerleri. Harici hafızadaki
tüm klasörleri görebilirsiniz. Bluetooth bir
bilgisayar ile bağlantı kurduğunda, resim,
ses, video ve belge dosyalarını, varsayılan
klasör haricinde diğer klasörleri karşılıklı olarak
değişebilir. (Diğerleri klasöründe “göster”, “çal”
komutlarını yürütemez)

Oyunlar ve Uygulamalar Menü 6.6
Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java
uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen
uygulamaları çalıştırabilir ya da silebilir veya
bağlantı seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Öğelerim
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Harici bellek

Menü 6.7

Bu menü, hafıza kartında bulunan Görüntüler,
Sesler, Videolar, Belgeler ve Diğerleri’ni
görüntülemenizi sağlar. Eğer harici hafıza yoksa,
“Lütfen harici hafızayı takın”mesajı açılır.

İPUCU! Telefonun çıkarılabilir bir disk

İPUCU! YIĞIN DEPOLAMA işlevi

sadece telefon bekleme modunda çalışacaktır.

02

İPUCU! Dosyaları indirirken kabloyu

SÖKMEYİN.Dosyaları indirdikten sonra PC'de
"Donanımı Güvenle Kaldır" üzerine tıklayın ve
ardından kabloyu çıkarın.

olarak tanınması için SIM kartın takılması
gerekir.

İPUCU! Dosyayı çıkarılabilir diske
Yeni Fantastik LG

KF600 bir yığın depolama aygıtı olarak işlev
görür. USB kablosunu bağlarsanız, telefonu bir
Taşınabilir Disk olarak kullanabilirsiniz.
Yalnızca USB kablosunu bağlayarak PC ile
telefon arasında hızlı erişim sağlayarak MP3
dosyaları, fotoğraflar, video, metin dosyaları vs.
indirebilirsiniz.

03
04
05
06

kopyaladığınızda ekranda animasyonlu bir
mesaj görebilirsiniz. Bu, YIĞIN DEPOLAMA'nın
çalıştığı ve verilerin aktarıldığı anlamına gelir.
Görsel animasyon görüntülenirken kabloyu
çıkarmayın. Animasyon görüntülenirken
kabloyu sökerseniz veriler kaybolur veya
bozulur ve muhtemelen telefon zarar görebilir.

07
08
09
10

Öğelerim
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Profiller
Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan
grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve
kişiselleştirebilirsiniz.
Daha önceden ayarlanan beş adet profil
bulunmaktadır: Genel, Sessiz, Titreşim,
Yüksek ve Kulaklık. Genel, Yüksek
ve Kulaklık profilleri, bütün özellikleri
kişiselleştirilebilir.

Etkin (Menü 7.X.1)
1 Profil listesi görüntülenir.
2	Profiller listesindeyken etkinleştirmek
istediğiniz profile kaydırın.

3 Ardından Etkin'i seçin.

Kişiselleştir (Menü 7.X. 2)

Profiller
52

v Mesaj Uyarı türü: Mesajlar için uyarı türünü

belirleyin.
v Mesaj tonları: Mesajlar için uyarı sesini

belirleyin.
v Mesaj ses seviyesi: Mesaj sesinin

yüksekliğini ayarlayın.
v Dokunma & tuş geribildirimi: Dokunarak

ve tuşlarla her şeyi ayarlayabilirsiniz (tonlar,
ses, titreşim vs.).
v Kapak tonları: Kayar kapak tonunu, ortama
uygun biçimde ayarlamanızı sağlar.
v Ses efekti seviyesi: Efekt sesinin seviyesini
belirleyin.
v Açılış/kapanış ses seviyesi: Telefonun
açılış kapanış ses seviyesini belirleyin

İPUCU! Tüm profillere yeni ad verilemez.

Profil listesinde Genel yada Yüksek profile
ilerleyin.
Kişiselleştir öğesini seçin.
Profil ayarı seçeneği açılır.
v Çağrı uyarı türü: Seçeneği gerektiği gibi
ayarlayın.
v Zil Tonları: Gelen aramalar için uyarı türünü
belirleyin.
v Zil ses seviyesi: Zil sesinin yüksekliğini
ayarlayın.
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F600_Turkey_1126_1.2.indd

52

2008.11.27

10:31:

Rehber
Ara

Menü 8.1

1	Bulmak istediğiniz adı girin.
İPUCU! Adın ilk harfini girerek hızlı
aramayı kullanabilirsiniz.

2	Bir girişi düzenlemek, silmek, kopyalamak
istiyorsanız

'e basın.

F600_Turkey_1126_1.2.indd

Menü 8.2

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş
ekleyebilirsiniz.Telefon belleği kapasitesi 1000
giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel
servis sağlayıcıya bağlıdır. Karakter sayısı SIM
kartına bağlı bir özelliktir.

İPUCU! Saklanabilecek isim ve

02
03
04
05

numara uzunluğu SIM kart türüne bağlıdır.

1 	Yeni kişi öğesini seçin.
2 Kaydedilecek yeri seçin.
3	Bir isim girin.
4	d,tuşuna basın, ardından bir numara

01

06
07
08

girebilirsiniz.(Cep, Ev, Ofis, E-posta adresi,
Faks)
5	l,r tuşlarına basarak girişi bir gruba
atayabilirsiniz
6	Giriş için bir zil tonu veya fotoğraf
ayarlayabilirsiniz.

09
10

Rehber

Aşağıdaki menü görüntülenir.
v Göster: Seçtiğiniz ad ya da numara hakkında
bilgileri görebilirsiniz.
v Düzenle: Gezinme tuşunu kullanarak adı ve
numarayı düzenleyebilirsiniz.
v Yeni mesaj: İstediğiniz numarayı bulduktan
sonra, seçili numaraya bir mesaj (Metin /
Multimedya / E-posta) gönderebilirsiniz.
v Şu yolla gönder: Telefon listesinde yer
alan veriyi, Metin mesajı, Multimedya
mesajı, Bluetooth ya da E-posta aracılığıyla
gönderebilirsiniz.
v Sil: Girişi silebilirsiniz.
v Yeni kişi: Kaydetmek istediğiniz yeri seçtikten
sonra (SIM/Telefon) telefon Rehberi listesine
ekleyebilirsiniz.
v Toplu silme: Seçilen kişilerin silinmesini
sağlar.
v Telefona / SIM'e Kopyala: SIM karttan
telefona veya telefondan SIM karta bir kayıt
kopyalayabilirsiniz.

Yeni kişi

53
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Rehber
Hızlı aramalar

Menü 8.3

2 ile 9 arasındaki tuşlara İsim listesi

girişi atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa basarak
arayabilirsiniz.
1	Hızlı ara öğesini seçin.
2	Hızlı arama eklemek isterseniz, Ata seçeneğine
basarak <Boş> öğesini seçin. Ardından
telefon defteri içinde adı arayabilirsiniz.
3	Bir numarayı hızlı arama olarak atadıktan
sonra, kaydı değiştirebilir ve silebilirsiniz.
Bu numaraya arama yapabilir ya da mesaj
gönderebilirsiniz.

Gruplar

Menü 8.4

Her gruba üye atayabilirsiniz. Listesini
yapabileceğiniz 7 grup bulunmaktadır.
v Üyeleri göster: Seçmiş olduğunuz grup
üyelerini görüntüler.
v Grup zil tonu: Grup üyelerinden gelen
aramalar için bir zil sesi belirleyebilmenizi
sağlar.
v Grup simgesi: Gruba bağlı olan simgeyi
seçebilmenizi sağlar.
v Üyeyi çıkart: Ancak ad ve telefon numarası
telefon defterinde kalır.
v Tüm üyeleri sil: Tüm üyeleri Grup üye
listesinden silebilirsiniz.
v Yeni ad ver: Grup adını değiştirebilirsiniz
v Tümünü sıfırla: Tümünü sıfırlayabilirsiniz.
v Göster: Seçtiğiniz grubu gösterir.
v Ekle: Grup üyeleri ekleyebilirsiniz.

Rehber
54
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Tümünü kopyala

Menü 8.5

Kayıtları SIM kart hafızasından Telefon hafızasına
ya da tam ters yönde kopyalayabilirsiniz.
v SIM’den telefona: Kayıtları SIM Karttan
Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
v Telefondan SIM’e: Kayıtları Telefon
belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.

Tümünü sil

Menü 8.6

SIM kart, Telefon belleği girişlerinin tümünü
silebilirsiniz.

Menü 8.7

v Seçenekleri göster

Yön tuşları ile Seçenekleri göster’i seçili
duruma getirin ve sol seçim tuşuna basın
[Tamam].
- İ sim ve numara: Telefon defteri listesini
isim ve numarayı gösterecek şekilde
ayarlayın.
- Resim ile: Telefon defteri listesini karakter
bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde
ayarlayın.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Rehber
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Rehber
Bilgi

Menü 8.8

v Servis numarası

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan
belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi
kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).
v Kendi numaram
(SIM karta bağlıdır)
SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve
kontrol edebilirsiniz.
v Kartvizitim
Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs.
içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.
Yeni bir kartvizit oluşturmak için sol seçim
tuşuna l [Yeni] basın ve alanlara bilgi girin.
Bir iş kartını düzenlemek, silmek ya da
göndermek istiyorsanız sol programlanabilir
tuşu l [seçenekler] seçin.

Rehber
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Ayarlar
Tarih / Saat

Menü 9.1

Otomatik güncelle (Menü 9.1.5)
Açık’ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik
olarak günceller.

01

Günün tarihini girebilirsiniz.

Diller

03

Tarih formatı (Menü 9.1.2)

Telefonunuzun ekranında görüntülenen
metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik,
Dil Giriş modunu da etkiler.

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Tarihi ayarla (Menü 9.1.1)

Tarih biçimini YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY,
AA/GG/YYYY.
(G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

Saati ayarla (Menü 9.1.3)

Ekran

Menü 9.2

Menü 9.3

02

04
05
06
07
08

Geçerli saati girebilirsiniz.

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

09

Saat formatı (Menü 9.1.4)

Bekleme modunda gösterilecek arka plan
resmini seçebilirsiniz.

10

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini
seçerek ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar
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Ayarlar
Arka plan ışığı zamanlayıcısı (Menü 9.3.2) Ana yazı tipi stili (Menü 9.3.7)
Ekranın aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz
(Kapalı/10sn/20sn/30sn/60sn)

Parlaklık (Menü 9.3.3)

Arzu ettiğiniz yazı tipi stilini seçebilirsiniz.

Arama yazı tipi stili (Menü 9.3.8)

LCD’nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz: 100%,
80%, 60%, 40%

Telefonunuzda üç adet arama stili
bulunmaktadır.
(Müzik stili/Çimen stili/Yama stili)

Ana ekran kısayolu (Menü 9.3.4)

Bekleme modu metni (Menü 9.3.9)

4 gezinme tuşunun ve Menü tuşunun
işlevlerinin, InteractPad ekranda resimler olarak
görüntülenmesini sağlar.

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda
görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

Tema (Menü 9.3.5)
Ekranınızın tüm görünümünü hızlı bir şekilde
değiştirin.

Menü stili (Menü 9.3.6)
Telefonunuz Tablo ve Liste menü temalarından
birini kullanmanıza olanak tanır.
Kaydırarak ve sol seçim tuşuna l [Tamam]
basarak menü rengini ayarlayın.

Şebeke adı (Menü 9.3.0)
Şebeke adını ekranda gösterebilir yada
gizleyebilirsiniz.

InteractPadTM kalibrasyon (Menü 9.3.*)
Kullanım kolaylığı için InteractPad ekranınızı
sıfırlayın.

Ayarlar
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Bağlantı

Menü 9.4

Bluetooth (Menü 9.4.1)
Bluetooth, birbirlerine yakın uyumlu cep
telefonu, çevre birimi ve bilgisayarların, herhangi
bir kabloya gereksinim duyulmadan doğrudan
iletişim kurmalarını sağlar. Bu telefon, dahili
Bluetooth bağlantı özelliğine sahiptir.

İPUCU! Desteklenen profil: HSP, HFP, OPP, BPP,
FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

İPUCU! Başka bir Bluetooth cihazından veri
alırken, telefon sizden bir onay ister.Transferi
onayladıktan sonra dosya telefonunuza
kopyalanır.

İPUCU! Dosya, türüne bağlı olarak

aşağıdaki klasörlerde saklanır:
-V
 ideo (.3gp, mp4): Videolar klasörü
- Görüntü (.bmp, gif, jpg, png):
Görüntüler klasörü
- Ses (.amr, wav, aac): Sesler klasörü
- MP3 (.mp3): Sesler klasörü
- Belgeler (.txt): Belgeler klasörü

dosyaları Gelen Kutusunda saklanır (menü
5-2).

01
02
03

v Bluetooth açık/kapalı

Bluetooth işlevini etkinleştirebilir ya da iptal
edebilirsiniz.
v Cihaz listesi
-B
 ağlan/ Bağlantıyı kes: Kulaklık veya
stereo kulaklık ile eşleşmeden sonra,
otomatik olarak onunla bağlanır. Telefon
cihazı ile eşleşmeden sonra, o telefonun
ftp'si ile bağlanabilirsiniz.
- Yeni: Yeni Bluetooth cihazları aramanızı
ve bunları telefonunuzun eşleşmiş cihazlar
listesine eklemenizi sağlar. Yeni ekle’yi
seçtiğinizde, telefonunuz aralık içindeki
Bluetooth cihazlarını aramaya başlayacaktır.

04
05
06
07
08
09
10

İPUCU! Aramadan sonra arzu edilen

cihaz bulunamazsa, arama işlemini tekrar
denemek için Yenile seçeneğine basın.

Bluetooth aracılığıyla dosya aktarırsanız, arka
planda dosya aktarımı gerçekleştiğinden boş
ekran görüntülenir.
Ayarlar
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Ayarlar
İstenilen cihaza kaydırın ve Eşleştir öğesine
basın. Daha sonra parolayı girmeniz
istenecektir. Parola, kullanmak istediğiniz
herhangi bir kod (her iki cihazda da aynı
parola kullanılmalıdır) ya da eşleştirmek
istediğiniz cihazın üreticisi tarafından
önceden belirlenmiş bir parola olabilir.
Önceden belirlenmiş bir parolasının olup
olmadığını belirlemek için lütfen eşleştirmeyi
başlattığınız cihazın Kullanıcı Kılavuzu’na
bakın.
KF600’ünüzün eşleşmiş olduğu tüm cihazları
görüntüleyebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar
girerseniz seçeneklere ulaşabilirsiniz.
- Y eni ad ver: Eşleştirilmiş Bluetooth
cihazının adını ve telefonda nasıl
gösterileceğini değiştirmenizi sağlar.
- Yetkili kıl/ yetkisiz kıl: Her Bluetooth
cihazı arasında yetkili bağlantıyı ayarlamanızı
sağlar. Eğer telefonunuzla düzenli olarak
Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, bağlantıyı
yetkili olarak ayarladığınızda, kulaklığı her
açtığınızda telefon ile kulaklık bağlantısı
otomatik olarak kurulur.

v Tüm servisler

Eşleşmeden sonra o cihazın desteklenen
bluetooth profilini görüntüleyebilirsiniz.
- S il: Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını
silmenizi sağlar.
- Tümünü sil: Tüm eşleştirilmiş Bluetooth
cihazlarını silmenizi sağlar.
v Bluetooth ayarları
-G
 örünme durumum: Bu durum,
telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına
görünür olup olmayacağını gösterir.
- Adım: Bluetooth cihazının adını
belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad LG KF600’
dur.
- Adresim: Bluetooth aygıtınızın adresini
görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar
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Şebeke (Menü 9.4.2)
Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke
seçebilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 9.4.2.1)
Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak
ayarlanır.
v Otomatik: Otomatik modu seçerseniz,
telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak
arar ve seçer. Otomatik modu bir kez seçtikten
sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon
“Otomatik”olarak ayarlanacaktır.
v Manuel: Telefon kullanılabilir şebekelerin
listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından
kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi
ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım
anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili
şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke
seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda,
telefon şebeke ayarını Otomatik olacak şekilde
sıfırlar.

listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer
şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce
listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır.
Bu liste, telefonda bulunan önceden
tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden
ayarlanır.

01
02
03
04

GPRS’e bağlan (Menü 9.4.2.2)

05

Çeşitli durumlara bağlı olarak GPRS servisini
ayarlayabilirsiniz.
v Açık
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.
v Gerektiğinde
Bu menüyü seçerseniz, bir WAP servisine
bağlandığınızda GPRS bağlantısı kurulur, WAP
bağlantısını sona erdirdiğinizde kapanır.

06
07
08
09
10

Ayarlar
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Ayarlar
Erişim noktası (Menü 9.4.2.3)
v Göster: Seçili yer imlerini görebilirsiniz.
v Düzenle: Seçili yer imlerini

düzenleyebilirsiniz.

İPUCU! Değişiklikler diğer içerikleri
etkiliyebilir.

v Yeni erişim noktası

• Ad: Şebeke ismini yazabilirsiniz.
• Taşıyıcı: Taşıyıcı veri servisini
ayarlayabilirsiniz.
1 Veri/2 GPRS
<Veri Ayarları >
Yalnızca Taşıyıcı servisi olarak Veri Ayarlarını
seçerseniz, görüntülenir.
-N
 umara çevir: WAP ağ geçidine erişmek
için aranacak telefon numarasını girin.
- Kullanıcı adı: Çevirmeli sunucunuz için
kullanıcı kimliği (WAP ağ geçidi için DEĞİL).
- Şifre: Çevirmeli sunucunuzun sizi
tanımlayabilmesi için gereken şifre (WAP ağ
geçidi için DEĞİL).

- Çağrı türü: Veri arama türünü seçin:
Analog veya Dijital (ISDN).
- Arama hızı: Veri bağlantısının hızı; 9600 ya
da 14400 (Operatöre Bağlıdır)
- Gecikme süresi: Zaman aşımı süresi
girmeniz gerekir. Bu süreyi girdikten sonra,
veri girilse veya aktarılsa bile WAP gezinme
servisi kullanılamaz
- Birincil sunucu: Kullandığınız birincil DNS’
nin IP adresini girin.
- ikincil sunucu: Kullandığınız ikincil DNS’
nin IP adresini girin.
<GPRS Ayarları>
Servis Ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak
GPRS seçilirse kullanılabilir.
- APN: GPRS’in APN’sini girin.
- Kullanıcı adı: APN sunucunuz için
tanımlanan kullanıcılar.
- Şifre: APN sunucunuzun istediği şifre.
- Birincil sunucu: Kullandığınız birincil DNS’
nin IP adresini girin.
- ikincil sunucu: Kullandığınız ikincil DNS’
nin IP adresini girin.

Ayarlar
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USB bağlantısı (Menü 9.4.3)
Veri hizmeti ve Veri saklama modlarından birini
seçebilirsiniz 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	USB Kütle Depolama Aygıtını seçin, ardından
Stop (Durdur) seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki
mesaj ekranda görüntülenecektir “USB Kütle
Depolama Aygıtı artık sistemden güvenli bir
şekilde çıkarılabilir”
3 Ardından kabloyu çıkarın.

Menü 9.5

Menüyü bir çağrıya uygun şekilde
ayarlayabilirsiniz.

01
02

Çağrı yönlendirme (Menü 9.5.1)

03

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları,
faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir
numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı
bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.
v Tüm sesli aramalar
Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.
v Meşgulse
Telefon kullanımdaysa sesli aramaları
yönlendirir.
v Cevap yoksa
Yanıtlamadığınız sesli aramaları yönlendirir.
v Ulaşılamıyorsa
Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa
sesli aramaları yönlendirir.
v Tüm veri aramaları
Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya
koşulsuz olarak yönlendirir.

04
05
06
07
08
09
10

Ayarlar
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Ayarlar
v Tüm fax aramaları

Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz
olarak yönlendirir.
vTümü iptal
Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal
eder.

Alt menüler
Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt
menüler bulunur.
- E tkin
İlgili servisi etkinleştirir.

Telesekreter numarasına
Mesaj merkezine aktarır. Bu işlev Tüm veri
aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde
görüntülenmez.

Diğer numaraya
Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.

Favori numaraya
En son yönlendirilen 5 numarayı
görüntüleyebilirsiniz.
- İ ptal Et
İlgili servisi devre dışı bırakır.
-D
 urumu göster
İlgili servisin durumunu görüntüler.

Cevap modu (Menü 9.5.2)
v Kapağı açarak

Bu menüyü seçerseniz, slaydı açtığınızda
gelen bir çağrı alabilirsiniz.
v Herhangi bir tuş
Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı
e [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla
yanıtlayabilirsiniz.
v Gönder tuşuyla
Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca
s [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Ayarlar
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Numaramı gönder (Menü 9.5.3)

Dakika hatırlatıcı (Menü 9.5.5)

(şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince
her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama
süresini denetleyebilirsiniz.

v Şebekeye göre belirle

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı
hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı
olarak gönderebilirsiniz.
v Açık
Telefon numaranızı üçüncü şahıslara
gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının
telefonunda görüntülenir.
v Kapalı
Telefon numaranız görüntülenmez.

Çağrı bekletme (Menü 9.5.4)
(şebekeye bağlıdır)
v Etkin

Etkin seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen
(gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.
v İptal Et
İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen
(gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.
v Durumu göster
Bekleyen arama durumunu görüntüler.

02
03

Oto. tekrar ara (Menü 9.5.6)

04

v Açık

Bu işlev etkinleştirildiğinde, aramanın
başarısız olması durumunda telefon otomatik
olarak yeniden aramayı dener.
v Kapalı
İlk aramanın başarısız olması durumunda
telefonunuz yeniden aramayı denemez.

DTMF tonlarını gönder (Menü 9.5.7)
Telesekreterinizi ya da diğer otomasyonlu
telefon hizmetlerini kontrol etmek için tuş tonları
gönderebilirsiniz.

05
06
07
08
09
10

Ayarlar
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Ayarlar
Güvenlik

Menü 9.6

PIN kodu isteği (Menü 9.6.1)
Bu menüde, telefon, açıldığında SIM kartınızın
PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu işlev etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz
istenir.
1 Güvenlik Ayarları menüsünde PIN kodu isteği
seçeneğini işaretleyip, ardından Tamam.
2 Aç/Kapalı.
3 Ayarı değiştirmek isterseniz, telefonu
açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4 3 kezden fazla yanlış PIN kodu girerseniz,
telefon kilitlenir. PIN bloke olursa, PUK kodunu
girmeniz gerekir.
5 PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz.
PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz,
telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis
sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.6.2)
Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.
Telefonu açtığınızda, telefon kilidini Açıldığında’
ya ayarladığınızda telefon güvenlik kodu ister.
Telefon kilidini SIM değiştiğinde’ye Ayarlarsanız,
telefon yalnızca SIM kartınızı değiştirdiğinizde
güvenlik kodunu ister.

InteractPad kilidi (Menü 9.6.3)
Bu işlevi etkin hale getirirseniz, InteractPad
ekran kilitlenir.

Çağrı engelleme (Menü 9.6.4)
Arama engelleme servisi, telefonunuzun
belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını
veya almasını engeller. Bu işlev, arama
engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri
görebilirsiniz.
v Tüm giden
Tüm giden aramaları engelleme servisi.
v Uluslararası giden çağrılar
Tüm giden uluslararası aramaları engelleme
servisi.

Ayarlar
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v Kendi ülkeniz dışında uluslararası

Kendi ülkemdeki şebeke hariç tüm giden
uluslararası aramaları engelleme servisi.
v Gelen tüm aramalar
Tüm gelen aramaları engelleme servisi.
v Yurtdışında gelen aramalar
Yurtdışındayken gelen tüm aramaları
engelleme servisi.
v Tüm engellemeleri iptal et
Tüm arama engelleme servislerini iptal
edebilirsiniz.
v Şifre değiştir
Arama Engelleme Servisi şifresini
değiştirebilirsiniz.
Alt menüler:
- Etkin
Şebekeden arama sınırlandırma servisinin
etkinleştirilmesi isteğinde bulunulmasını
sağlar.
- İptal Et
Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı
bırakır.
- Durumu göster
Aramaların engellenip engellenmediğini
denetler.

(SIM karta bağlıdır) (Menü 9.6.5)

01

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile
sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz
tarafından korunur.
v Açık
Giden aramaları seçili telefon numaraları ile
sınırlandırabilirsiniz.
v Kapalı
Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.
v Numara listesi
Sabit numara olarak kaydedilen numaraların
listesini görüntüleyebilirsiniz.

02

Kodları değiştir (Menü 9.6.6)

09

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek için kullanılan Personal Identification
Number’ın (Kişisel Kimlik Numarası)
kısaltmasıdır.
Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz:
Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
1	Güvenlik kodu/PIN1/PIN2 kodlarını
değiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip
Tamam tuşuna basın.
2	Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip,
doğrulayın.

10
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Ayarlar
Uçuş modu

Menü 9.7

Bu uçakta seyahat ederken ya da kablosuz
ağın yasak olduğu yerlerde kablosuz bağlantı
gerektirmeyen telefon özelliklerini kullanmanızı
sağlar.
Uçak modunu ayarladıysanız, şebeke sinyal
simgesi yerine ekranda simge görüntülenecektir.
v Açık: Acil durum çağrıları ve şebeke kapsamı
gerektiren diğer özellikler de dahil olmak
üzere, herhangi bir arama yapamazsınız (veya
alamazsınız).
v Kapalı: Uçak modunu kapatabilir ve
şebekeye erişim sağlamak için telefonu
yeniden başlatabilirsiniz.

Güç tasarrufu

Menü 9.8

Açık olarak Ayarlarsanız telefonu
kullanmadığınızda güç tasarrufu
sağlayabilirsiniz.

Ayarları geri yükle

Menü 9.9

Telefonun başlangıçtaki fabrika Ayarlarına
dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Bellek durumu

Menü 9.0

Dahili ve Multimedya hafızasındaki boş alanı ve
hafıza kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar
68
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Aksesuarlar
Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu
seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

01

Standart Batarya

02

Handsfree
kulaklık-mikrofon

03

v Stereo kulaklık
v Kumanda: Cevapla

ve Kapat düğmesi, ses kontrolü, bekletme
düğmesi ve mikrofon. Kulaklığı ve kumandayı
bağladıktan sonra, kumandanın ucunu,
telefonun solundaki kulaklık jakına takın.

Seyahat Adaptörü
Bu şarj cihazı evinizden
veya ofisinizden
uzaktayken bataryayı
şarj edebilmenizi sağlar.

04
05
06
07
08

Kullanici kilavuzu

09
10
KF600

TÜRKÇE
ENGLISH

CD/Veri kablosu
Cihazlar arasında
veri aktarmak için
telefonunuzu bilgisayara
bağlayabilirsiniz.

• Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
• Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz
kılabilir.
• Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik
gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel
servis şirketimize veya acentemize başvurun.

Aksesuarlar
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Şebeke servisi

Teknik veriler

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 900
ve DSM 1800, PCS1900 ağlarında kullanım için
onaylanmıştır.
• 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.

Genel
Ürün adı: KF600
Sistem: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Ortam ısısı
Maksimum: +55°C (deşarj oluyor)
+45°C (şarj oluyor)
Maksimum: -10°C

Not! Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak
üzere özel olarak tasarlanmıştır.

"Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz."

Şebeke servisi
70
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Güvenliğiniz için
Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu
talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da
yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda
verilmektedir.
Uyarı!
• Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat
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 yaratabilecek küçük parçalar
içerir.

Dikkat!
•Ö
 zel düzenlemelerle belirtilen yerlerde
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.
• B ataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden
çıkarılmalıdır.
• Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.
• Telefonu veya pili parçalamayın.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.

Güvenliğiniz için
72
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların
çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu
kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma

F600_Turkey_1126_1.2.indd

arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm
modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla
ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek
şekilde tasarlanmıştır.
v Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon
Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR
sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg
olarak belirlemiştir.
v Bu model telefon için kulakta kullanılmak
üzere DASY4 tarafından test edilmiş en
yüksek SAR değeri, 0.471 W/kg (10g) vücutta
taşınanı ise 0.743 W/kg (10g).
v 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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Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel
Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption
Rate) bilgileri
KF600 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.
v Radyo dalgalarına maruz kalma 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.

v Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
Ürüne özen ve bakım
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.
v Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde

yetkili bir servis teknisyenine götürün.
v TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli

aletlerden uzak tutun.
v Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı

kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
v Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın,

bataryanın patlamasına neden olur.
v Düşürmeyin.
v Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere

Güvenli ve etkili kullanma kuralları
74

maruz bırakmayın.

v Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri

ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında
bozulabilir.
v Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir
bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi
solventler kullanmayın.)
v Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz
bırakmayın.
v Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin
yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde
bulunan verileri etkileyebilmektedir.
v Ekrana keskin bir nesneyle vurmayın; aksi
takdirde telefona hasar verebilir.
v Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını
önleyin.
v Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın.
Kabloların güvenli biçimde toplandığından
emin olun ve gereksiz yere antene
dokunmayın.
v Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları
dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir yere
kaldırıldığından emin olunuz ve gereksiz yere
antene dokunmayınız.
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Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen
girişimlere neden olabilir.
v	Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların
yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine
yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki
ceplere yerleştirmeyin.
v 	Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında
girişime neden olabilir.
v Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri
vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

F600_Turkey_1126_1.2.indd

yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan
önce kenara çekin ve park edin.
v RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları
gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
v 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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Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında
mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol edin.
v Sürüş sırasında telefonu elde tutarak
konuşmayın.
v Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola
verin.
v Mümkünse telefonla uzaktan konuşma
(handsfree) kitlerini kullanın.

v Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama

75
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Güvenli ve etkili kullanma kuralları
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.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı
alanlar

Güvenli ve etkili kullanma kuralları
76

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden
olabilmektedir.
v Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu
kapatın.
v Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan
kullanmayın.

Çocuklar

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

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

Patlama riski olan ortamlar

Acil aramalar

v T elefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.

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

Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın.
v İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz,
sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde
taşımayın ya da saklamayın.
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Pil bilgisi ve bakımı
v Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi

F600_Turkey_1126_1.2.indd
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gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine,
pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi
olmayan piller kullanılmaktadır.
v Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG
şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
v Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
v Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
v Pil artık yeterli performans sağlayamadığında
değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar
yüzlerce kez şarj edilebilir.
v En uzun ömre sahip olması için uzun süre
kullanılmadığında pili şarj edin.
v Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem
oranına sahip yerlerde kullanmayın.
v Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu
durum pilin performansını etkileyebilir.
v Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
v Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara
uygun şekilde atın.
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Some of contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF600 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Charger, Cable,
Handsfree connector
Volume

Clear key
Deletes a character with
each press. Use this
key to go back to the
previous screen.
Main screen
InteractPad™
Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.
MP3 Player

Capture button

set up
8

LG KF600 | user guide

F600_Turkey_E_1126.indd

8

2008.11.27

10:30

Flash
Battery cover

SIM card
Memory card slot
Battery

set up
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Camera lens
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Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the bottom
of the phone and away from it.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery
and remove it carefully from the battery
compartment.

WARNING: Do not use your
fingernail when removing the battery
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.

set up

5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards the top of
the phone until it clicks into place.

10
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3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder.
Make sure that the gold contact area on
the card is facing downwards.
To remove the SIM card, pull it gently in
the reverse direction.

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket
on the side of your KF600. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KF600 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.
set up
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4 Install the battery
Insert the top of the battery first into the
top edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with
the terminals on the phone. Press down
the bottom of the battery until it clips into
place.
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Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KF600 will
support up to a 2 GB memory card.
1 Remove the battery cover and battery as
before.
2 Insert the memory card. Slide the memory
card into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure that the gold contact
area is facing upwards.

2 Choose Memory manager and select

External memory.
3 Touch Format and enter the password,

which is set to 0000 as default. Your card
will be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted folders on your
KF600 touch
and select
. Choose
External Memory. You’ll see five folders:
Images, Sounds, Videos, Documents and
Others.
For more details on using a memory card,
see page 46.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up first.

Transferring your contacts
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

set up
12

If your memory card is already formatted, you
can begin using it. If your card isn’t formatted
you will need to do so.
1 From the standby screen touch
and
select
.

To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
1 From the standby screen touch
, and
choose
.
2 Select Copy all.
3 Choose Phone to SIM then Keep
original or Delete original.
4 Touch Yes to confirm.
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Your standby screen
Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return
to your standby screen. From here you access
menu options, make a quick call and change
your profile - as well as many other things.
Your KF600 has two screens, a InteractPad
and a main screen. You can determine what
you see on the main screen using the smaller
InteractPad beneath it.

v When you enter an options menu, the

touch screen will provide a four way arrow
pad. Either touch the arrows to move
through a menu one item at a time, or slide
your finger across the InteractPad in the
direction you want to move.

InteractPad tips

Your standby screen
14

The standby screen is also a great place to
get accustomed to the InteractPad.
To select an item touch the icon on the touch
screen accurately. Your KF600 will vibrate
slightly when it recognises you’ve touched
an option.
v 
There’s no need to press too hard, the
InteractPad is sensitive enough to pick up
on a light yet firm touch.
vU
 se the tip of your finger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
v When the screen light is off, press the
camera key on the right hand side of the
phone to restore the standby screen.
vD
 on’t cover the phone with a case or cover
as the InteractPad will not work with any
material covering it.

s standby

screen

TM

s InteractPad
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The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
Touch to open the main menu.
Touch to create and send an SMS
message. See page 34 for details.
Touch to open your address book.
Your contacts are displayed as
a alphabetical list. You can also
create new contacts and edit
existing ones. See page 52 for
details.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
1	Touch
.
2	The main menu will appear on the main
screen. The InteractPad 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.

Touch to set alarm function.
Touch to choose a sound profile for
your phone.
T ouch to close the quick keys and
lock the InteractPad. Press the
camera key once to unlock.

menu

Your standby screen
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Your standby screen
The status bar
The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Icon

Description
General profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use

Description

Headset profile in use

 etwork signal strength (number
N
of bars will vary)

Calls are diverted

No network signal

GPRS available

Remaining battery life

EDGE available

Battery empty

Roaming

New MSG

Flight mode is selected

New voice message

Bluetooth

Message inbox is full
Your standby screen
16

An alarm is set
Vibrate profile in use

LG KF600 | User Guide

F600_Turkey_E_1126.indd

16

2008.11.27

10:30

Browser
You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such as
banking, news, weather reports and flight
information. These services are specially
designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing
and tariffs with your network operator and/or
the service provider whose service you wish
to use. Service providers will also give you
instructions on how to use their services.
Once connected, the homepage is displayed.
The content depends on the service provider.
To exit the browser at any time, press the
(e) key. The phone will return to the idle
menu.
Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the
phone keys or the WAP browser menu.

01
02

Key

Description

u
d

Scrolls each line of the content
area

c

Returns to the previous page

O

Selects options and confirms
actions

03
04
05
06
07
08

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.

09
10

TIP! The WAP browser menus may vary,
depending on your browser version.

Browser
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Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Browser
Home

Menu 1.1

Connects to a homepage. The homepage will
be the site which is defined in the activated
profile. It will be defined by the service
provider if you have not defined it in the
activated profile.

Yahoo! Go

Menu 1.2

You can access Yahoo Mobile Internet Service.
v oneSearch: You can search for instant
answers.
v Email: Shows your email account.
v Weather: Shows current conditions and
forecasts for various locations worldwide.
View the weather summary for your saved
cities. Selecting Open, a detailed weather
forecast for several cities.
v Local & Maps: Searching and browsing
for local addresses, restaurants, bar, hotels
and more.
v Content readers: Offer the variety
of different contents: News, Finance,
Entertainment and Sports

v Calendar and Address Book: You can

access your appointments and all contact
details on the go. Appointments and events
from the calendar are also included in the
Today view.
v Flickr: The Flickr widget allows you to
share and maintain your photos on the go.
When a user is signed up for Flickr you can
see all photos of Flickr and your contacts.
TIP! Some of countries are unable to
access Yahoo! Go Service cause of network service.

Bookmarks

Menu 1.3

This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a
later time.
To create a bookmark
1 Press the left soft key Options.
2 Select Add new and press the OK key.
3	After entering the desired URL and title,
press the OK key. After selecting a desired
bookmark, the following options are
available.

Browser
18
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v New bookmark: Select this to create a

new bookmark.
vN
 ew folder: Select this to create a new
folder.
vC
 opy: Copy to the folder.
v Send URL via: Sends the selected
bookmark via Text/Multimedia message
and Email.

Enter address

Menu 1.4

You can connect directly to the site you
want. After entering a specific URL, press
the OK key.

History

Menu 1.5

This menu will shows the recent browsing
pages.

Saved pages

Menu 1.6

The phone can save the page on display as
an offline file. Up to 30 pages can be saved.
TIP! Total capacity is up to 500kb.

Menu 1.7

You can set the profile, cache and security
related to internet service.

01
02

Network profiles (Menu 1.7.1)

03

A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It s impossible to
rename default profiles.
Each profile has submenus as follows:
Activate
Activates the selected profile.
View
You can see the selected profile.
vE
 dit: You can edit the selected profile.
vN
 ew profile: You can add a new profile.
vD
 elete: Deletes the selected profile from
the list.
vR
 eset all: Allows you to reset all profiles.

04
05
06
07
08
09
10

Rendering mode (Menu 1.7.2)
vN
 ormal: Displays all the information

normally.
vO
 ptimized: Displays all the information

optimized.

Browser
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Browser
Cache (Menu 1.7.3)

Storage location (Menu 1.7.8)

The information or services you have
accessed are saved in the cache memory of
the phone.

vP
 hone: Displays memory used and

TIP! A cache is a buffer memory, which is
used to save data temporarily.

Cookies (Menu 1.7.4)
Check whether a cookie is used or not.

Security certificates (Menu 1.7.5)

memory available for storing new
applications in the phone.
vE
 xternal: Displays memory used
and memory available for storing new
applications in the external memory.

Yahoo settings

Menu 1.8

You can set the network profiles Yahoo! Go
and Java application.

You can see the list of personal certificates
that have been stored in your phone.

Information

Show image (Menu 1.7.6)

You can view the information of WAP browser
version.

Menu 1.9

Select whether to display image/avatar or not.

JavaScript (Menu 1.7.7)
You can set the JavaScript working on and
off.

Browser
20
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Call Logs
You can check the record of missed, received,
and dialled calls only if the network supports
the Calling Line Identification (CLI) within the
service area.
The number and name (if available) are
displayed together with the date and time at
which the call was made. You can also view
call times.

All calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing
calls (called or attempted). You can also:
v View the number if available and call it or
save it in the Address Book.
vE
 nter new name for the number and save
both in the Address Book.
vS
 end a message by this number.
vD
 elete the call from the list.

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming
calls.

Missed calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:
v View the number if available and call it, or
save it in the Address Book
vE
 nter a new name for the number and save
both in the Address Book
vS
 end a message by this number
vD
 elete the call from the list

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming
calls. You can also:
v View the number if available and call it or
save it in the Address Book.
vE
 nter new name for the number and save
both in the Address Book.
vS
 end a message by this number.
vD
 elete the call from the list.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Call Logs
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Call Logs
Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
vL
 ast call: Length of the last call.
vA
 ll calls: Total length of all calls made
and incoming calls since the timer was
last reset.
vD
 ialled calls: Length of the outgoing
calls.
vR
 eceived calls: Length of the incoming
calls.

Call costs

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred
over the network through the GPRS
information option.
In addition, you can also view how much time
you are online.

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call,
all calls, remaining and reset the cost. To
reset the cost, you need PIN2 code.

Call Logs
22
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Tools
Alarm clock

Menu 3.1

You can set the alarm clock to expire at a
specified time.
1	Select On and enter the alarm time you
want.
2	Select the repeat period: Once, Daily, MonFri, Mon-Sat, Sat-Sun.
3	Scroll down and choose whether you
would like the alarm to Follow profile,
Always sound or Always vibrate.
4	Scroll down to choose the alarm sound.
Touch Search to select a new sound.
5	Scroll down and enter a name for the
alarm or keep the suggested name.
6 Touch Save.
TIP! You can set up to 5 alarms.

Calendar

Menu 3.2

01

Adding an event to your calendar
(Menu 3.2.1)
1	Select the date you would like to add an

event to. You can choose a date either by
scrolling to it using the InteractPad arrows
or by touching
and manually entering
the date.
TIP! Once you’ve already got an event saved
in your calendar, you will need to select Go to
date after touching
in order to enter a date
to set your event to.
2	Touch New and enter the time you would

like your event to begin. Scroll down using
the InteractPad arrows and enter the end
time of your event.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! Although your phone is off, alarm function
is working at the time set.
If you tap Snooze then after 5 minuites alarm is
turn on again and if you tap QUIT, the message
"Turn your phone on" is pop up.

Tools
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Tools
3	Scroll down again and choose whether you

would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can select for the alarm to go
off at the starting time of the event or at a
set period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.
4 	Scroll down and enter a Subject for the
event. Use the keypad to type letters and
numbers.
5	Scroll down once more to select whether
the event is a one-off or if it is to be
repeated at Daily, Weekly, Monthly or
Yearly intervals. If the event is repeated,
you can also scroll down to enter an
Expiration date for when the events will
stop completely.
6	Touch Save and your event will be saved
in the calendar. A triangular cursor will
mark the days that any events have been
saved to.

Editing a calendar event (Menu 3.2.2)
and select All schedules to
see a list of all your events. Scroll to the
event you would like to edit and touch
View. Alternatively select the day of the
event in the calendar and touch View.
2	Touch Edit and scroll to the event
detail you want to change. Make your
modifications and touch Save to store the
edited event.
1	Press

TIP! You can delete an event from your calendar
by selecting to view the event and then touching
Delete.

Tools
24
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Sharing a calendar event

Calculator

(Menu 3.2.3)

This contains the standard functions such as
+, -, x, / : Addition, Subtraction, Multiplication,
and Division.
Furthermore, you can use the various function
of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln,
exp, deg, rad.
1	Input the numbers by pressing numeric
keys.
2	Use InteractPad to select a sign for
calculation.
3	Then input the numbers.
4	Press = to view the result.
5	For more complex calculations, touch
to select a command.
6	Touch AC to clear the screen to start a
new calculation.

1	Select the event you would like to share

and touch
.
2	Choose Send via and select from Text
message, Multimedia message,
Bluetooth or Email.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tools
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Tools
Memo

Menu 3.4

1	Select the Memo by pressing View.
2	If the entry is empty, press New.
3	Input the memo and then press Save.

Stop watch

Menu 3.5

1	Press Start to take time and record the

lap time by pressing Lap.
2	Press Stop to ascertain the record of lap

time.

Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit
you want. There are 7 types that can be
converted into units: Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume and Velocity.
1	You can select one of unit types by
pressing OK key.
2	Select the unit you want to convert by
pressing u, d. It s impossible to input
- symbol in unit converter.
3	Select the standard value by using l,
r.

3	Press Reset to default condition.
4	Touch Resume to restart the stopwatch at

the time you stopped it at or touch Reset to
begin the time again.

World clock

Menu 3.7

You can check the current time of Greenwich
Mean Time (GMT) and major cities around the
world, using l, r, u, dand
.
The screen shows the city name, current date
and time.

Tools
26

LG KF600 | User Guide

F600_Turkey_E_1126.indd

26

2008.11.27

10:30:

SIM services

Menu 3.8

This menu depends on SIM and the network
services.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tools
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Multimedia
MP3 player

Menu 4.1

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you
have on your phone.
vM
 y playlist Contains any playlists you
have created as well as On the go list,
Recent songs, and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

Playing a song
1 Choose MP3 Player.
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 keyC to hide the music
player screen so that you can continue
using your phone as normal while music is
playing.

7	Touch

to stop the music and return to
the music menu.

Using options while playing music
Touch
and choose from:
vV
 iew playlist: Look at the playlist you are
currently listening to.
v Set
 as ringtone: You can set the current
music on playing MP3 file as a ringtone.
vS
 ettings: Change the Equalizer or Play
mode or Set shuffle on to mix up the
music.
TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume keys on the
side of your phone.

Creating a playlist
You can create your own playlists by choosing
a selection of songs from the All songs
folder.
1 Choose MP3 Player, then My playlist.
2	Touch New, enter the playlist name and
touch Save.

Multimedia
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3	The All songs folder will show. Select all

the songs that you would like to include in
your playlist by scrolling to the ones you
want and touching
; a tick will show
next to their name. If you accidentally add
a song you don’t want, select it and touch
again to untick it.
4	Touch Save to store the playlist.

Playing a playlist
1	Touch MP3 Player, then My playlist.
2	Select the playlist you would like to play

and touch View, then

.

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.
You may also want to organise your playlists.
When you want to do this, you can edit the
playlist.
1 Choose MP3 Player, then My playlist.

touch View, then

. Choose from:

01

vP
 lay: Play the playlist.
vA
 dd: You can add or delete songs from the

02

playlist using this option.
v 
Remove: Remove a song from the playlist.
Touch Yes to confirm.
v 
Move up/Move down: Move the song
up or down the list to change the playing
order.
v 
Multi delete: Delete songs from the
playlist.
v 
Remove all: Remove all of the songs from
the playlist.
v 
Information: View the playlist information.

03

Deleting a playlist

10

04
05
06
07
08
09

1 Choose MP3 Player, then My playlist.
2	Scroll to the playlist you want to delete and

touch

.

3 Select Delete and touch Yes to confirm.

Multimedia
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Multimedia
Camera

Menu 4.2

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 this icon
appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

• To take a picture
Hold down the camera C button. The camera
will be ready to use and you may want to
rotate the screen into a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C
button while holding the camera without any
movement.
- Appropriately adjust distance to the object
that you want take a picture of (more than
50 cm).

-H
 andle carefully since the camera is
vunerable to shock and use a soft cloth
when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera
as this may lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking
a picture. Press the camera C button half
way to adjust focus.
Tab
to set various conditions. You can
move by pressing lrud.
TIP! You can adjust zoom by using
the UD
vG
 o to [

]: Choose to view the photos in
your Album or to switch to Video camera
mode.
vS
 hot mode [
]: Allows you to set
the shot mode from Auto, Portrait, Scene,
Sports, Night.

Multimedia
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vR
 esolution [

]: Allows you to set the
image size. (2048x1536)(1600x1200),
(1280x960) (640x480) and (320x240).
Multishot is only available with the
(320x240), (640x480) pixel resolution.
vQ
 uality [
]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.
vP
 ortrait enhancer [ ]: Allows you to
set Portrait enhancer.
v Flash [
]: Allow you to set the flash
when you take a photo in dark place.
v Shake reduction[
]: Select On for
unsteady hands.
v Self timer [
]: Allows you to select
the delay time (3 seconds, 5 seconds or
10 seconds). Then the phone takes a photo
after the specified time.
v Save to [
]: You can set the space
after taking a picture. (External/Phone)

]: Allows to take
multishot photos successively.
v Auto focus [
]: Turn Auto focus On
or Off. Alternatively select Macro to take
extreme close-ups - If you are trying to
take a closeup shot but the focus box
remains red, try turning the macro mode
On.
vC
 olour effect [
]: 4 settings are
available. Off (normal/colour), Sepia, Mono
(black and white) or Negative.
vW
 hite balance [
]: Allows you
to change the settings according to the
enviroment. Auto, Daylight, Incandescent,
Cloudy or Fluorescent.
vS
 hutter tone [
]: You can set the
sound when taking a picture.
vR
 eset settings [
]: Allows you to
reset the settings.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Multimedia
Video camera

Menu 4.3

1	Select Video camera menu.
2	Video camera settings menu is the same

with Photo camera settings, except
following items:
vV
 ideo mode [
]: Allows you to set to
send a video file through MMS or General.
vR
 esolution [
]: You may select the
following resolution: 320x240, 176x144 .

FM radio

Menu 4.4

Y ou 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 antenna.

1	Press the corresponding number key of

a channel to store the currently selected
radio station into.
2	After presetting radio channels, you can
listen to other channel by pressing the
corresponding number key (short press).
3	You can access the following option menus
by pressing the left soft key l [Options].
vE
 dit freq: You can adjust frequency and
change the radio station in the selected
channel. You can change the frequency 0.1
MHz at a time with l, r and number
keys.
vA
 uto scan: If you select "Auto Scan
Now?" On, automatically set the radio
channel. And When "Save this Station?"
message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
vL
 isten via speaker: Select this to listen
to the radio through the built-in speaker.
To turn off the speaker, select "Listen via
headset" in the [Options]
vS
 tation info: You can view the radio
station information.

Multimedia
32

LG KF600 | User Guide

F600_Turkey_E_1126.indd

32

2008.11.27

10:30:

Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.

02

Record
1	Press

to start recording. Once
recording is started, the message starts
Recording and the counter is displayed.
2	If you want to pause or resume recording,
press left soft key or OK key.
3	If you want to finish recording, press right
soft key Stop.

Album
You can view the Sounds folder which
contains all sound files saved in the memory.

03
04
05
06
07
08
09
10
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to
Text, Multimedia, Email, as well as Bluetooth
message.

Text (Menu 5.1.1)
You can write and edit text message.
1 If you want to write a new message, select
Text.
2 To make text input easier, use T9.
3 Press each button to attach the followings.
Insert
- Symbol: You add special characters.
- Image: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures that
are available for short messages.
- Sound: You can insert sounds that are
available for short messages.
- Default image: You can insert Animations
stored.
- Default sound: You can insert Sounds
stored.
- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.

- Name & Number: You can add phone
numbers or e-mail addresses in address
book.
- My business card: You can add your
Business card to the message.
v Save to drafts: Stores messages in
Drafts.
v T9 languages: Select the language for
T9 input mode. You can also deactivate T9
input mode by selecting T9 off .
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
for inputting New word into the dictionary.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.
vC
 lear text: You can clear text while
writing SMS.
vE
 xit: You can get back to the Message
menu.
TIP!
Character encoding: Select Reduced
support, it can change 2byte character to 1byte
character. (“á é í ó ñ ú” -> “a e i o n u”)

Messaging
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Multimedia (Menu 5.1.2)
You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
1	If you want to write a new message, select
Multimedia.
2	You can create a new message or choose
one of the multimedia message templates
already made.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 300 kb.
1 Enter numbers of recipient.
2 Press d key to add more recipients.
3 You can add phone numbers in the
address book.
4	Press the l [Option] and then press send
after entering numbers.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Messaging
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Insert
- Symbol: You add special characters.
- Image: You can insert the Existing Image
or graphics in My pictures from New photo
that are available for short messages.
- Sound: You can insert sounds the Existing
sound or New voice record for short
messages.
- Video: You can insert the Existing video or
New video for short messages.
- Symbol: You can insert the Symbol.
- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.
- Name & Number: You can add phone
numbers or e-mail addresses in address
book.
- New slide: You can choose Insert slide
before or Insert slide after.
- More: You can insert Contact or My
business card or Schedule.
v Save

to: You can save multimedia
messages To drafts or As templates.
v Edit

Subject: Allows you to modify the
multimedia message you have chosen.
vP
 review: You can preview multimedia
messages you have created.
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vS
 lide duration: You can set the duration

of slide of multimedia message.
vR
 emove: You can remove.
vT
 9 languages: Select the language for
T9 input mode. You can also deactivate T9
input mode by selecting ‘T9 off’ .
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
for inputting New word into the dictionary.
vC
 lear text: You can clear text while writing
SMS.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.
vE
 xit: If you press Exit while writing a
message, you can end the writing message
and back to the Message menu. The
message you have written is not saved.
TIP! If you select a picture with a
large file size (200K for example) on writing
multimedia message, the loading duration will
take around 10 seconds. Furthermore, you can’t
activate any keys during the loading time. After
about 10 seconds, you should be able to write
the message.

Email (Menu 5.1.3)
Email account (Menu 5.1.3.1)
To send/receive an email, you should set up
the email New account.
1	Make a subject and write your message
Press
to attach
images, videos, sounds or other file types
2	
press Send to then enter the
recipients address
3 Touch Send and your email will be sent.
4	Use the tabs and to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other file types.
5 Touch Send and your email will be sent.
Access point (Menu 5.1.3.2)
Specify the access point name.

Messaging
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Retrieve interval (Menu 5.1.3.3)
Choose how often your KF600 checks for new
email messages.
Signature (Menu 5.1.3.4)
Create an email signature and switch this
feature On.

Bluetooth message (Menu 5.1.4)
vS
 ave to drafts: Select this to save the

message in Drafts.
vT
 9 languages: Select the language for T9
input mode. You can also deactivate the T9
input mode by selecting ‘T9 off’.
vN
 ew T9 word: Select the New T9 word
menu for inputting a new word into the
dictionary.
vC
 lear text: You can clear text while writing
the message.
vH
 andwriting: Select to turn on
Handwriting recognition, begin a new
message.

the message, you can exit from writing
message and go back to the previous
screen. The message you have written is
not stored.

01

TIP! For all email accounts you may save
up to 100 messages totally. In Draft , Outbox and
Sent folders up to 100 messages. In case Inbox is
full, you don't receive email any more.

04

TIP! Maximum size for one sent message
is 300 kb with attachments, and maximum size for
one received message is 300 kb. In case you have
received message with more than 5 attachments,
only 5 of them will be received. Some attachment
may display incorrectly.

07

02
03

05
06

08
09
10

TIP! If you receive a mail over 300kb, you
can not find the over sized mail.

Messaging
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Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received
messages. They will be stored in Inbox.
If the phone shows No space for SIM
message , you have to delete only SIM
messages from Inbox. If the phone displays
No space for message , you can make space
of each repository as deleting messages,
media and applications.
* S IM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card. You can
move this message to the phone.
For notified multimedia message, you have
to wait for downloading and processing of
the message.
v View:

You can view the received
messages.
vD
 elete: You can delete the current
message.
vR
 eply: You can reply to the sender.

vR
 eply all: You can reply to all senders.
vF
 orward: You can forward the selected

message to another party.
vR
 eturn call: You can call back to the

sender.
v I nformation: You can view information

about received messages; Senders
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time, Message
type, Message size.
vM
 ulti delete: After selecting the
messages you want to remove, you can
delete the selected messages.
vD
 elete all read: You can delete all read
messages.
vD
 elete all: You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either
connect to your remote mailbox to retrieve
your new email messages, or you can view
the previously retrieved email messages
without logging in to the email server.
You can check the Drafts, Outbox.

Messaging
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Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia
messages that you use most frequently.
This menu shows the preset multimedia
message list.
The following options are available.
v View:

You can see the multimedia
messages.
v Edit:

Modifies the message you choose.
v Delete:

Deletes the message you choose.
v Information:

You can view information
about the message you choose.
v Multi

delete: After selecting the
messages you want to remove, press OK
and you can delete the selected messages.
v Delete

all: Deletes all of the messages
in the folder.

Menu 5.5

This menu allows to view the message which
is about to send or is failed sending.
After sending the message successfully, the
message will be moved to sent box.
vV
 iew: You can view the message.
vD
 elete: You can delete the message.
vR
 esend: You can resend the selected
message.
vE
 dit: Modifies the message you choose.
v I nformation: You can check information
of each message.
vM
 ulti delete: Select and delete the
selected messages.
vD
 elete all: You can delete all messages
in outbox.

Sent Items

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Menu 5.6

This menu allows you to view the messages
which are already sent. You can check the
time and the contents of message.

Messaging
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Listen to voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply
press OK to listen to voice mail.
TIP! When you receive a voice mail, your
phone displays the icon and you hear an alert.
Please check with your network provider for details
of their service in order to configure the handset
correctly.

When you have received an info service
message, you can see the popup message to
show you that you have received a message
or the info service message is directly
displayed.
To view the message again or not in standby
mode, follow the sequence shown below;

Read (Menu 5.8.1)
1	When you have received an info service

Info messages

Menu 5.8

(Dependent to network and subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to GSM. They
provide general information such as weather
reports, traffic news, taxis, pharmacies, and
stock prices.
Each type of message has the number;
therefore, you can contact service provider as
long as you have input the certain number for
the information.

Messaging
40

message and select Read to view the
message, it will be displayed on the
screen.
2	The message will be shown until another
message is reached.

Topics (Menu 5.8.2)
(Dependent to network and subscription)
vV
 iew list: You can see Info service
message numbers which you added. If you
press each button, you can edit and delete
info message category which you added.
vA
 ctive list: You can select info service
message numbers in the active list. if you
activate an info service number, you can
receive messages sent from the number.
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Templates

Menu 5.9

Text templates (Menu 5.9.1)

F600_Turkey_E_1126.indd

multimedia messages.
vV
 iew: You can see multimedia templates.
vE
 dit: Use this to write a new message or

edit the selected template message from
the text template list.

01
02
03
04

Multimedia templates (Menu 5.9.2)
After saving new template, you can use the
following options.
vS
 ave: Allows you to save new multimedia
templates you created.
v I nsert: You can add Symbol, Image, Video,
Sound, New slide, Text template, Contact,
Business card and Others.
vP
 review: You can preview multimedia
templates you wrote.
vE
 dit subject: Allows you to modify the
multimedia message you have chosen.
vS
 lide duration: You can set the duration
of slide of multimedia message.
vT
 9 languages: Select the desired
language for T9 input mode. You can also
deactivate T9 input mode by selecting
T9 off .
vE
 xit: Will take you back to the Message
menu.

05
06
07
08
09
10

Messaging

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I'm late. I will be there at
• Where are you now?
• I'm on the way
• Urgent! Please contact.
• I love you
The following options are available.
vS
 end via
- T ext message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Multimedia message: Use this to send
the selected template message by MMS.
- Bluetooth message: Use this to
send the selected template message by
Bluetooth.
- Email: This menu allows you to edit,
delete or add an email account.
vD
 elete: Deletes the template.
vN
 ew template: Use this to create new
template.

vD
 elete all: Allows you to delete all

41
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Messaging
Settings

Menu 5.0

Multimedia message (Menu 5.0.2)
vS
 ubject: You can enter multimedia

Text message (Menu 5.0.1)
vM
 essage type:

Messaging
42

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text.
You can convert your text into alternative
formats. Contact your service provider for
the availability of this function.
vV
 alidity period: This network service
allows you to set how long your messages
will be stored at the message centre.
vD
 elivery report: If you set to Yes, you
can check whether your message is sent
successfully.
vR
 eply charging: When a message
is sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to your
telephone bill.
vM
 essage centre number: If you want to
send the text message, you can receive the
address of SMS centre through this menu.
vC
 haracter encoding
vB
 earer setting: You can set the bearer
setting such as GSM preferred, GPRS
preferred.

messages subject when this menu is on.
vS
 lide duration: Display the duration of

each page when writing the message.
vP
 riority: You can set the priority of the

message you choose.
vV
 alidity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
vD
 elivery report: If it is set to Yes in
this menu, you can check whether your
message is sent successfully.
vR
 ead report: You can receive the report
whether the receiver read the message
or not.
vA
 uto download: Home network allows
you receive multimedia messages depends
on Homenetwork. Roaming network
allows you receive multimedia messages
depends on Roaming network. If you
select Automatic, you receive multimedia
messages automatically. If you select
Manual, you receive only notification
message in the inbox and then you can
check this notification.
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vN
 etwork profile: If you select multimedia

message server, you can set URL for
multimedia message server.
vP
 ermitted message type
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.
Information: Necessary information.

Email (Menu 5.0.3)
vE
 mail account

This menu allows you to edit, delete or add
an email account.
1 Touch New.
2 	You can now choose how your account
works
Account name: Account name.
Email address: Enter the email address
given to you by your service provider.
My name: You can make your nickname.
Incoming mail server: Enter the POP3
address and Port number of the that
receives your email.

01
02
03
04
05
06
07
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User name: Enter your email ID.
Password: Enter your email password.
Outgoing mail server: Enter the SMTP
address and Port number of computer that
sends your email.
Outgoing mail authentication:
when you send the mail, you can set
authentication whether or not.
Outgoing server ID/password: Enter
the ID and password for sending your
email.
To enter the following information, touch
and select Advanced settings.
- Advanced settings
Protocol type: Choose your protocol
type. (POP3/IMAP4)
Maximum receive size: View the
Maximum size that you can receive mails.
Save to server: Select On to leave the
messages on the server.
Insert signature: Select On to attach
your signature to your email messages.

43

43

2008.11.27

10:30:

Messaging
Reply email address: Email address
that you can receive the reply.
Incoming port number: Allow you to
edit POP3/IMAP port number.
Outgoing port number: Allow you to
edit SMTP port number.
Auto retrieving: Select to automatically
retrieve your emails.
Retrieve download: Select Headers only
or All. Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your Email
folder.
•N
 ew account: You can set up to 5 email
accounts by selecting New account menu.
Using the Edit menu, you can set the
following values.
• Delete: Deletes the selected account
from the list.
• Delete all: You can delete all accounts
from the list.

vA
 ccess point

Specify the access point name.
vR
 etrieve interval

Choose how often your KF600 checks for
new email messages.
vS
 ignature
Create an email signature and switch this
feature On.

Voicemail number (Menu 5.0.4)
You can receive the voicemail if your network
service provider supports this feature. When
a new voicemail is arrived, the symbol will be
displayed on the screen. Please check with
your network service provider for details of
their service in order to configure the phone
accordingly.

Service message (Menu 5.0.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

Messaging
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Info message (Menu 5.0.6)
01

v Receive

On: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
Off: If you select this menu, your phone
will not receive Info service messages
any more.
v Alerts
On: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
Off: Your phone will not beep even though
you have received info service messages.
v Language
You can select the language you want
by pressing
. Then, the info service
message will be shown in the language
that you selected.

03
04
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06
07
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My stuff
Images

Menu 6.1

v File: Rotate, rename or view the

Images contains a folder of default images
pre-loaded onto your phone, images
downloaded by you and images taken on your
phone’s camera.

Images option menus
The options which are available to you in
images depend on what type of image you
have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the File info, Print
via, Slide show, Sort by and Thumbnail / List
view options are available for default images.
In the images folder, touch to bring up your
list of options.
v D
 elete: Delete the selected image.
v S
 end via: Send the selected image to a
friend via MMS, Bluetooth or Email.
TIP! The image(.jpeg) may need to be
resized before it can be sent by MMS or e-mail.

v
v
v
v
v
v
v

information (Name, Size, Date, Resolution,
Type and Copyright) of the selected image.
If you have an external memory card
inserted two additional options will show:
Move to external memory and Copy
to external memory.
Print via: Print an image file via
PictBridge or Bluetooth®.
Slide show: See Creating a slide show
on page 48.
New folder: Create a new folder within
the main Images folder.
Multi-delete: Select more than one
image before touching Delete.
Delete all: Delete all the photos in your
Images folder.
Sort by: Arrange your images by Date,
Type or Name.
List view / Thumbnail View: Change
the way you view your photos.

My stuff
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Sending a photo

Deleting an image

1	Scroll to and select Images.

1	Scroll to and select Images.

2	Select a photo and touch

2	Select an image and touch

.
3	Touch Send via and choose from
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
4	If you choose Multimedia message
or Email, your photo will be attached to
the message and you can write and send
the message as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on and your phone will search
for a device to send the picture to.

Organising your images
1	Scroll to and select Images.
2	Touch

then Sort by.

01
.

02

3	Touch Delete.

03

Deleting multiple images

04

1	Scroll to and select Images.
2	Touch

and select Multi delete.
3	A box will appear next to each image.
Select the image and touch
to mark it.
To unmark an image, touch the
again
so that the tick disappears from the box.
4	Once you have marked all of the
appropriate boxes, touch Delete and
confirm you want to delete all of the
marked images.

05
06
07
08
09
10

3	Choose from Date, Type or Name.

My stuff
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My stuff
Creating a slide show
If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve got,
you can create a slide show to save you from
having to open and close each individual
image.
1	Select Images.
2	Select the photo you would like to begin
the slideshow and touch
.
3 Select Slide show and it will begin.
4	Touch Pause to pause the slide show and
Quit to end the slide show and return to
the Images folder.
Touching
during the slide show presents
further options:
v V
 iew: Choose between Full image
and Full Screen. Select Landscape to
change the orientation of the image.
v R
 epeat on / off: Decide whether you
want the slide show on repeat or not.

Sounds

Menu 6.2

The Sounds folder contains the Default
sounds and your voice recordings. From
here you can manage, send or set sounds
as ringtones.

Using a sound
1	Select Sounds.
2	Select Default sounds or choose from

the list of voice recording files.
to listen to it.
4	Touch Set as and choose from Ringtone
and Ringtone ID.
3	Select a sound and touch

Videos

Menu 6.3

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

My stuff
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Documents

Watching a video
1	Select Videos.
2	Select a video and touch

.

TIP! The video may need to be resized before
it can be sent by MMS. Some videos may be
too large to send by MMS at all, in which case
choose one of the other sending options.

Using the video options menu

F600_Turkey_E_1126.indd

Others

01
02
03
04

Menu 6.5

Show the list of files in Other folder in the
internal, external memory. In the Multimedia
memory.
TIP! You may send files via Bluetooth
only if they are stored in the phone memory,
external memory.

05
06
07
08
09

TIP! When connecting with a PC via
USB cable you will only see the following folders
in the internal memory: Images, Sounds, Videos,
and Others. You can see all folders in the
external memory. If Bluetooth connects with PC,
it can exchange files in images, sounds, videos,
documents, others folders except default folder.
(In others folder it can not work “view”, “play”)

10

My stuff

In the Videos folder, touch
to bring up the
following list of options.
v D
 elete: Delete the selected video.
v F
 ile: Rename the video, move it to another
folder or view the information (Name, Size,
Date, Resolution, Type and Copyright).
v N
 ew folder: Create a new folder within
the main Videos folder.
v M
 ulti-delete: Select more than one video
clip before touching Delete.
v D
 elete all: Delete all the clips in your
Videos folder.
v S
 ort by: Arrange your videos by Date,
Type or Name.
v L
 ist view / Thumbnail View: Change
the way you view your videos.

Menu 6.4

From the Documents menu, you can view
all of your document files. From here you
can view Excel, PowerPoint, Word, Text and
PDF files.

49
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My stuff
Games & Apps

Menu 6.6

In this menu, you can manage the Java
applications installed in your phone. You can
play or delete downloaded applications, or set
the connect option.

External memory

Menu 6.7

This menu allows you to view Images,
Sounds, Videos, Documents and Others in
memory card. If the external memory is not
available, a pop up message Please insert
external memory is displayed.
TIP! The SIM card must be installed
in order for the phone to be recognized as a
removable disk.

TIP! MASS STORAGE function will only
work when the phone is in idle mode.

TIP! DO NOT remove the cable while
you are downloading files. After you download
the files, you need to click “Safely Remove
Hardware” on the PC and then disconnect
the cable.
TIP! When you copy a file to the
removable disk, you can see a message on the
display animation. It means MASS STORAGE
is working and data is being transferred. While
display animation, do not disconnect the cable. If
you disconnect the cable while display animation
, data will be lost or corrupted and possibly
damage the phone.

New Fantastic LG
The KF600 works as a mass storage device.
If you connect the USB cable, you can use the
phone as a Removable Disk. You can download
MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives
you fast access from the PC to phone, by just
connecting the USB cable.

My stuff
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Profiles
In Profiles, you can adjust and customise
the phone tones for different events,
environments, or caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.

Activate (Menu 7.X.1)
1 A list of profiles is displayed.
2	In the Profiles list, scroll to the profile you

want to activate.
3 Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.X. 2)
Scroll to the desired profile in the Profile list.
Select Personalise.
The profile setting option opens. Set the
option as required.
vC
 all alert type: Set the alert type for
incoming calls.
vR
 ing tones: Select the desired ring tone
from the list.

ringing tone.
vM
 essage alert type: Set the alert type

for messages.
vM
 essage tones: Select the alert tone for

messages.
vM
 essage volume: Set the volume of the
message tone.
v I nteractPad™ & key feedback: You
can set all the things with InteractPad™ &
key.(tones,volume,vibration etc)
vS
 lide tones: Allows to set the flip tone for
adjusting environment.
vE
 ffect sound volume: Set the volume of
effect sound.
vP
 ower on/off volume: Set the volume
of the ringing tone when switching the
phone on/off.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! All profiles cannot be renamed.

Profiles

F600_Turkey_E_1126.indd

vR
 ing volume: Set the volume of the
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Contacts
Search

Menu 8.1

1	Enter the name that you want to search.
TIP! Instant searching is available by
inputting the initial letter of the name.
2	If you want to edit, delete, copy an entry,

tap .
The following menu will be displayed.
v View: You can view each entry in details.
v E
 dit: You can edit the name, number,
group, ringtone and picture by using the
navigation key.
vN
 ew message: After you have found
the number you want, you can send a
message(Text/Multimedia/Email) to the
selected number.
vS
 end via: You can send the data of
phone book via Text message, Multimedia
message, Bluetooth or Email.
v Delete: You can delete an entry.
v New contact: After selecting the place
(SIM/Phone) you want to save, you can add
to the phonebook list.

vM
 ulti delete: Allows you to remove a

number of files selected.
vC
 opy to phone/SIM: You can copy an

entry from SIM to phone or from phone
to SIM.

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000
entries. SIM card memory capacity depends
on the cellular service provider. The number
of character is SIM dependent feature.
TIP! Maximum stored name and
number length depends on SIMcard type.
1 Select New contact.
2 Choose the storage to save.
3	Input a name.
4	Press d, then you can input a number.

(Mobile, Home, Office, E-mail adress, Fax)
5	You can set a group for the entry by

pressing l, r.
6	You can set a ringtone and a photo for the

Contacts

entry.
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Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys 2 to 9
with a Name list entry. You can call directly by
pressing this key.
1	Select Speed dial.
2	If you want to add speed dial, select
<empty> by pressing Assign. Then, you
can search the name in phonebook.
3	After assigning the number as speed dial,
you can change and delete the entry. You
can also make a call or send a message by
this number.

Menu 8.4

You can list up to the members per each
group. There are 7 groups you can make
lists to.
vV
 iew members: Shows the group
members you have selected.
vG
 roup ringtone: Allows you to specify
ring tone for the group members call.
vG
 roup icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.
vR
 emove member: You can remove the
member from the Group member list. But
the name and the number will remain in
phonebook.
vR
 emove all member: You can remove all
the members from the Group member list.
v Rename: You can change a group name.
v Reset all: You can reset all.
v View: Shows the group you have selected.
v Add: You can add the group members.

01
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Contacts
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Contacts
Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory
to Phone memory and vice versa.
vS
 IM to phone: You can copy the entry
from SIM Card to Phone memory.
vP
 hone to SIM: You can copy the entry
from Phone memory to SIM Card.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings

Menu 8.7

v View options

Scroll to highlight View options, and then
press OK.
- Name and number: Set the
phonebook list with displaying name and
number.
- With picture: Set the phonebook list
with the information of character and
picture.

Information

Menu 8.8

v Service dial numbers

Use this function to access a particular
list of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).
v Own numbers
(SIM dependent)
You can save and check your own number
in SIM card.
v Business card
This option allows you to create your own
business card featuring Name and an
mobile phone number.
To create a new business card, press
the left soft key l [New] and enter the
information into the fields.
If you want to edit, delete or to send a
business card, select left soft key
[options].

Contacts
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Settings
Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Languages

Menu 9.2

You can change the language for the display
texts in your phone. This change will also
affect the Language Input mode.

Date format (Menu 9.1.2)
You can set the Date format such as YYYY/
MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)
You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)
Your can set the time format between 24
hours and 12 hours.

Auto update (Menu 9.1.5)
Select On, the phone will automatically
update the data and time.

Screen

Menu 9.3

04
05

Wallpaper (Menu 9.3.1)
You can select the background pictures in
standby mode.

06
07

Backlight timer (Menu 9.3.2)

08

You can set the light-up duration of the
display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

09
10

Brightness (Menu 9.3.3)
You can set the brightness of LCD: 100%,
80%, 60%, 40%

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)
Selecting On displays the functionalities of 4
Navigation keys and Menu key as pictures on
the middle of the idle window.

Settings
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Set date (Menu 9.1.1)
You can enter the current date.

01
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Settings
Theme (Menu 9.3.5)

Network name (Menu 9.3.0)

Quickly change the whole look of your screen.

If this function is activated, network name will
be displayed on LCD.

Menu style (Menu 9.3.6)
Your phone provides you with Grid and List
menu themes. Set the menu style by scrolling
and pressing OK.

Main font style

(Menu 9.3.7)

You can select the desired main font style.

Dialing font style (Menu 9.3.8)
Your phone provides you with four dialing
styles.
(Music style/Lawn style/Patch style)

Standby text (Menu 9.3.9)
If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.

InteractPadTM calibration (Menu 9.3.*)
Reset your InteractPad for ease of use

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to
connect them with compatible Bluetooth
headsets, computer applications and so on.

Settings
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TIP! Supported profile: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP,
SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIP! When you receive data from another
Bluetooth device, the phone requests
confirmation. After confirming the transfer, the
file will be copied on to your phone.

TIP! Depending on the file type, it will
be stored in the following folders:
- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png): Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds folder
- MP3 (.mp3): Sounds folder
- Documents (.txt): Documents folder

v Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth
function.
v Device list
- Connect / Disconnect: After pairing
with headset or stereo headset,
automatically connected with that. After
pairing with handset device, you can
connect with ftp of that handset.
- New: Allows to search new Bluetooth
devices and add them to your phones list
of paired devices. When you select Add
new your handset will start to search for
Bluetooth devices within range.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! A document(txt) with up to 160 characters
is saved in Inbox(menu 5-2).

Settings
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Settings
TIP! If the desired device is not found
after searching, press Refresh for retry
searching.

If you transfer file via bluetooth, screen
goes to idle because of background file
transfer.
Scroll to the desired device and press
Pair. You will then be asked to enter
a passcode. The passcode can be
any code you wish to use (the same
passcode must be used by both devices)
or is one that is pre-determined by the
manufacturer of the device you are
trying to pair with. Please check the User
Manual of the device you are initiating
the pair with to see if it already has a
predetermined passcode in place.
You can view all devices which your
KF600 is already paired to. If you enter
Paired devices, you access the options
icon.
- Rename: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device and
how it is displayed on the handset.

- Set as authorised/Set as
unauthorised: Allows you to set an
authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you
regularly use a Bluetooth headset with
your phone then setting the connection
as authorised will mean the headset will
automatically connect to the handset
each time the headset is powered on.
- Delete: Allows to delete a paired
Bluetooth device.
- Delete all: Allows to delete all the
paired Bluetooth devices.
v Bluetooth settings
- My visibility: This indicates whether or
not your handset will be visible to other
Bluetooth devices.
- My name: You can set the name of
Bluetooth device. The default name is
LG KF600.
- My address: You can view the address
of your Bluetooth device.
v All service
After pairing, we can show supported
bluetooth profile of that device.

Settings
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Network (Menu 9.4.2)
You can select a network which will be
registered either automatically or manually.
Network selection (Menu 9.4.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.
vA
 utomatic: If you select Automatic mode,
the phone will automatically search for and
select a network for you. Once you have
selected Automatic , the phone will be set
to Automatic even though the power is
off and on.
vM
 anual: The phone will find the list of
available networks and show you them.
Then you can select the network which you
want to use if this network has a roaming
agreement with your home network
operator. The phone let you select another
network if the phone fails to access the
selected network.

networks and the phone attempts to
register with first, before attempting to
register to any other networks. This list
is set from the phones predefined list of
known networks.

01
02
03
04

GPRS attach (Menu 9.4.2.2)
You can set GPRS service depending on
various situations.
v Power on
If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS network
when you switch the phone On. Starting a
WAP or PC dial-up application created the
connection between phone and network
and data transfer is possible. When you
end the application, GPRS connection is
ended but the registration to the GPRS
network remains.
v When needed
If you select this menu, the GPRS
connection is established when you
connect a WAP or application service
and closed when you end the WAP or
applicaion connection.

05
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Settings
Acess point (Menu 9.4.2.3)
v View: View the access point name.
v Edit: Edit the access point name.
TIP! Changes could effect other contents.

Network profile
v Data connections
• Name: You can type the network name.
• Bearer: You can set the bearer data
service.
1 Data/2 GPRS

- Call speed: The speed of your data
connection; 9600 or 14400 (Depends
on Operator)
- Linger time: You need to enter timeout
period.
After entering that, the WAP navigation
service will be unavailable if any data is
not input or transferred.
- Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
- Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

<Data settings>

<GPRS settings>

Appears only if you select Data Settings as
a Bearer/service.
-D
 ial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
- User ID: The users identity for your dialup server (and NOT the WAP gateway).
- Password: The password required by
your dial-up server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
- Call type: Select the type of data call;
Analogue or Digital (ISDN).

The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer service.
- APN: Input the APN of the GPRS.
- User ID: The users identify for your APN
server.
- Password: The password required by
your APN server.
- Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
- Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

Settings
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USB connection (Menu 9.4.3)

Call

You can choose one mode of Data service
and Mass storage.
When you have finished using the phone
memory, click Exit and take the following
steps.

You can set the menu relevant to a call.

CAUTION!
Before you remove the cable, it is necessary that
you click Exit. Or, the integrity of transferred data
is not guaranteed.
1 Click on the notification area.

[Unplug or Eject Hardware]
2 Select USB Mass Storage Device, click
on Stop.
The following message will appear: The
USB Mass Storage Device device can now
be safely removed from the system
3 Then remove the cable.

01
02

Call divert (Menu 9.5.1)
The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data calls
to another number. For details, contact your
service provider.
vA
 ll voice calls
Diverts voice calls unconditionally.
v I f busy
Diverts voice calls when the phone is in
use.
v I f no reply
Diverts voice calls which you do not
answer.
v I f out of reach
Diverts voice calls when the phone is
switched off or out of coverage.
vA
 ll data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.
vA
 ll fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.

03
04
05
06
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Settings
Answer mode (Menu 9.5.2)

vC
 ancel all

Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown
below.
- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail number
Forwards to message centre. This function
is not shown at All data calls and All fax calls
menus.
To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
- View status
View the status of the corresponding
service.

Settings
62

vS
 lide open

If you select this menu, you can receive an
incoming call when you open the slide.
vA
 ny key
If you select this menu, you can receive
a call by pressing any key except e
[End] key.
vA
 ccept key only
If you select this menu, you can receive a
call by only pressing s [Send] key.

Send my number (Menu 9.5.3)
(network and subscription dependent)
vS
 et by network

If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such
as line 1 or line 2.
vO
n
You can send your phone number to
another party.
Your phone number will be shown on the
receivers phone.
vO
 ff
Your phone number will not be shown.
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Call waiting (Menu 9.5.4)

Send DTMF tones (Menu 9.5.7)

(network dependent)

You can send touch tones during an active
call to control your voice mailbox or other
automated phone services.

vA
 ctivate

If you select Activate, you can accept a
waiting (receiving) call.
vD
 eactivate
If you select Deactivate, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
vV
 iew status
Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every minute
during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)
vO
n

F600_Turkey_E_1126.indd

02
03

Security

Menu 9.6

04
05

PIN code request (Menu 9.6.1)
In this menu, you can set the phone to ask
for the PIN code of your SIM card when the
phone is switched on.
If this function is activated, you will be
requested to enter the PIN code.
1	Select PIN code request in the security
settings menu, and then press OK.
2	Set On/Off.
3	If you want to change the setting, you need
to enter PIN code when you switch on the
phone.
4	
If you enter wrong PIN code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN is
blocked, you will need to key in PUK code.
5	You can enter your PUK code up to 10
times. If you put wrong PUK code more
than 10 times, you can not unlock your
phone. You will need to contact your
service provider.

06
07
08
09
10

Settings

When this function is activated, the phone
will automatically try to redial in the case of
failure to connect a call.
vO
 ff
Your phone will not make any attempts
to redial when the original call has not
connected.

01
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Settings
Phone lock (Menu 9.6.2)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone. Whenever you
switch on the phone, the phone will request
security code if you set phone lock to When
switch on.
If you set phone lock to When SIM changed,
your phone will request security code only
when you change your SIM card.

InteractPadTM lock (Menu 9.6.3)
If you activate this function, InteractPad will
be locked.

Call barring (Menu 9.6.4)
The Call barring service prevents your phone
from making or receiving certain category
of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following
submenus.

vA
 ll outgoing

The barring service for all outgoing calls.
vO
 utgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
v O/G

international except home
country
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
vA
 ll incoming
The barring service for all incoming calls.
v I ncoming when abroad
The barring service for all incoming calls
when roaming.
vC
 ancel all barring
You can cancel all barring services.
vC
 hange password
You can change the password for Call
Barring Service.

Settings
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The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
- Deactivate
Set the selected call restriction off.
- View status
View the status whether the calls are
barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.5)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code.
vO
n
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
vO
 ff
You can cancel fixed dialling function.
vL
 ist view
You can view the number list saved as
Fixed dial number.

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorized person.
You can change the access codes: Security
code, PIN1 code, PIN2 code.
1 If you want to change the Security code/
PIN1/ PIN2 code input your original code,
and then press OK.
2	Input new Security code/PIN/PIN2 code
and verify them.

01
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Settings
Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone's
features that do not require the use of the
wireless network when you are in an airplane
or in places where the wireless network is
prevented.
If you set the flight mode on, the icon will
be displayed on the screen instead of the
network signal icon.
vO
 n: You cannot make (or receive) any calls,
including emergency calls, or use other
features that require network coverage
vO
 ff: You can deactivate the flight mode and
restart your handset to access the network.

Power save

Reset

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You will
need Security code to activate this function.

Memory manager

Menu 9.0

You can check free space and memory
usage of each repository, Internal memory
and Multimedia memory. You can go to each
repository menu.

Menu 9.8

If you set On, you can save the power when
you don't use the phone.

Settings
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to
your personal communication requirements.
Acumulator
standard

Hands free
earmicrophone
and music player
controller combo

02
03

v Stereo headset
vC
 ontroller: Answer & End button, music

Travel Adapter
This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

01

player control, volume control, Hold button
and microphone.

04
05
06
07
08

User Guide

09
10
KF600

DEU T S C H
ENGLIS H

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

TIP! Failure to do this may invalidate your
warranty.
TIP! Accessories may be different in different
regions; please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Accessories
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TIP! Always use genuine LG accessories.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS1900 network.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Product name: KF600
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

Note: You can find below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this web address.

Network service
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For your safety
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.
WARNING!
• Mobile Phones must be switched off at all
times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while
driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.

CAUTION!
• Switch off the phone in any area where
required by special regulations. For example,
do not use your phone in hospitals or it may
affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available under
all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.

• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.

• All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

• Do not handle the phone with wet hands while
it is being charged. It may cause an electric
shock or seriously damage your phone.

• Batteries should be disposed of in accordance
with relevant legislation.

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

• Do not dismantle the phone or battery.
• Risk of explosion if battery is replaced by an
incorrect type.

For your safety
70
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

Exposure to radio frequency energy

F600_Turkey_E_1126.indd

International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over ten (10) gram of tissue.
v The highest SAR value for this model phone
tested by DASY4 for use at the ear is 0.471
W/kg (10g) and when worn on the body is
0.743 W/kg (10g).
v SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 1.6 W/kg averaged over one (1)
gram of tissue (for example USA, Canada,
Australia and Taiwan).

01

Product care and maintenance

10

WARNING!
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate
any approval or warranty applying to the phone,
and may be dangerous.

02
03
04
05
06
07
08
09

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KF600 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
v The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
frequency bands.
v While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.

v The SAR limit recommended by the

71
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not disassemble this unit. Take it to a

Guidelines for safe and efficient use
72

qualified service technician when repair
work is required.
v Keep away from electrical appliances such
as a TV s, radios or personal computers.
v The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
v Never place your phone in a microwave
oven as it will cause the battery to explode.
v Do not drop.
v Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
v The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is a
risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
v Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
v Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.

v Do not expose the phone to liquid or

moisture.
v Use accessories, such as earphones and

headsets, with caution. Ensure that cables
are tucked away safely and do not touch
the antenna unnecessarily.
v Please remove the data cable before
powering on the handset.

Electronic devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
v Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers
(i.e. in your breast pocket.)
v Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
v Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

LG KF600 | User Guide
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Road safety

Avoid damage to your hearing

Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
v Do not use a hand-held phone while
driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if available.
v Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.
v RF energy may affect some electronic
systems in your motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped with an air bag,
do not obstruct it with installed or portable
wireless equipment. It can cause serious
injury due to improper performance.
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly imperative
when attempting to cross the street.

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

01

Blasting area

05

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

06

Potentially explosive atmospheres

08

Don't use near fuel or chemicals.
v Do not transport or store flammable gas,

liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle, which contains your mobile
phone and accessories.

03
04

07

09
10
Guidelines for safe and efficient use
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v Do not use the phone at a refueIling point.
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Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

Wireless devices can cause interference in
aircraft.
v Turn off your mobile phone before boarding
any aircraft.
v Do not use it on the ground without crew
permission.

v You do not need to completely discharge

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available under
all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.
Guidelines for safe and efficient use
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the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery s
performance.
v Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
v Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
v Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
v Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
v Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.

LG KF600 | User Guide
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v Do not leave the battery in hot or cold

places, this may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is replaced by
an incorrect type.
v Dispose of used batteries according to the
manufacturer s instructions.
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10
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

.
to
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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 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 YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.
Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst köeşesinde
yer alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.
Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya
faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde,
faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.
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Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.

ADANA KVK SERVIS

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVIS

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

Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

AAnkara 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

ANKARA TELESERVICE INT.

ANTALYA KVK SERVIS

ANKARA KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2 İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

IZMIR TELESERVICE INT.

BURSA KVK SERVIS

İZMİR KVK SERVIS

Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

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

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

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

DİYARBAKIR KVK SERVIS

SAMSUN KVK SERVIS

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

Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22ıA OFİSıDİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

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

ERZURUM KVK SERVIS

TRABZON KVK SERVIS

ISTANBUL VADOKS SERVIS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

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

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
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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

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

2008.11.8 12:8:18 PM

