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Giriş
En son dijital mobil iletişim teknolojisi
ile çalışması için tasarlanan gelişmiş ve
kompakt KF240T cep telefonunu satın
aldığınız için tebrikler.

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

Güvenliğiniz için
Dikkat!

• Cep Telefonları uçaklarda daima
kapalı tutulmalıdır.
• Araç kullanırken telefonu elinizde
tutmayın.
• Telefonunuzu benzin istasyonları,
yakıt depoları, kimyasal tesisler ve
patlatma operasyonları sahasında
kullanmayın.
• Güvenliğiniz için SADECE tavsiye
edilen ORİJİNAL piller ve şarj cihazları
kullanın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpmasına
veya telefonunuzun ciddi bir şekilde
hasar görmesine neden olabilir.
• Telefonunuzu küçük çocukların
erişemeyeceği, güvenli bir yerde
saklayın. Boğulma tehlikesi
yaratabilen sökülebilecek küçük
parçalar içerir.
• Telefonu yanıcı maddeler yanında
çalıştırmayın, aksi takdirde telefon
ısınarak maddeyi de ısıtabilir ve bu
durum bir yangına neden olabilir.

• Özel yönetmeliklerin uygulandığı
alanlarda telefonunuzu kapatınız.
Örneğin, hassas tıbbi cihazları
etkileyebileceğinden telefonunuzu
hastanelerde kullanmayınız.
• Acil çağrılar, her mobil şebekesinde
bulunmayabilir. Bu sebeple
acil aramalar için yalnızca
cep telefonunuza asla bağımlı
kalmamalısınız.
• Telefonunuza zarar vermemek
için sadece ORİJİNAL aksesuarlar
kullanınız.
• Tüm radyo frekans alıcı vericiler,
elektronik cihazlarda yakın mesafe
dahilinde parazit yapma riski taşır.
Düşük düzeyde parazit, TV’leri,
radyoları, bilgisayarları vs etkileyebilir.
• Piller, ilgili kanunlara göre atılmalıdır.
• Telefonun veya pilin içini açmayınız.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski
vardır.

Güvenliğiniz için

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

Radyo frekans enerjisine
maruz kalınması
Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları
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Bu KF240T telefon modeli, radyo
dalgalarına maruz kalma bağlamında
uygulanabilir güvenlik koşuluyla
uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu koşul, yaşlarına ve sağlık
durumlarına bakılmaksızın tüm
kişilerin güvenliğini temin etmek için
konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren
bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.
] Radyo dalgalarına maruz kalma
önerileri belirlenirken, Belli Soğurma
Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü
birimi dikkate alınmıştır. SAR testleri,
telefona, kullanılan tüm frekans
bantlarında, onaylanmış en yüksek
güç düzeyinde iletim yaptırıldığı
standart testlerdir.

] Çeşitli LG telefon modellerinde,

SAR düzeyleri birbirinden farklı
çıkabilir; ancak bunların hepsi, radyo
dalgalarına maruz kalma bağlamında
ilgili koşullara uygun olarak
tasarlanmıştır.
] İyonlaşmamış Radyasyondan
Korunma Üzerine Çalışan Uluslararası
Komisyon (ICNIRP) tarafından
önerilen SAR sınırı, on (10) gram
doku üzerine düşen ortalama 2W/kg
düzeyidir.
] Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4 tarafından
yapılan testten edilmiş en yüksek
SAR değeri 0,554 W/kg'dır (10 g);
vücutta taşındığında ise 0,959 W/
kg'dır (10 g).
] 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.

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

saklandığında veya kaplandığında
zarar görebilir.
] Telefonunuzu temizlemek için sert
kimyasallar (alkol, benzen, inceltici
vb.) ve deterjanlar kullanmayın. Aksi
takdirde yangına yol açılması söz
konusu olabilir.
] Bu telefonu dumanda ve tozda
bırakmayın.
] Bu telefonu kredi kartlarına ve ulaşım
biletlerine yakın tutmayın; manyetik
şeritlerdeki bilgileri etkileyebilir.
] Ekrana sivri bir cisimle vurmayın; aksi
takdirde telefon zarar görebilir.
] Bu telefonu ıslatmayın veya neme
maruz bırakmayın.
] Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli
kullanın. Kabloların güvenli biçimde
toplandığından emin olun ve
gereksiz yere antene dokunmayın.
] Telefonu açmadan önce lütfen veri
kablosunu çıkarın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Telefon için onarım gerekli
olduğunda yetkili teknik servise
götürün.
] TV, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli
cihazlardan uzak tutun.
] Bu cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
] Pilin patlamasına sebep olacağından,
telefonunuzu asla mikrodalga fırına
koymayın.
] Düşürmeyin.
] Bu telefona mekanik titreşim ve şok
uygulamayın.

] Bu telefon, vinil bir kılıfta
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Elektronik cihazlar
Tüm cep telefonları parazite maruz
kalabileceği için performansları
etkilenebilir.
] Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi
bir aygıtın civarında kullanmayın.
Kalp pili üzerine (göğüs cebi)
yerleştirmekten kaçının.
] Bazı işitme cihazları, mobil
telefonlardan olumsuz etkilenebilir.
] Düşük düzeyde parazit, TV’leri,
radyoları, bilgisayarları vs etkileyebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları
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Yol güvenliği
Araç kullandığınız bölgelerde, mobil
telefonların kullanımıyla ilgili yasaları
ve yönetmelikleri kontrol ediniz.
] Araba kullanırken telefonu elinize
almayın.
] Tüm dikkatinizi araba kullanmaya
verin.
] Mümkünse Handsfree kiti kullanın.
] Sürüş esnasında telefon kullanmanız
gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.

] RF enerjisi, ses sistemi veya güvenlik

donanımı gibi araç elektronik
sistemlerini etkileyebilir.
] Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya
da taşınabilir kablosuz cihazları hava
yastığının açılmasını engelleyecek
şekilde yerleştirmeyin. Bu durum
olumsuz performanstan dolayı ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Müziği dışarıda dinliyorsanız,
etrafınızın farkında olmak için sesin
makul bir seviyede tutulduğundan
emin olun. Özellikle karşıdan karşıya
geçerken bu gereklidir.

İşitme duyunuza zarar
vermekten kaçının.
Uzun bir süre yüksek sese maruz
kaldığınızda işitme duyunuz
zarar görebilir. Bu nedenle
kulaklığı kulağınıza yakınken açıp
kapamamanızı öneririz. Bunun yanı
sıra müzik ve görüşme sesini makul bir
seviyeye ayarlamanızı öneririz.

Patlama bölgesi

Çocuklar

Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde
telefonunuzu kullanmayın.
Kısıtlamalara uyun ve ilgili hükümleri
ve kuralları takip edin.

Telefonunuzu küçük çocukların
erişemeyeceği, güvenli bir yerde
saklayın. Boğulma tehlikesi yaratabilen
sökülebilecek küçük parçalar içerir.

Potansiyel patlama
tehlikesi bulunan
bölgeler

Acil çağrılar

] Telefonu yakıt dolum noktalarında

Hava taşıtlarında
Kablosuz cihazlar, hava taşıtlarında
parazite neden olabilir.
] Herhangi bir hava taşıtına binmeden
önce mobil telefonunuzu kapatınız.
] Mürettebatın onayı olmadan yerde
de kullanmayın.

Pil bilgileri ve bakımı
] Şarj etmeden önce pilin

şarjını tamamen boşaltmanız
gerekmemektedir. Diğer pil
sistemlerinden farklı olarak, pil
performansını düşürebilecek bellek
etkisi yoktur.
] Yalnızca LG pillerini ve şarj cihazlarını
kullanın. LG şarj cihazları, pil
ömrünü en iyi seviyede tutmak için
tasarlanmıştır.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

kullanmayın. Yakıtların ve kimyasal
maddelerin civarında kullanmayın.
] Cep telefonunuzun ve aksesuarların
bulunduğu araç kabininde, yanıcı
gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın
veya saklamayın.

Acil çağrılar, her mobil şebekesinde
bulunmayabilir. Bu sebeple
acil aramalar için yalnızca cep
telefonunuza asla bağımlı
kalmamalısınız. Yerel hizmet
sağlayıcınızla görüşün.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
] Pil ünitesinin içini açmayın veya kısa

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

12

devre yaptırmayın.
] Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
tutun.
] Pil, kabul edilebilir performansın
dışına çıktığı zaman değiştirin. Pil
yenisiyle değiştirilmeden önce
yüzlerce defa şarj edilebilir.
] Pil uzun zaman kullanılmadıysa,
kullanım süresini uzatmak için tekrar
şarj edin.
] Pil şarj cihazını doğrudan güneş
ışığında bırakmayın ve banyo gibi
nemli yerlerde kullanmayın.
] Pilin performansını düşüreceği
için sıcak veya soğuk yerlerde
bırakmayın.
] Patlama riski: Yanlış tipte pil
takılırsa.
] Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği
talimatlara uygun şekilde imha edin.
] Pili değiştirmeniz gerekirse,
yardım için bunu en yakın yetkili
LG Electronics servis noktasına
götürünüz.

] Şarj cihazının gereksiz elektrik

tüketiminden kaçınmak için, telefon
tam olarak şarj olduktan sonra daima
şarj cihazını prizden çıkarın.

KF240T özellikleri
Telefonun görünümü
Ön görünüm

Kulaklık

LCD
]

Üst: Sinyal gücü, pil seviyesi ve diğer fonksiyonlar

]

Alt: Programlanabilir tuş
göstergeleri

Gezinme tuşları
] Bekleme modunda:

Kısa yol: Metin Mesajı
yazın
Kısa yol: Adres defteri
listesi
Kısa yol: Profil listesi
Kısa yol: Favori listesi
] Menüde: yukarı ve aşağı

ilerleme

Harf-rakam tuşları
] Bekleme modunda:

Aramak için numara girin.
Basılı tutun:
- Uluslararası aramalar
- Telesekreter merkezini
etkinleştirin
ile
arası - Hızlı
aramalar
Rakamları ve karakterleri
girin

Mikrofon

KF240T özellikleri

] Düzenleme modu:

13

KF240T özellikleri

Sol / Sağ programlanabilir tuş
Bu tuşlar ekranın altında belirtilen fonksiyonu yerine getirir.

Son tuşu
] Açma/Kapama (basılı tutun)
] Çağrıyı sonlandırma veya reddetme.

Sil tuşu
Her basıldığında bir karakteri siler. Tümünü
silmek için tuşa basılı tutun. Bir önceki ekrana
dönmek için bu tuşu kullanın.
Gönder tuşu

KF240T özellikleri
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] Bir telefon numarası çevirme veya çağrı

cevaplama
] Bekleme modunda: Son aranan, son gelen

ve cevapsız çağrıların listesini gösterir

Sağdan görünüm

Taşıma askısı delikleri

Soldan görünüm
Pil Şarj Konnektörü/
Kablo konnektörü ve
Kulaklık jakı

Not
MP3 tuşu
Yan kamera tuşu
(Kaydırarak açılır)
Uzun basma - Kamera
etkin moda gelir
Arka planda çalma tuşu
(MP3 müzik dinlerken)

] USB kablosunu

takmadan önce
telefonun açık ve
bekleme modunda
olduğundan lütfen
emin olunuz.
Yan tuşlar
] Bekleme modunda

(açık): Tuş sesi.
] Arama sırasında: Kulaklık

sesini yükseltme/azaltma

Not
] İşitme duyunuzu

KF240T özellikleri

korumak için,
maksimum ses
seviyesi 3'tür.
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KF240T özellikleri
Arka görünüm

Pil mandalı
Pili çıkarmak için düğmeyi
içeri doğru itin

Pil

SIM Kart Soketi

Pil Terminalleri

KF240T özellikleri
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Ekranda pek çok simge bulunmaktadır.
Bu simgeler aşağıda açıklanmıştır.

Ekran bilgileri
Simge alanı

Metin ve grafik
alanı
Menü

Alan

Rehber

Programlanabilir
tuş göstergeleri

Açıklama
Çeşitli simgeler gösterir.

Orta satırlar

Mesajları, talimatları ve
aranacak numara gibi
girdiğiniz her türlü bilgiyi
gösterir.

Son satır

Programlanabilir iki tuşa
atanmış fonksiyonları
gösterir.

Simge

Açıklama
Şebeke sinyalinin gücünü
gösterir.
GPRS servisini kullanabilirsiniz.
EDGE servisinin kullanılabilir
olduğunu gösterir. EDGE servisi
(şebekenin durumuna göre)
200KB/s hızında veri transferi
yapmanıza imkan tanır.
Şebeke kapsamı ve servisin
kullanılabilirliği için operatörünüze danışın.
Bir dolaşım servisi kullandığınızı
gösterir.
Alarm ayarlandı ve açık.

KF240T özellikleri

İlk satır

Ekran Simgeleri
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KF240T özellikleri
Simge

Açıklama
Pil durumunu gösterir.
Bir ya da daha fazla sayıda mesaj
aldınız.
Bir sesli mesaj aldınız.
Profil menüsünde Titreşim seçili.
Pil durumunu gösterir.
Profiller menüsünde Genel seçili.
Profilde menüsünde Yüksek
seçili.
Profil menüsünde Sessiz seçili.
Profiller menüsünde.
Çağrı yönlendirme aktif
Bluetooth etkin

KF240T özellikleri
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* Görüşmenin kalitesi şebeke
kapsamına göre değişebilir. Sinyal
gücü 2 çubuğun altındaysa ses
kesilmesi, aramanın iptal edilmesi
ve sesin zayıf gelmesi durumları
yaşayabilirsiniz. Lütfen aramalarınızın
bir göstergesi olarak bu sinyal
çubuklarına başvurun. Hiç çubuk
yoksa, bu şebeke kapsamı olmadığını
gösterir: bu durumda hiçbir servis
(arama, mesajlar ve diğerleri) için
şebekeye ulaşamazsınız.

Kurulum
SIM kartın ve telefon
pilinin takılması
Pili çıkartmadan önce telefonun kapalı
olduğundan emin olun.

1. Pili çıkartın.
Pil çıkarma tuşuna basılı tutarak pil
kapağını aşağı kaydırın.
Not
] Telefonunuz kullanılır konumdayken

ya da açıkken, SIM karttaki veriler
zarar görebileceğinden SIM kartı
değiştirmeyin ya da çıkarmayın.

Kurulum
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Kurulum
2. SIM kartı takın.
SIM kartı, SIM kart tutucunun içine
sokun ve kaydırın. SIM kartın doğru
şekilde takıldığından ve kartın altın
temas bölgesinin aşağı baktığından
emin olun. SIM kartı çıkartmak için
hafifçe aşağı bastırın ve ters yönde
çekin.

SIM kartı takmak için

Kurulum
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SIM kartı çıkarmak için

Not
] SIM kart soketinde bulunan metal

bileşenler kartınızı çizebilir. Bu
yüzde n SIM kartınızı yerleştirirken
ve çıkarırken belirtilen yönergeleri
izleyiniz.

Telefonunuz çalışır durumda iken SIM
kartınızı çıkarmanız veya değiştirmeniz
SIM kartınızdaki bilgilerinizin zarar
görmesine neden olabilir.

3. Pili takın.

Pilin şarj edilmesi

Pili telefonun arka bölmesine kaydırın
ve yuvasına yerleşinceye dek yukarı
doğru itin.

Seyahat adaptörünü telefona
takmadan önce ilk olarak pili takmanız
gerekir.

Kurulum

1. Telefonu ilk kez kullanmadan
önce pilin tamamen şarj edilmiş
olduğundan emin olun.
2. Resimde gösterildiği gibi ok işareti
size bakacak şekilde şarj aletinin
ucunu yerine oturana kadar
telefonun sol tarafındaki yuvaya itin.
3. Seyahat adaptörünün diğer ucunu
ise ana sokete bağlayın. Yalnızca
kutuda bulunan şarj cihazını
kullanın.
4. Pil simgesinin hareket eden
çubukları, şarj bittiğinde duracaktır.
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Kurulum
Dikkat!
• Eğer telefonunuzun şarjı tamamen
bitmişse , telefonu şarja taktığınızda
ekranda pil göstergesinin gelmesi
için 1-1.5 dakika bekleyiniz. “
Şarj sırasında pili yada SIM kartı
çıkarmayın”.
• Elektrik çarpması ya da yangın riskini
ortadan kaldırmak için güç kablosunu
ve şarj cihazını fırtınalı havalarda
prizden çıkarın.
• Hayvan dişi ya da tırnağı gibi
keskin kenarlı objeleri pil ile temas
etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde
yangına yol açılması söz konusu
olabilir.
• Telefon şarj halinde iken SIM kartınızı
veya pili çıkarmayınız.

Uyarı!

Kurulum
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• Elektrik çarpmaları ya da yangını
önlemek için yıldırımların düştüğü
fırtınalı havalarda elektrik kordonunu
ve şarj cihazını prizdern çıkartın.
• Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi
keskin kenarlı nesnelerin temas
etmediğinden emin olun. Bu tür
durumlarda yangın çıkma riski
bulunmaktadır.

Şarj adaptörünün
çıkarılması
Şarj adaptörünü çıkarmak için
konnektör başlığını kullanınız. Kabloyu
tutarak çıkarmayınız.

Genel fonksiyonlar
Arama yapma
1. Telefonunuzun açık olduğundan
emin olun.
2. Alan koduyla birlikte bir telefon
numarası girin. Ekrandaki bir
numarayı düzeltmek için,
tuşuna basarak bir seferde bir
basamak silin.
] Tüm numarayı silmek için
tuşuna
basılı tutun.
3. Aramak için
tuşuna basın.
4. Sonlandırmak istediğinizde,
tuşuna basın.

Gönder tuşuyla arama yapma
1.

Uluslararası aramalar yapma
1. Uluslararası ön ek için
tuşuna
basılı tutunuz. + karakteri
uluslararası erişim koduyla
değiştirilebilir.

Aramayı sonlandırma
Bir aramayı sonlandırırken,
basın.

tuşuna

Rehberden arama yapma
Sık aranan isimleri ve telefon
numaralarını SIM karta ve telefon
belleğine kaydedebilirsiniz.
Yalnızca rehberdeki isme bakarak bir
numarayı arayabilirsiniz.

Ses seviyesinin ayarlanması
Bir arama sırasında kulaklık ses
seviyesini ayarlamak isterseniz,
telefonun yan tuşlarını kullanın.
Boş ekran modunda, yan tuşlara
basarak tuş ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.

Genel fonksiyonlar

tuşuna bastığınızda en son
gelen, yapılan ve cevapsız çağrılara
ait telefon numaraları gösterilir.
2. Gezinme tuşunu kullanarak
dilediğiniz numarayı seçin.
3.
tuşuna basın.

2. Ülke kodunu, alan kodunu ve
telefon numarasını girin.
3.
tuşuna basın.
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Genel fonksiyonlar
Aramaya cevap verme

Sinyal gücü

Bir çağrı aldığınızda telefon
çalar ve ekranda yanıp sönen bir
telefon simgesi belirir. Arayan
tanımlanabiliyorsa, arayanın telefon
numarası (ya da Adres Defteri'nde
kayıtlıysa ismi) gösterilir.
1. Gelen aramayı yanıtlamak için
kapağı kaydırın ve
tuşuna ya da
sol programlanabilir tuşa basın.
Herhangi bir tuş menüsü seçeneği
(Menü #.5.4.2) ayarlandıysa,
tuşu ya da sağ programlanabilir tuş
haricinde herhangi bir tuşa basmak
aramayı yanıtlayacaktır.
2. Telefonu kapatarak veya
tuşuna
basarak aramayı sonlandırın.

Bina içindeyseniz, bir pencereye yakın
durmak sinyal alımını güçlendirebilir.
Telefon ekranınızdaki sinyal
göstergesiyle (
) sinyal gücünü
görebilirsiniz.

Not

Metin girişi
Telefon tuş takımını kullanarak
alfanümerik karakterleri girebilirsiniz.
Örneğin, Adres Defteri'ne isim
kaydetmek, mesaj yazmak, takvimde
ajanda etkinliği oluşturmak için metin
girmek gereklidir. Aşağıdaki metin
girme yöntemleri telefonda mevcuttur.
Not
] Bu telefon mesaj alıp

göndermede Türkçe karakterleri
desteklemektedir.

] Adres Defterini veya diğer menü

Genel fonksiyonlar
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özelliklerini kullanarak bir aramayı
cevaplayabilirsiniz. Telefonun
bilgisayara USB kablosuyla bağlı
olduğu durumlarda, arama ve
mesajlaşma özellikleri kullanılamaz.

Titreşim modu (Hızlı)
Titreşim Modu sol gezinme tuşuna
basılı tutarak etkinleştirilebilir.

T9 modunun kullanılması
T9 sözcük tahmini ile oluşturulan
metin giriş modu, minimum sayıda
tuşa basarak sözcükleri kolaylıkla
girmenize olanak sağlar.
Siz tuşlara basarken telefon, dahili
bir sözlüğe dayanarak, girdiğinizi
tahmin ettiği sözcüğün karakterlerini
göstermeye başlar.

Yeni harfler eklenirken sözcük sözlükte
bulunan en yakın sözcük adayını
yansıtacak şekilde değişir.
Not
] Menü seçeneğinden veya

tuşuna uzun süre basılı tutarak farklı
bir T9 dili seçebilirsiniz. Telefonun
varsayılan ayarında T9 aktif
MODDADIR.

Not
] Metin girişinizi kaydetmeden metin

giriş modundan çıkmak isterseniz
tuşuna basın. Telefon boş
ekrana geri döner.

ABC modunun kullanılması
Metninizi girmek için
ile
arasındaki tuşlara basın.
1. Kullanmak istediğiniz harfe sahip
tuşa tıklayın:
] İlk harf için bir kez.
] İkinci harf için iki kez.
] Ve bu şekilde devam edin.
tuşuna bir
2. Boşluk bırakmak için
kez basın. Harfleri silmek için,
tuşuna basın. Harfleri tamamen
silmek için
tuşuna basın.

Genel fonksiyonlar

1. T9 tahmini metin girişi
modundayken,
ile
arasındaki tuşlara basarak bir sözcük
girmeye başlayın. Bir harf için bir
tuşa basın.
] Harfler yazıldıkça sözcük değişir,
sözcük tam olarak yazılana kadar
ekranda yazılanı dikkate almayın.
] Sözcük tam olarak yazıldıktan sonra
hala doğru değilse, diğer sözcük
seçenekleri arasında dolaşmak için
aşağı gezinme tuşuna bir kez veya
daha fazla basın.
Örneğin: Good yazmak için
tuşlarına basın.
] İstediğiniz sözcük seçenek listesinde
yoksa, ABC modunu kullanarak bu
sözcüğü ekleyin.

2. Tuş girdilerini değiştirmeden ya da
silmeden önce sözcüğün tümünü
girin.
3.
veya tuşlarına basarak tüm
sözcükleri bir boşlukla tamamlayın.
Harfleri silmek için,
tuşuna basın.
Harfleri tamamen silmek istiyorsanız
tuşuna basılı tutun.
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Genel fonksiyonlar

Tuş

Genel fonksiyonlar
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Görüntülenme sırasına göre
karakterler
Büyük Harf

Küçük Harf

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

ABC2Ç

abc2ç

DEF3

def3

GHI4İ

ghi4ı

JKL5

jkl5

MNO6Ö

mno6ö

PQRS7Ş

pqrs7ş

TUV8Ü

tuv8ü

WXYZ9

wxyz9

Boşluk 0 (uzun
basarak)

Boşluk
0 (uzun
basarak)

123 (Numara) Modunun
kullanılması
123 Modu bir metin mesajında
numaraları girmenize imkan tanır
(örneğin bir telefon numarası).
Uygun metin giriş moduna manuel
olarak geri dönmeden önce gereken
rakamlarla ilgili tuşlara basın.

Sembol modunun kullanılması
Sembol modu çeşitli semboller ya da
özel karakterler girmenize imkan tanır.
Bir sembol girmek için,
tuşuna
basın. İstenen sembolü seçmek için
gezinme tuşlarını kullanın ve [Tamam]
tuşuna basın.

Seçim fonksiyonları ve
seçenekleri
Telefonunuzu özelleştirebilmeniz için bir grup fonksiyon bulunmaktadır. Bu
fonksiyonlar, işareti ve olan sol ve sağ programlanabilir tuşlar aracılığıyla
ulaşılan menü ve alt menüler şeklinde düzenlenmektedir.
Programlanabilir tuşların görevleri mevcut içeriğe göre değişmektedir; ekranın alt
satırında ve her tuşun hemen üstünde bulunan etiket geçerli olan görevi gösterir.

Menü

Mevcut Kişilere ulaşmak
için sağ programlanabilir
tuşa basın.

Seçim fonksiyonları ve seçenekleri

Mevcut Menüye ulaşmak
için sol programlanabilir
tuşa basın.

Rehber
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Çağrı menüsü
Telefonunuz arama sırasında
kullanabileceğiniz çok sayıda kontrol
fonksiyonu sunmaktadır. Bu
fonksiyonlara arama sırasında ulaşmak
için, sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basınız.

Çağrı esnasında
Arama sırasında telefon ekranında
gösterilen menü, boş ekranda
gösterilen standart ana menüden
ve aşağıda belirtilen seçeneklerden
farklıdır.

İkinci bir arama yapma
(Şebekeye bağlı)
İkinci bir arama yapmak için numarayı
Adres Defteri'nden bulabilir ve
arayabilirsiniz.

İki çağrı arasında geçiş yapma
Çağrı menüsü
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İki çağrı arasında geçiş yapmak için,
tuşuna veya sol programlanabilir
tuşa basın, ardından Çağrıyı Değiştir'i
seçin.

Gelen aramayı yanıtlama
Telefon çalarken gelen aramaya yanıt
vermek için
tuşuna basın. Telefon,
bir görüşme esnasındayken gelen
başka aramayı size bildirme özelliğine
sahiptir. Kulaklıktan bir ses duyulur ve
ekranda ikinci bir aramanın beklemede
olduğu gösterilir.
Çağrı bekletme olarak bilinen
bu özellik, yalnızca şebekeniz
destekliyorsa kullanılabilir. Nasıl
etkinleştirilip devre dışı bırakılacağı
hakkında ayrıntılar için Çağrı
bekletme'ye bakın (Menü #.5.6).
Çağrı Bekletme açıksa, tuşuna
basarak ilk görüşmeyi beklemeye
alabilir ve ikincisini yanıtlayabilirsiniz.

Gelen aramayı reddetme
Gelen aramayı
tuşuna basarak
reddedebilirsiniz.
Bir görüşme sırasında,
tuşuna
basarak gelen bir aramayı
reddedebilirsiniz.

Mikrofonu kapatma

Konferans görüşmeleri

Bir görüşme sırasında [Sessiz]
tuşuna basarak mikrofonun sesini
kapatabilirsiniz. [Sesli] tuşuna basarak
telefonun sesi açılabilir. Telefon sessize
alındığında, arayan kişi sizi duyamaz
ama siz onu duyabilirsiniz.

Konferans servisi, şebeke servis
sağlayıcınız destekliyorsa aynı anda
birden fazla arayanla konuşabilmenizi
sağlar. Bir konferans görüşmesi,
yalnızca bir aktif görüşmeniz varken ve
bir görüşmeniz beklemedeyken her iki
çağrıya da cevap vererek kurulabilir.
Bir konferans görüşmesi
kurulduğunda, konferans görüşmesini
kuran kişi tarafından aramalar
eklenebilir, çıkarılabilir veya ayrılabilir
(yani, konferans görüşmesinden
çıkarılır ancak size hala bağlı kalır). Bu
seçeneklerin tümü Çağrı menüsünde
mevcuttur. Bir konferans görüşmesine
katılabilecek maksimum arayan sayısı
beştir. Sizden önce başlatılmışsa
konferans görüşmesinin kontrolünde
olursunuz ve sadece görüşmeye yeni
çağrı ekleyebilirsiniz.

Arama esnasında DTMF sesleri
Arama esnasında DTMF seslerini
açmak için (örn. telefonu otomatik
santralle kullanmak için) [Seçenekler]
tuşuna basın ve DTMF gönderimini
Açık yapın. DTMF seslerini kapatmak
için DTMF Kapalı'yı işaretleyiniz. DTMF
sesleri normalde açıktır.

Çağrı menüsü

29

Çağrı menüsü
İkinci bir arama yapma
Görüşme esnasında ikinci bir arama
yapabilirsiniz. İkinci numarayı girin ve
tuşuna basın.
İkinci arama bağlandığında, ilk arama
otomatik olarak beklemeye alınır.
tuşuna basarak aramalar arasında
geçiş yapabilirsiniz.

Konferans görüşmesi kurmak
Bir konferans görüşmesi kurmak için,
bir aramayı beklemeye alın ve aktif
arama açıkken sol programlanabilir
tuşa basın, ardından Konferans
görüşmesinin Katıl menüsünü seçin.

Beklemedeki konferans
görüşmesini etkinleştirme

Çağrı menüsü
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Beklemedeki konferans görüşmesini
etkinleştirmek için
tuşuna basın.
Alternatif olarak sol programlanabilir
tuşa [Seçenekler] basın ve tüm
çağrılara Katıl/tüm çağrıları Beklet
tercihini seçin. Beklemedeki diğer
kullanıcılar bağlı kalacaktır. Konferans
görüşmesi moduna dönmek için
Konferans görüşmesi öncesinde sol
programlanabilir tuşa [Seçenekler]
basın.

Konferans görüşmesine çağrı
ekleme
Mevcut bir konferans görüşmesine
çağrı eklemek için sol programlanabilir
tuşa basın ve ardından Konferans
görüşmesinin Katıl menüsünü seçin.

Konferans görüşmesinde gizli
görüşme
Konferans görüşmesinde bir arayanla
gizli görüşme yapmak için, konuşmak
istediğiniz arayanın numarasını
ekranda görüntüleyin, ardından sol
programlanabilir tuşa basın. Tüm
diğer arayanları beklemeye almak
için Konferans görüşmesinin Gizli
menüsünü seçin.

Konferans görüşmesini
sonlandırma
Konferans görüşmesinin o anda
ekranda gösterilen arayanına ait
bağlantı
tuşuyla kesilebilir.

Menü Ağacı
Bu telefondaki menü 2 yolla görüntülenebilir. İlki tablo tipinde, ikincisi ise çark
formatındadır. Menü numaraları seçeneklerinin her görünümde farklı olduğunu
unutmayın.
Varsayılan telefon ayarı menüyü tablo tipinde göstermeye ayarlıdır, bu
nedenle kılavuzda kullanılan tüm menü numaraları seçimleri bu ayara göre
gösterilmektedir.
Aşağıdaki tablo mevcut menü yapısını gösterir ve şunları belirtir:
] Her bir menü seçeneğine atanan numara.
] Özellik açıklamalarını bulabileceğiniz sayfa.
Sol programlanabilir tuşu [Menü], yön tuşları ve [OK] tuşunu kullanarak arzu
ettiğiniz menüye gidebilirsiniz. Ayrıca sol programlanabilir tuşa bastıktan sonra
arzu edilen menüye ait rakam tuşuna basarak kısa yolu kullanabilirsiniz.
1. Oyunlar ve
Uygulamalar
1.1 Oyunlar
1.2 Uygulamalar
1.3 Şebeke profilleri

2.7 Veri bilgisi
3. Ajanda
3.1 Takvim
3.2 Kısa not
3.3 Yapılacaklar

2. Çağrı geçmişi
4. Multimedya
4.1 MP3 çalar
4.2 Kamera
4.3 Video kamera
4.4 FM Radyo
4.5 Ses kaydedicisi

5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 E-posta kutusu
5.4 Taslaklar
5.5 Giden kutusu
5.6 Gönderildi
5.7 Telesekreter
5.8 Bilgi mesajı
5.9 Şablonlar
5.0 Ayarlar

Menü Ağacı

2.1 Tüm aramalar
2.2 Cevapsız çağrılar
2.3 Yapılan aramalar
2.4 Gelen aramalar
2.5 Arama süresi
2.6 Arama ücretleri

5. Mesajlar
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Menü Ağacı
6. Galeri

9. Araçlar

0. Bağlantı

6.1 Görüntüler
6.2 Sesler
6.3 Videolar
6.4 Diğerleri

9.1 Alarm
9.2 Hesap makinesi
9.3 Kronometre
9.4 Birim dönüştürücü
9.5 Dünya saati
9.6 SIM servisleri

0.1 Bluetooth
0.2 Şebeke
0.3 USB bağlantısı
modu

7. Profiller
7.1 Genel
7.2 Sessiz
7.3 Titreşim
7.4 Yüksek
7.5 Kulaklık
8. Rehber

Menü Ağacı
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8.1 Ara
8.2 Yeni kişi
8.3 Hızlı aramalar
8.4 Gruplar
8.5 Tümünü kopyala
8.6 Tümünü sil
8.7 Ayarlar
8.8 Bilgi

*. Tarayıcı
*.1 Ana sayfa
*.2 Sık kullanılanlar
*.3 Adres gir
*.4 Geçmiş
*.5 Kaydedilen sayfalar
*.6 Ayarlar
*.7 Bilgi

#. Ayarlar
#.1 Tarih & Saat
#.2 Diller
#.3 Ekran
#.4 Kısayol tuşları
#.5 Çağrı
#.6 Güvenlik
#.7 Uçuş modu
#.8 Güç tasarrufu
#.9 Ayarları sıfırla
#.0 Bellek durumu

Oyunlar ve Uygulamalar
Oyunlar

Menü 1.1

Uygulamalar

Menü 1.2

Şebeke profilleri

Menü 1.3

Oyunlar ve Uygulamalar
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Çağrı geçmişi
Cevapsız çağrıların, gelen ve yapılan
aramaların kaydını yalnızca şebeke
Aranan Numaranın tanınması (CLI)
özelliğini servis alanında destekliyorsa
kontrol edebilirsiniz.
Numara ve isim (varsa) aramanın
yapıldığı tarih ve saatle birlikte
gösterilir. Kaç kez arandığınızı da
görüntüleyebilirsiniz.

Menü 2.3

Gelen ve yapılan aramaların tüm
listesini görüntüleyebilirsiniz.

Bu seçenek son yapılan 40 aramayı
(aranan ya da aramaya çalışılan)
görüntülemenizi sağlar. Ayrıca:
] Numara varsa görüntüleyebilir ve
arayabilir ya da Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
] Numara için yeni bir isim girebilir ve
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
] Bu numaraya bir mesaj
gönderebilirsiniz.
] Aramayı listeden silebilirsiniz.

Cevapsız çağrılar

Gelen aramalar

Tüm aramalar

Çağrı geçmişi
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Yapılan aramalar

Menü 2.1

Menü 2.2

Bu seçenek son 40 cevapsız çağrıyı
görüntülemenizi sağlar. Ayrıca:
] Numara varsa görüntüleyebilir ve
arayabilir ya da Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
] Numara için yeni bir isim girebilir ve
Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
] Bu numaraya bir mesaj
gönderebilirsiniz.
] Aramayı listeden silebilirsiniz.

Menü 2.4

Bu seçenek son gelen 40 çağrıyı
görüntülemenizi sağlar. Ayrıca:
] Numara varsa görüntüleyebilir ve
arayabilir ya da Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
] Numara için yeni bir isim girebilir
ve her ikisini de Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.
] Bu numaraya bir mesaj
gönderebilirsiniz.
] Aramayı listeden silebilirsiniz.

Arama süresi

Menü 2.5

Gelen ve yapılan aramalarınızın
süresini görüntülemenizi sağlar. Ayrıca
çağrı zamanlayıcılarını sıfırlayabilirsiniz.
Şu zamanlayıcılar mevcuttur:
] Son arama: Son aramanın süresi.
] Tüm aramalar: Zamanlayıcının
sıfırlanmasından bu yana yapılan
ve gelen tüm aramaların toplam
uzunluğu.
] Yapılan aramalar: Yapılan
aramaların uzunluğu.
] Gelen aramalar: Gelen aramaların
uzunluğu.

Arama ücretleri

Menü 2.6

ve birim fiyatı ayarlayabilirsiniz.
Ücretlendirme birim fiyatlarını
öğrenmek için servis sağlayıcınızla
irtibat kurun. Bu menüde para
birimini ve birimi seçmek için PIN2
koduna ihtiyacınız vardır.
] Otomatik gösterim: Bu şebeke
servisi son aramalarınızın ücretini
otomatik görmenizi sağlar. Açık
olarak ayarlanırsa, arama bittiğinde
son ücreti görebilirsiniz.

Veri bilgisi

Menü 2.7

GPRS bilgisi seçeneği ile şebeke
üzerinden aktarılan veri miktarını
kontrol edebilirsiniz.
Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi
kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Çağrı geçmişi

Son arama ve Tüm aramalarınızın
ücretini kontrol etmenizi sağlar.
Ücret ayarını kontrol etmek için şu
menülere bakmanız gerekmektedir.
] Kredi ayarla: Bu şebeke servisi
seçilen ücretlendirme birimlerine
göre aramalarınızın ücretini
kısıtlamanızı sağlar. Oku'yu
seçerseniz, kalan birim sayısı
gösterilir. Değiştir'i seçerseniz,
değişim limitinizi değiştirebilirsiniz.

] Tarife ayarla: Para birimi tipini
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Ajanda
Takvim

Menü 3.1

Bu menüye girdiğinizde karşınıza bir
takvim çıkacaktır. Ekranın en üstünde
tarih bölümleri vardır. Tarihi her
değiştirdiğinizde, takvim tarihe göre
güncellenir. İçinde bulunulan günü
belirtmek için kare bir imleç kullanılır.
Takvimde işaretli bir tarih görürseniz, o
güne ait bir program ya da kısa not var
demektir. Bu fonksiyon programınızı
ve kısa notunuzu hatırlamaya yardımcı
olur.
Gün, ay ve yılı değiştirmek için.
Tuş

Ajanda
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Açıklama

,

Yıllık

,

Aylık

,

Haftalık

,

Günlük

Program modundayken, sol
programlanabilir tuşa basın
[Seçenekler].

Kısa not

Menü 3.2

1. Sol programlanabilir tuşa basarak
Kısa Not'u seçin [Tamam].
2. Kayıt boşsa, sol programlanabilir
tuşa basın [Yeni].
3. Kısa notu girin ve ardından sol
programlanabilir tuşa basın
[Seçenekler] > [Kaydet].
Not
] Metin giriş modunu değiştirmek

istiyorsanız

tuşuna sırayla basın.

Yapılacaklar

Menü 3.3

Yapılacak notlarını görüntüleyebilir ve
oluşturabilirsiniz.
1. Sol programlanabilir tuşa basarak
Yapılacak'ı seçin [Tamam].
2. Not henüz oluşturulmamışsa, sol
programlanabilir tuşa basın
[Yeni].
3. Kısa notu ve program alarmını girin,
ardından sol programlanabilir tuşa
basın [Seçenekler] > [Kaydet].

Multimedya
Eğlenmek ve rahatlamak için kamera,
ses kaydedici ve MP3 gibi multimedya
fonksiyonlarınızdan yararlanabilirsiniz.
Not
] Pil durumu düşük olarak belirtiliyorsa,

Kamera ya da Multimedya
fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
] Multimedya fonksiyonunu kullanırken,

pil durumu değişebilir.

MP3 çalar

Menü 4.1

KF240T modelinde entegre bir MP3
çalar bulunmaktadır.
Uygun bir kulaklık veya dahili bir
hoparlör kullanarak telefonunuzda
MP3 müzik dosyaları dinlemenin tadını
çıkarabilirsiniz.
Not
] Hoparlörün küçük boyutta

Not
] KF240T, belirtilen tüm dosya türlerinin

değişken bit hızını desteklemez. Bu
yüzden, dosyayı MP3 formatından
AAC'ye dönüştüremezsiniz.

Uyumlu bir bilgisayardan
telefonunuzdaki belleğe Yığın
Depolama ile MP3 dosyaları
aktarabilirsiniz.
Telefonu USB kablosuyla (aynı
kutudan çıkmaktadır) bir
bilgisayara bağladığınızda, gezgin
penceresinde çıkarılabilir diski
görüntüleyebilirsiniz. Çıkarılabilir
diske şarkıları kopyaladıktan sonra,
"donanımı güvenle kaldır" özelliğini
kullanmalısınız.

Multimedya

olmasından dolayı bazı durumlarda
ses bozulabilir, özellikle de ses
maksimum seviyedeyken ve çok bas
olduğunda. Bu nedenle, müziğinizin
kalitesini yükseltmek için stereo
kulaklık kullanmanızı öneririz.

Müzik çalar şunları desteklemektedir:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Örnekleme sıklığı 8KHz ile 48KHz
arasında. Bit hızı maksimum 320Kbps,
stereo.
• AAC: ADIF, ADTS formatları
(Örnekleme sıklığı 8KHz ile 48KHz
arasında)
• AAC+: V1: (Bit hızı 16~128Kbps)
V2: (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme sıklığı 8KHz ile
48KHz arasında)
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Multimedya
Not

Not

] MP3 dosyalarını Sesler/MP3 klasörüne

] Çalma listesine geçersiz bir dosya

kopyalamalısınız. Başka bir klasöre
kopyalarsanız, MP3 dosyalarını
göremezsiniz.
] Bilgisayar Windows 98 SE, Windows
ME, Windows 2000, Windows
XP işletim sistemlerinden birini
çalıştırmalıdır.
1/6

Oynatıcı
teması

İlerleme
çubuğu

Dosya
adı
Ses
seviyesi

Çalma
süresi
Seçenek

Dur

Müzik denetleyicisi
durumu

Tekrarla

Multimedya
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Tümünü tekrarla
Birini tekrarla

eklenmesi durumunda, bir hata mesajı
belirir ve önceki ekrana geri dönülür.

BGM Özelliği
MP3 çalarken Kamera düğmesine
basarsanız, BGM özelliği etkinleştirilir
ve boş ekran görüntülenir. MP3
dinlemenin zevkini yaşarken
artık diğer menü öğelerini de
kullanabilirsiniz. (MP3 Çalar ekranına
geri dönmek için, boş ekranda Kamera
düğmesine basın.) BGM özelliği
etkinleştiğinde, boş ekranda sesi (Ses
düğmesi) kontrol edebilirsiniz.
Not
] Bazı özelliklere erişilmesi bellek

kapasitesi nedeniyle müzik
çalınmasını kesebilir.

Not
] Müzik dosyaları uluslararası

anlaşmalar ve ulusal telif hakkı
yasaları ile korunmaktadır. Müzik
kopyalamak ve çoğaltmak için izin
veya lisans almak gerekebilir. Bazı
ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla
korunan materyallerin özel olarak
kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu
tip materyalin kullanılması ile ilgili
olarak lütfen uygulandığı ülkenin
yasal düzenlemelerini inceleyin.

Kamera

Menü 4.2

Telefonunuzda bulunan kamera
modülünü kullanırken, kişilerin
fotoğrafını çekebilirsiniz. Bunun
yanı sıra, fotoğrafları başkalarına
gönderebilir ve duvar kağıdı olarak
seçebilirsiniz.
Not
] Kamera kullanılırken güç tüketimi

Sessiz modu da
dahil olmak üzere,
ayar modundayken bile deklanşör sesi
veya video kayıt sesi duyulur.

Not
]

,
tuşlarıyla parlaklığı
ayarlayabilirsiniz.

Multimedya

artar. Duvar kağıdında bu simge
belirirse, pil durumunun düşük
olduğu belirtiliyordur, kullanımdan
önce pili tekrar şarj edin.

• Resim çekmek için
Kamera düğmesine basılı tutun.
- Resimleri net çekmek için, kamerayı
hareket ettirmeden tutarken kamera
düğmesine basın.
- Resmini çekmek istediğiniz nesneyle
olan mesafeyi uygun şekilde
ayarlayın (50 cm'den fazla).
- Kamera darbelere hassas olduğu
için dikkatli tutun ve kamera lensini
temizlerken yumuşak bir bez kullanın.
- Kamerayı parçalarına ayırmayın ya da
üzerinde değişiklik yapmayın, bu bir
yangına ya da arızaya neden olabilir.
- Otomatik Odaklanma fonksiyonu
resim çekilirken veya çıkartma
çekim yapılırken etkin hale gelir.
Odaklanmayı ayarlamak için kamera
düğmesine yarım basın.
1. Bekleme modunda düğmesine
basılı tutun.
2. Görüntüyü yakalamak için fotoğrafı
çekilecek öğeye yoğunlaşın ve /
tuşuna basın.
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Aşağıdakileri fonksiyonları değiştirmek
için sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basın.
] Çözünürlük [
]: Görüntü
boyutunu ayarlamanızı
sağlar.(1600x1200), (1280x960)
(640x480) ve (320x240). Çoklu çekim
özelliği yalnızca (320x240), (640x480)
piksel çözünürlükte uygulanabilir.
] Kalite [
]: Görüntü kalitesini
Normal, İyi ve Çok İyi olarak
ayarlamanızı sağlar.
] Zamanlayıcı [
]: Gecikme
zamanını ayarlamanızı sağlar (Kapalı,
3 saniye, 5 saniye, 10 saniye).
Daha sonra telefon belirlenen
sürenin ardından fotoğraf çeker.
] Seçenekleri göster [
]: Tam
görüntü veya Tam ekranı seçmenize
imkan tanır.
] Kaydet [
]: Bir resim çektikten
sonra kayıt alanını belirleyebilirsiniz.
(Harici/Telefon)
] Çoklu çekim [
]: Sorunsuz Çoklu
çekim fotoğraflar çekmenizi sağlar.

] Renk efekti [

]: 4 ayar
bulunmaktadır.
] Beyaz dengesi [
]: Ayarları
ortama göre değiştirmenizi sağlar.
(Flüoresan/Bulutlu/Akkor ışık/Gün
ışığı/Otomatik)
] Deklanşör sesi [
]:
Resim çekilirken duyulan sesi
ayarlayabilirsiniz.
] Ayarları sıfırla [
]: Ayarları
sıfırlamanızı sağlar.

Video kamera

Menü 4.3

1. Video kamera menüsünü seçin.
2. Video kamera ayarları aşağıdaki
öğeler haricinde Fotoğraf Kamerası
ayarlarına benzerdir:
Aşağıdaki fonksiyonu değiştirmek
için sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basın.
] Video modu [
]: Bir video
dosyasını MMS veya Genel yolla
göndermeyi ayarlamanızı sağlar.

FM Radyo

Menü 4.4

Radyo istasyonları arayabilir ve radyo
dinleyebilirsiniz.
Not
] Radyo alımını iyileştirmek için, FM

radyo anteni işlevi de gören kulaklık
kablosunu uzatın.

Ses kaydedici

Menü 4.5

Sesli not kaydedebilirsiniz.
Kayıt
1. Kayda başlamak için OK tuşuna
basın. Kayıt başladığında,
Kaydediyor mesajı ve sayaç
gösterilir.
2. Kaydı bitirmek isterseniz, sağ
programlanabilir tuşa [Durdur]
basın.
Albüm
Bellekte kayıtlı olan ses dosyalarını
listeleyen Sesler klasörünü
görüntüleyebilirsiniz.

Multimedya

1. O anda seçili olan radyo istasyonunu
kaydetmek için ilgili rakam tuşuna
basın.
2. Radyo kanallarına ön ayar yaptıktan
sonra, ilgili rakam tuşuna (kısa)
basarak diğer kanalı dinleyebilirsiniz.
3. Sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basarak aşağıdaki
seçenek menülerine ulaşabilirsiniz.
] Kanalları düzenle: Seçilen kanalda
frekansı ayarlayabilir ve radyo
istasyonunu değiştirebilirsiniz. Sol/
Sağ gezinme tuşlarıyla ya da rakam
tuşlarıyla frekansı bir seferde 0,1 MHz
değiştirebilirsiniz.
] Otomatik tara: "Şimdi Otomatik
Taransın mı?" seçeneğini Açık
yaparsanız, radyo kanalı otomatik
ayarlanır.

"Açılan kanal kaydedilsin mi?" mesajı
çıktığında Evet'i seçerseniz, seçilen
frekans kaydedilir.
] Kanalları sıfırla: Kaydettiğiniz tüm
kanalları silebilirsiniz.
] Hoparlörden/Kulaklıktan
dinle: Radyoyu hoparlörden
dinleyebilirsiniz.
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Mesajlar
Yeni mesaj

Menü 5.1

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi),
MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ve
sesli mesajın yanı sıra şebekenin servis
mesajlarıyla ilgili fonksiyonları içerir.

Mesaj (Menü 5.1.1)
Mesaj sayfalarını kontrol ederek
metin mesajları yazabilir ya da
düzenleyebilirsiniz.

Mesajlar
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1. Sol programlanabilir tuşa
basarak Yeni mesaj menüsüne girin
[Tamam].
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız
Mesaj'ı seçin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için,
T9'u kullanın.
4. Aşağıdakileri eklemek için
[Seçenekler] tuşuna basın.
Seçenekler
] Gönder: Metin mesajlarını gönderir.
1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha çok alıcı eklemek için
tuşuna basın.
3. Rehberden telefon numaraları
ekleyebilirsiniz.

4.

[Seçenekler] tuşuna basın ve
numaraları girdikten sonra Gönder'e
basın. Mesaj gönderilemezse, giden
kutusu klasörüne kaydedilecektir.

E-posta (Menü 5.1.2)
Bir e-posta göndermek/almak için,
E-posta hesabını ayarlamalısınız.
1. Kime, Bilgi, Gizli alanlarına alıcının
E-posta adresini girin. Rehberde
tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.
Not
] E-postayı Bilgi (Karbon kopya) alanına

iletmek için referans E-posta adresini
girin.
] E-postayı Gizli (Görünmeyen Karbon

Kopya) alanına bilgi iletmeden
iletmek için gizli referans bir E-posta
adresi girin.
] Alıcı (Kime), referans adresi (Bilgi) ve
gizli referans adresi (Gizli) alanlarında
sadece geçerli E-posta adresleri kabul
edilir. Bir E-posta adresi belirtildiğinde,
başka bir adres belirtebileceğiniz
başka bir alan belirir. Kime ve Bilgi
adres alanlarında 20 adete kadar, Gizli
adres alanında ise 10 adete kadar alıcı
belirtebilirsiniz.

2. İmleci Konu alanına getirin ve
konuyu girin.
3. İmleci Mesaj alanına getirerek mesaj
içeriğini girebilirsiniz.
4. E-postayı yazmayı bitirdiğinizde,
E-postayı göndermek için tuşuna
basın.
Not
] Gelen klasörüne 20, Taslaklar ve

Giden klasörlerine 5 ve Gönderilenler
klasörüne 10 adetten fazla mesaj
kaydedemezsiniz.
Taslaklar, Giden ve Gönderilen
klasörlerinin dolu olması ve bu
klasörlerden birine yeni bir mesaj
kaydetmek istemeniz durumunda, ilk
kaydettiğiniz mesaj otomatik olarak
silinecektir.
] Gönderilen mesajın maksimum
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 hatalı şekilde
görüntülenebilir.

Gelen kutusu

Menü 5.2

Mesajlar

Mesaj aldığınızda bir uyarı alırsınız. Bu
mesajlar Gelen kutusu'na kaydedilir.
110 SMS (SMS: 100, İletim raporu: 10)
kaydedebilirsiniz.
Telefonda ‘SIM mesajı için yer
yok’ mesajı görüntülenirse, Gelen
kutusu'ndan yalnızca SIM mesajları
silmeniz gerekir.
Telefonda ‘Mesaj için yer yok’ mesajı
görüntülenirse, mesaj, medya
dosyaları ve uygulamaları silerek her
bellekte boş yer açabilirsiniz.
* SIM mesajı
SIM mesajı istisnai olarak SIM
kartta saklanan mesaj anlamına
gelmektedir. Bu mesajları telefona
taşıyabilirsiniz.
Multimedya mesajından haberdar
olmak için, mesajın indirilmesini ve
işlenmesini beklemeniz gerekir.
Bir mesajı okumak için, sol
programlanabilir tuşa [Seçenekler]
basarak mesajlardan birini seçin.
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Mesajlar
] Göster: Alınan mesajları

görüntüleyebilirsiniz.
] Sil: O anki mesajı silebilirsiniz.
] Yanıtla: Gönderene yanıt
verebilirsiniz.
] İlet: Seçilen mesajı başka bir tarafa
iletebilirsiniz.
] Göndereni ara: Göndereni
arayabilirsiniz.
] Bilgi: Alınan mesajlar; Gönderen'in
adresi, Konu (yalnızca Multimedya
mesaj için), Mesaj tarihi ve saati,
Mesaj tipi, Mesaj boyutu hakkında
bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
] Toplu silme: Kaldırmak istediğiniz
mesajları seçtikten sonra, seçilen
mesajları silebilirsiniz.
] Okunanların hepsini sil: Okunan
tüm mesajları silebilirsiniz.
] Tümünü sil: Tüm mesajları
silebilirsiniz.

Mesajlar
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E-posta kutusu

Menü 5.3

Taslaklar

Menü 5.4

Bu menüyü kullanarak, en sık
kullandığınız multimedya mesajları
önceden ayarlayabilirsiniz. Bu menü
önceden ayarlanmış multimedya
mesajların listesini gösterir.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Giden kutusu

Menü 5.5

Bu menü, gönderilecek ya
da gönderilememiş mesajı
görüntülemenizi sağlar.
Mesajı başarıyla gönderdikten sonra,
mesaj gönderilenler kutusuna taşınır.

Gönderildi

Menü 5.6

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

Telesekreter

Menü 5.7

Bu menü seçildiğinde, telesekreteri
dinlemek için sol programlanabilir
tuşa [Tamam] basın. Telesekreteri
dinlemek için ayrıca bekleme
modunda
tuşuna basılı
tutabilirsiniz.
Not
] Bir sesli mesaj aldığınızda, telefonunuz

ilgili simgeyi gösterir ve bir uyarı sesi
duyarsınız. Telefonu uygun şekilde
yapılandırmak için, şebeke servis
sağlayıcınıza servisin detaylarını
sorun.

Bilgi mesajı
Menü 5.8
(Şebeke ve abonelik durumuna
bağlıdır)

Şablonlar

Menü 5.9

Metin şablonları (Menü 5.9.1)
] Göster: Metin şablonlarını

görebilirsiniz.
] Düzenle: Yeni bir mesaj yazmak ya

da metin şablon listesinden seçilen
mesaj şablonunu düzenlemek için bu
seçeneği kullanın.
] Şu yolla gönder:
- SMS: Seçilen mesaj şablonunu
Metin mesajı olarak göndermek için
bu yolu kullanın.
- MMS: Seçilen mesaj şablonunu
Multimedya mesaj olarak
göndermek için bu yolu kullanın.
- E-posta mesajı yaz: Bu menü bir
e-posta hesabını düzenlemeye,
silmeye ve eklemeye yarar.
] Sil: Şablonu siler.
] Yeni şablon: Yeni şablon oluşturmak
için seçeneği kullanın.
] Tümünü sil: Tüm multimedya
mesajlarını silmenize imkan tanır.

Mesajlar

Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından
GSM'nize iletilen metin mesajlardır.
Hava durumu raporları, trafik haberleri,
taksiler, eczaneler ve hisse senedi
fiyatları gibi genel bilgiler sağlarlar.
Her bilgi mesajı tipinin numarası
vardır; böylece bilgi için belirli
numarayı girdiğiniz müddetçe servis
sağlayıcınızla irtibat kurabilirsiniz.
Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir
mesaj aldığınızı belirten açılır pencere

mesajını görebilirsiniz ya da bilgi
servisi mesajı doğrudan görünmez
olur.
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Mesajlar
Multimedya şablonları

Ayarlar

Menü 5.0

(Menü 5.9.2)

Mesajlar
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Yeni şablonu kaydettikten sonra,
aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
] Kaydet: Oluşturduğunuz yeni
multimedya şablonları kaydetmenizi
sağlar.
] Ekle: Sembol,Görüntü,Video,Ses,Yeni
fotoğraf,Yeni video,Yeni ses,Yeni şab
lon,Kişi,Kartvizitim,vCard,vCalendar
ekleyebilirsiniz.
] Yeni slayt: Yeni bir slayt
ekleyebilirsiniz.
] Ön izleme: Oluşturduğunuz
multimedya şablonlara ön izleme
yapabilirsiniz.
] Konuyu düzenle: Seçtiğiniz
multimedya mesajları değiştirmenizi
sağlar.
] Slayt süresi: Multimedya mesajların
slayt süresini ayarlayabilirsiniz.
] T9 dilleri: T9 giriş modu için
dilediğiniz dili seçin. ‘T9 kapalı’
seçeneğiyle T9 giriş modunu
kapatabilirsiniz.
] Çık: Yeni Mesaj menüsüne
dönmenizi sağlar.

Metin mesajı (Menü 5.0.1)
] Mesaj türleri:

Metin, Ses, Faks, Çağrı, X.400, E-posta,
ERMES
] Geçerlilik: Bu şebeke servisi
mesajınızın ne kadar süreyle
mesaj merkezinde saklanacağını
ayarlamanızı sağlar.
] İletim raporu: Evet'e ayarlarsanız,
mesajınızın başarıyla gönderilip
gönderilmediğini kontrol
edebilirsiniz.
] Yanıt ücreti: Bir mesaj
gönderildiğinde, alıcıların yanıt
vermesini ve cevabın ücretini telefon
faturanıza eklemelerini sağlar.
] Mesaj merkezi numarası: Metin
mesajı göndermek isterseniz, SMS
merkezinin adresini bu menüyle
alabilirsiniz.

Multimedya mesajı (Menü 5.0.2)
] Konu: Bu menüdeyken multimedya

mesaj sunucusunu seçerseniz,
multimedya mesaj sunucusu için URL
ayarlayabilirsiniz.
] İzin Verilen Mesaj Türleri
Kişisel: Kişisel mesaj.
Reklam: Reklam mesajı.
Bilgilendirici: Gerekli bilgiler.

E-posta (Menü 5.0.3)
E-postaları almak ve iletmek için
ayarları yapılandırabilirsiniz.
] E-posta hesapları: E-posta
sunucusu ve kullanıcı kimliğiyle
birlikte bir e-posta hesabı
oluşturabilir veya yapılandırabilirsiniz.
Sol programlanabilir tuşa [seçenek]
basarak seçili bir e-posta hesabını
düzenleyebilirsiniz- 2.Edit.
tuşuyla bir E-posta göndermek
için kullanılacak bir E-posta hesabı
seçebilirsiniz.
] Aralık al: Gelen posta sunucusundan
otomatik e-postalar almak için Aralık
alımını yapılandırabilirsiniz. Yeni
bir E-posta geldiğinde, ekranın üst
bölümünde bir simge belirir.

Mesajlar

mesajın konusunu girebilirsiniz.
] Slayt süresi: Mesajı yazarken her
sayfa için süreyi gösterir.
] Öncelik: Seçtiğiniz mesajın
önceliğini ayarlayabilirsiniz.
] Geçerlilik: Bu şebeke servisi
metin mesajınızın ne kadar süreyle
mesaj merkezinde saklanacağını
ayarlamanızı sağlar.
] İletim raporları: Bu menüde Evet'e
ayarlanırsa, mesajınızın başarıyla
gönderilip gönderilmediğini kontrol
edebilirsiniz.
] Okundu raporu: Alıcının mesajı
okuyup okumadığıyla ilgili rapor
alabilirsiniz.
] Otomatik indir: Açık olarak seçim
yaparsanız, multimedya mesajlarını
başarıyla alabilirsiniz. Kapalı olarak
seçim yaparsanız, sadece gelen
kutusundaki bildirim mesajını
alırsınız ve ardından bu bildirimi
kontrol edebilirsiniz. Sadece ana
şebekeyi seçerseniz, multimedya
mesajları Ana şebekenize göre
alırsınız.

] Şebeke profilleri: Multimedya
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Mesajlar
] İmza: E-postanın sonuna eklenecek

bir metin imzası yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırılan imza metni E-posta
gönderildiğinde otomatik ya da
manuel olarak E-postanın sonuna
eklenir.
Yeni bir e-posta hesabı oluşturmak
1. E-posta hesap menüsü
seçeneklerinden Yeni'yi seçin.
2. Aşağıdaki öğelerin yapılandırılması
gerekir.
Başlık

Başlık girin.

Hesap adı

E-posta hesabının
kullanıcı adını girin.

Şifre

E-posta hesabının
şifresini girin.

E-posta adresi Giden mesaj için E-posta
adresi girin.

Mesajlar
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Yanıt E-posta
adresi

E-postanıza yanıt vermesi
için E-posta adresi girin.

Giden posta
sunucusu

Giden posta sunucusunu
girin.

Gelen posta
sunucusu

Gelen posta sunucusunu
girin.

Maksimum
alınacak
boyut

Sol programlanabilir tuşu
kullanarak maksimum
E-posta alma boyutunu
seçin. İzin verilen maksimum alınacak boyut 1
MB'tan fazla olamaz.

Posta kutusu
türü

Sol programlanabilir tuşla
E-posta gelen kutusunu
POP3 veya IMAP4 olarak
seçin.

Sunucuya
kaydet

Sol programlanabilir
tuşla mesajların gelen
sunucuda bir kopyasını
bırakıp bırakmayacağınızı
belirleyin. Posta kutusu
türü IMAP4'e ayarlanırsa,
mesajların bir kopyası
her zaman sunucuya
kaydedilir.

Gönd. postayı
kaydet

Gönderilen postaların
nereye kaydedileceğini
seçin (posta kutusu türü
IMAP4'ken). Posta kutusu
türü POP3'ken, gönderilen postalar her zaman
telefona kaydedilir.

APN

Internet'e bağlanmak için
bir erişim noktası (APN)
seçin. Sol programlanabilir tuşu kullanarak
bir yapılandırılmış erişim
noktası seçebilirsiniz.

Otomatik al

Programlanabilir sol
tuşu kullanarak gelen
posta sunucusundan epostanın otomatik olarak
alınıp alınmamasını
belirleyin.

Gelişmiş
ayarlar

E-posta sunucusuna
bağlantı yapılandırmasını
ayarlar.

SMTP port
numarası

E-posta sunucusu
port numarasını girin.
Genelde, SMTP (Giden
posta sunucusu port
numarası) port numarası
25'tir.

Gelen sunucu
portu

E-posta sunucusu port
numarasını girin. Genelde, gelen posta sunucusu
port numarası 110(POP3)
veya 143(IMAP4) olur.

SMTP kimlik
doğrulaması

Giden posta sunucusunun kimlik doğrulaması
isteyip istemeyeceğini
sol programlanabilir
tuşla belirleyin. SMTP
kimlik doğrulaması Açık
olarak ayarlandığında,
SMTP kimlik doğrulaması
için SMTP Kullanıcı
adı ve SMTP Şifresini
girebilirsiniz.
Kimlik doğrulaması istemek için SMTP kullanıcı
adı girer.

SMTP şifresi

Kimlik doğrulaması
istemek için SMTP
şifresini girer.

APOP güvenli
girişin etkinleştirilip
etkinleştirilmeyeceğini
sol programlanabilir tuşla
belirleyin. Posta kutusu
türü IMAP4, APOP iken,
güvenli giriş her zaman
Kapalı'ya ayarlıdır.

3. Yapılandırma tamamlandığında,
E-posta hesabı yapılandırmayı
sonlandırmak için orta
programlanabilir tuşa [Kaydet] basın.
Not
] Posta kutusu türünü değiştirmeye

çalışırken, önceden indirilen tüm epostalar silinir.

Telesekreter numarası
(Menü 5.0.4)

Şebeke servis sağlayıcınız bu özelliği
destekliyorsa sesli mesaj alabilirsiniz.
Yeni bir sesli mesaj geldiğinde,
ekranda simgesi belirecektir. Telefonu
uygun şekilde yapılandırmak için,
şebeke servis sağlayıcınıza servisin
detaylarını sorun.

Mesajlar

SMTP
kullanıcı adı

APOP güvenli
giriş
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Mesajlar
Push mesajı (Menü 5.0.5)
Mesajı alıp almayacağınızla ilgili
seçeneği ayarlayın.

Bilgi mesajı (Menü 5.0.6)
] Al

Mesajlar
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Açık: Bu menüyü seçerseniz,
telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını
alır.
Kapalı: Bu menüyü seçerseniz,
telefonunuz artık Bilgi servisi
mesajlarını almaz.
] Uyarı
Açık: Bilgi servisi mesaj numaralarını
aldığınızda telefonunuzdan bip sesi
gelir.
Kapalı: Bilgi servisi mesajlarını
alsanız bile telefonunuzdan bip sesi
gelmez.
] Otomatik göster
Açık: Bilgi servisi mesajlarını
aldığınızda telefonunuz mesajları
gösterir.
Kapalı: Bilgi servisi mesajlarını
alsanız bile telefonunuz mesajları
göstermez.

] Diller

Tamam tuşuna basarak dilediğiniz
dili seçebilirsiniz. Bundan sonra,
bilgi servisi mesajı seçtiğiniz dilde
gösterilir.

Galeri
Görüntüler

Menü 6.1

Multimedya belleğinin Medyalarım\
Fotoğraflarım klasöründeki JPG
dosyalarını gösterir.
] Göster: Tamam tuşuna basarak
veya Seçenekler menüsünün Göster
menüsünü seçerek JPG dosyasını
görebilirsiniz.
] Ayarla:
- Duvar kağıdı: Seçilen görüntü
duvar kağıdı olarak ayarlanabilir.
- Resim kimliği: Seçilen görüntü
Resim kimliği olarak ayarlanabilir.
] Şu yolla gönder: MMS/Bluetooth ile
görüntü yollamanızı sağlar.
] Dosya
- Görüntüyü düzenle: Bir
görüntüyü düzenleyebilirsiniz.
- Yeniden adlandır: Seçilen
dosyanın adını değiştirin.
Dosya uzantısını değiştiremezsiniz.
- Klasöre taşı: Seçilen dosyayı
klasöre taşıyın.

Galeri

- Harici belleğe taşı: Seçilen dosyayı
Multimedya belleğine/harici belleğe
taşıyın.
- Harici belleğe kopyala: Seçilen
dosyayı Multimedya belleğine/
harici belleğe kopyalayın.
- Bilgi: Dosya bilgisini görüntüleyin.
] Bluetooth ile bas: Kamera
modunda çektiğiniz ve WAP ile
indirdiğiniz çoğu resim Bluetooth
yoluyla yazıcıya aktarılabilir.
] Slayt gösterisi: Kaydettiğiniz
dosyaların slayt gösterisini
görüntüleyebilirsiniz.
] Yeni klasör: Yeni bir klasör
oluşturabilirsiniz.
] Toplu silme: Seçtiğiniz dosyaları
silebilirsiniz.
] Tümünü sil: Listedeki tüm dosyaları
silin.
] Sırala: Bir tür veya ada göre dosyaları
düzenleyebilirsiniz.
] Liste/küçük resim görünümü:
Görünüm tipini ayarlamanızı sağlar.
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Galeri
Sesler

Menü 6.2

Multimedya belleğinin Medyalarım\
Müziklerim klasöründeki MP3, MP4,
AAC, M4A dosyalarının listesini
gösterir.
] Başlat: Tamam tuşuna basarak
veya Seçenekler menüsünün Başlat
menüsünü seçerek MP3 dosyasını
çalabilirsiniz.
] Ayarla: Seçilen ses Zil sesi/Zil sesi
kimliği olarak ayarlanabilir.
] Sırala: Bir tür veya ada göre dosyaları
düzenleyebilirsiniz.

Videolar

Galeri
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Menü 6.3

Multimedya belleğinin Medyalarım\
Videolarım klasöründeki 3GP, 3G2
dosyalarının listesini gösterir. Yalnızca
MPEG4 ile kodlanmış 3gp dosyaları
ve h.263 video kodek'leri ile AMR ses
kodek'leri desteklenmektedir.
] Başlat: Tamam tuşuna basarak
veya Seçenekler menüsünün Başlat
menüsünü seçerek video dosyasını
oynatabilirsiniz.
] Şu yolla gönder: Seçilen dosyayı
Multimedya mesaj veya Bluetooth
yoluyla başka bir cihaza gönderin.

Uyarı!
Şu karakterleri kullanamazsınız: , \ /
:*?<>|
] Yeni klasör: Yeni bir klasör

oluşturabilirsiniz.
] Toplu silme: Seçtiğiniz dosyaları

silebilirsiniz.
] Tümünü sil: Listedeki tüm dosyaları

silin.
] Sırala: Bir tür veya ada göre dosyaları

düzenleyebilirsiniz.
] Liste/küçük resim görünümü:

Görünüm tipini ayarlamanızı sağlar.
] Yatay mod: Seçilen dosya yatay

olarak oynatılabilir.

Diğerleri

Menü 6.4

Multimedya hafızasındaki Medya/
Diğerleri içerisindeki dosyaların
listesini göster.

Profiller
] Slayt tonları: Ortamı ayarlamak için

slayt tonunu seçmenizi sağlar.
] Efekt ses seviyesi: Efekt sesinin

seviyesini ayarlayın.
] Açılış/kapanış ses seviyesi: Telefon

açılır/kapanırken çalan zil sesinin
seviyesini ayarlayın.
] Otomatik yanıtla: Bu fonksiyon
yalnızca telefonunuz handsfree kitine
bağlıyken etkin hale gelir.
• Kapalı: Arama otomatik olarak
cevaplanmaz.
• 5 sn sonra: 5 saniye sonra arama
otomatik olarak yanıtlanır.
• 10 sn sonra: 10 saniye sonra arama
otomatik olarak yanıtlanır.
Not
] Tüm profiller yeniden adlandırılamaz.

Profiller

Profiller bölümünde, farklı olaylar,
ortamlar ya da arayıcı grupları için
farklı zil tonları ayarlayabilir ya da
özelleştirebilirsiniz.
Beş adet profil ayarı bulunmaktadır:
Genel, Sessiz, Titreşim, Yüksek ve
Kulaklık.
Her profil kişiselleştirilebilir. Sol
programlanabilir tuşa [Menü] basın
ve aşağı/yukarı gezinme tuşlarıyla
Profiller'i seçin.
Profil ayarı seçeneği açılır. Gereken
seçeneği ayarlayın.
] Zil uyarısı türü: Gelen aramalar için
uyarı tipini ayarlayın.
] Zil sesleri: Dilediğiniz zil tonunu
listeden seçin.
] Zil sesi seviyesi: Zil tonunun ses
seviyesini ayarlayın.
] Mesaj uyarı türü: Mesajlar için uyarı
türünü ayarlayın.
] Mesaj sesleri: Mesajlar için uyarı
sesini seçin.
] Tuş sesleri: Dilediğiniz tuş sesini
seçin.
] Tuş ses seviyesi: Tuş sesi seviyesini
ayarlayın.
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Rehber
Ara

Menü 8.1

1. Sol programlanabilir tuşa
[Tamam] basarak Ara'yı seçin.
2. Aramak istediğiniz ismi girin.
Not
] İsmin ilk harfini girerek hızlı arama

yapmak mümkündür.

3. Bir kaydı düzenlemek, silmek,
kopyalamak ya da birine ses
eklemek için sol programlanabilir
tuşa [Seçenekler] basın.

Yeni kişi

Menü 8.2

Bu fonksiyonu kullanarak rehber
kaydı ekleyebilirsiniz. Rehber belleği
kapasitesi 1000 kayıttır.
SIM kartı belleğinin kapasitesi cep
telefonu servis sağlayıcınıza göre
değişmektedir. Karakter sayısı SIM
kartına bağlı bir özelliktir.
Not

Rehber
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] Maksimum kaydedilen isim ve numara

uzunluğu SIM kart türüne bağlıdır.

1. Sol programlanabilir tuşa
[Tamam] basarak Yeni kişi'yi seçin.
2. Bir isim girin.
3.
tuşuna basın, ardından bir
numara girebilirsiniz.
4. , tuşlarına basarak kaydı bir
gruba atayabilirsiniz.
5. Sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basarak kayda ait bir zil
sesi ve resim atayabilirsiniz.

Hızlı aramalar

Menü 8.3

ile
arasında herhangi bir tuşu
İsim listesi kaydına atayabilirsiniz. Bu
tuşa basarak doğrudan arama
yapabilirsiniz.
1. İlk olarak bekleme modunda sağ
programlanabilir tuşa [Rehber]
basarak rehberi açın.
2. Hızlı aramalar'ın üzerine gelin,
ardından sol programlanabilir tuşa
[Tamam] basın.
3. Hızlı arama eklemek istiyorsanız,
sol programlama tuşuna
[Ata] basarak <Boş>u seçin.
Bunun ardından rehberdeki ismi
arayabilirsiniz.

4. Numarayı hızlı arama olarak
atadıktan sonra, kaydı değiştirebilir
ve silebilirsiniz. Bu numarayla ayrıca
arama yapabilir veya bir mesaj
gönderebilirsiniz.

Gruplar

Menü 8.4

Her gruba üye atayabilirsiniz. Listesini
yapabileceğiniz 7 grup bulunmaktadır.

Tümünü kopyala

Menü 8.5

SIM kart belleğinden Telefon belleğine
ya da tam tersi şekilde kayıtları
kopyalayabilirsiniz.

Tümünü sil

Menü 8.6

SIM veya Telefon'dan tüm kayıtları
silebilirsiniz.

Ayarlar

Menü 8.7

Menü 8.8

] Servis numarası

Şebeke operatörünüzün uygun
servisler listesine ulaşmak için bu
fonksiyonu kullanın (SIM kartla
destekleniyorsa).
] Kendi numaram (SIM'e bağlı)
Kendi numaranızı SIM karta
kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.
] Kartvizitim
Bu seçenek İsminizi ve bir cep
telefonu numarasını taşıyan kendi
kartvizitinizi oluşturma imkanı tanır.
Yeni bir kartvizit oluşturmak için, sol
programlanabilir tuşa [Yeni] basın
ve alanlara bilgileri girin.
Bir kartviziti düzenlemek, silmek
ya da göndermek istiyorsanız sol
programlanabilir tuşu [seçenekler]
seçin.

Rehber

1. Bekleme modunda sağ
programlanabilir tuşa [Rehber]
basın.
2. Ayarlar'ın üzerine gelin, ardından sol
programlanabilir tuşa [Tamam]
basın.

Bilgi
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Araçlar
Alarm

Menü 9.1

Belirli bir zamanda çalması için alarmı
kurabilirsiniz.

Hesap makinesi

Araçlar
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Menü 9.2

Bu seçenek +, -, x, n Toplama, Çıkarma,
Çarpma ve Bölme gibi standart
özelikleri içerir.
Bunların yanı sıra +/-, sin, cos, tan, log,
ln, üs, kkök gibi çeşitli hesap makinesi
fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz.
1. Rakam tuşlarına basarak numaraları
girin.
2. Hesaplama için gezinme tuşuyla bir
işaret seçin.
3. Ardından numaraları girin.
4. Sonucu görmek için tuşuna
basın.
5. Ondalık rakam girmek için
tuşuna basın.
6. Hesap makinesini sonlandırmak
için sağ programlanabilir tuşa
[Geri] basın.

Kronometre

Menü 9.3

1. Süreyi başlatmak için [Başla]
seçeneğine basın ve [Tur]
seçeneğine basarak turu kaydedin.

2. Tur süresinin kaydına bakmak için
[Dur] seçeneğine basın.
3. Durumu sıfırlamak için [Sıfırla]
seçeneğine basın.

Birim dönüştürücü
Menü 9.4

Bu özellik herhangi bir ölçümü
istediğiniz birime dönüştürür. Birimlere
dönüştürülebilen 7 tür vardır: Para
birimi, Yüzey, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık,
Hacim ve Hız.
1. [Tamam] tuşuna basarak birim
türlerinden birini seçebilirsiniz.
2. Dönüştürmek istediğiniz birimi
,
tuşlarına basarak seçin.
Birim dönüştürücüye “-” sembolü
girilemez.

Dünya saati

Menü 9.5

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini
görüntüleyebilirsiniz.
1.
,
tuşlarına basarak saat
dilimine ait şehri seçin.
2. Sol programlanabilir tuşa [Tamam]
basarak geçerli saati seçtiğiniz şehrin
saatine ayarlayabilirsiniz.

SIM servisleri

Menü 9.6

Tarayıcı
Bankacılık, haberler, hava durumu
raporları ve uçuş bilgileri gibi
çeşitli WAP (Kablosuz Uygulama
Protokolü) servislerine ulaşabilirsiniz.
Bu servisler cep telefonları için özel
olarak tasarlanmışlardır ve WAP servis
sağlayıcıları tarafından sağlanırlar.
WAP servislerinin kullanılabilirliği,
ücretlendirme ve tarifeler için şebeke
operatörünüze ve/veya kullanmak
istediğiniz servisin servis sağlayıcısına
danışın. Servis sağlayıcıları servisleri
nasıl kullanacağız hakkında da size
talimatlar vereceklerdir.
Bağlandığınızda ana sayfa
görüntülenir. İçerik servis sağlayıcısına
bağlıdır. Dilediğiniz zaman tarayıcıdan
çıkmak için ( ) tuşuna basın. Telefon
boş ekran menüsüne döner.
Telefonun tuşlarını kullanarak
Internet'te gezinirken telefon tuşları,
telefon moduna göre farklı işlevler
görür.

Tuş
,

Açıklama
İçerik alanının satırları
arasında ilerler.
Önceki menüye döner
Seçenekleri seçer ve
işlemleri onaylar

Ana sayfa

Menü *.1

Bir ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa,
etkinleştirilmiş profilde tanımlanan
site olacaktır. Etkinleştirilmiş profilde
siz tanımlamadıysanız servis sağlayıcı
tarafından tanımlanacaktır.

Sık kullanılanlar

Menü *.2

Tarayıcı

Bu menü daha sonra kolayca
erişebilmeniz için sık kullandığınız
internet sayfalarının URL'lerini
saklamanıza imkan tanır.
Bir sık kullanılan oluşturmak için
1. Sol programlanabilir tuşa
[Seçenekler] basın.
2. Yeni ekle'yi seçin ve Tamam tuşuna
basın.
3. Dilediğiniz URL'yi girdikten sonra,
Tamam tuşuna basın.
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Tarayıcı
Dilediğiniz sık kullanılanı seçtikten
sonra, aşağıdaki seçenekler mevcut
olacaktır.

Adres gir

Ön bellek (Menü *.6.3)
Menü *.3

Dilediğiniz siteye doğrudan
bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL
girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

Geçmiş

Her profilin aşağıdaki gibi alt menüleri
vardır:

Ulaştığınız bilgi ve servisler telefonun
ön belleğine kaydedilir.
Not
] Ön bellek, geçici olarak veri saklayan

Menü *.4

bir bellektir.

Bu menü son taranan sayfaları gösterir.

Kaydedilen sayfalar
Menü *.5

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

Ayarlar

Menü *.6

Internet servisi ile ilgili olarak
profili, önbelleği ve güvenliği
ayarlayabilirsiniz.

Şebeke profilleri (Menü *.6.1)
Tarayıcı
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Profil, Internet'e bağlanmak için
kullanılan şebeke bilgisidir.
Bazı operatörler için telefon belleğinde
kayıtlı standart profiller vardır. Standart
profiller yeniden adlandırılamaz.

Güvenlik sertifikaları (Menü *.6.5)
Telefonunuzda saklı kişisel sertifikaların
listesini görebilirsiniz.

Görüntüyü göster (Menü *.6.6)
WAP dolaşımı sırasında resimlerin
görüntülenip görüntülenmemesini
seçebilirsiniz.

JavaScript (Menü *.6.7)
JavaScript'in Açık ya da Kapalı
konumda olup olmamasını belirleyin.

Bilgi

Menü *.7

Bu menü WAP sürümü hakkında
bilgileri gösterir.

Bağlantı
Bluetooth

Menü 0.1

Bluetooth yakın mesafede olan
uyumlu mobil cihazların, ara birimlerin
ve bilgisayarların kablosuz olarak
doğrudan birbirleriyle iletişim
kurmalarını sağlar.
Bu telefon entegre Bluetooth
bağlantısını destekleyerek cihazın
uyumlu Bluetooth kulaklıkları,
bilgisayar uygulamaları vb. ile bağlantı
kurmasını sağlar.
Not
] Her zaman orijinal LG aksesuarlarını

kullanın.
] Bunu yapmamak garantinizi geçersiz

kılabilir.
] Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik

gösterebilir;
danışmak için lütfen yerel servis
firmamızla ya da temsilcimizle irtibat
kurun.

Otomatik: Otomatik modu
seçerseniz, telefon sizin için otomatik
olarak bir şebeke arar ve seçer.
Otomatik ayarı seçtiğinizde, telefon
kapalı olsa da açık olsa da Otomatiğe
ayarlanacaktır.
] Manuel: Telefon uygun
şebekelerin listesini bulur ve size
gösterir. Ardından kullanmak
istediğiniz şebekeyi, ana şebeke
operatörünüzle dolaşım anlaşması
varsa seçebilirsiniz. Telefon seçilen
şebekeye ulaşamazsa başka bir
şebeke seçmenize izin verir.
] Tercih edilen: Tercih edilen
şebekelerin bir listesini
oluşturabilirsiniz, telefon ilk
sıradaki şebekeye, o olmazsa diğer
şebekelere kaydolmaya çalışır. Bu
liste, telefonun önceden belirlediği
bilinen şebekelerden oluşturulur.
]

GPRS (Menü 0.2.2)

Şebeke

Menü 0.2

Şebeke seçimi (Menü 0.2.1)

Çeşitli durumlara göre GPRS servisini
ayarlayabilirsiniz.

Bağlantı

Otomatik ya da manuel olarak
kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz.

Şebeke seçimi normalde Otomatiğe
ayarlıdır.
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Bağlantı
USB bağlantısı modu
Menü 0.3

Bağlantı
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Veri servisi ve USB yığın depolama
modlarından birini seçebilirsiniz.
] Yığın depolama
Telefonunuzu, kabloyu üç yolla
kullanarak bir USB depolama cihazı
olarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
1. Boş (Üst menü) ekran
görüntülenirken telefonu bilgisayara
bağlayın.
2. Bir işlem veya menü fonksiyonu
yürütürken telefonu bağlayın,
ardından boş (Üst menü) ekrana
geçin.
3. Bir işlem veya menü fonksiyonu
yürütürken telefonu bağlayın,
ardından USB Yığın Depolama
Menüsünü seçin.
Telefon belleğini kullanmayı
tamamladığınızda Çıkış seçeneğine
tıklayın ve aşağıdaki adımları takip
edin.
1. Bildirim alanına basın.
[Donanımı fişten çıkar ya da Çıkar]

2. USB Yığın Depolama Cihazını
seçin, ardından Durdur seçeneğine
tıklayın.
Şu mesaj ekranda görüntülenecektir:
USB Yığın Depolama Cihazı artık
sistemden güvenli bir şekilde
çıkarılabilir
3. Ardından kabloyu çıkarın.
] Veri servisi
LG Mobile Sync programını kullanmak
için Veri Servisini seçin.

Ayarlar
Tarih & saat

Menü #.1

Tarih ve saatle ilgili fonksiyonları
ayarlayabilirsiniz.

Diller

Menü #.2

Telefonunuzdaki ekran metinleri için
dili değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik Dil
Giriş modunu da etkiler.

Ekran

Menü #.3

Duvar kağıdı
Bekleme modundaki duvar kağıdı
resimlerini seçebilirsiniz.

Ana ekran kısa yolu
Açık tercihini seçmek 4 Gezinme
tuşunun ve Menü tuşunun
işlevselliğini boş ekranın ortasında
resim olarak gösterir. (Profiller/Mesaj/
Favoriler/Rehber)

Menü stili
Telefonunuz Tablo ve Çark menü
temalarından birini kullanmanıza
olanak tanır. Gezinme tuşlarıyla ve
sol programlama tuşuna [Tamam]
basarak menü stilini ayarlayın.

Arama

Ekranın aydınlatma süresini
ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzda dört adet arama stili
bulunmaktadır.
(Robo stili/Pano stili/Eskiz kitabı stili)

Parlaklık

Bekleme modu metni

LCD ekranın parlaklığını
ayarlayabilirsiniz: %100, %80, %60,
%40

Açık tercihini seçerseniz, bekleme
modunda gösterilecek metni
düzenleyebilirsiniz.

Arka plan ışığı zamanlayıcısı

Bu fonksiyon etkin kılındığında, şebeke
adı LCD ekranında gösterilir.

Ayarlar

Şebeke adı
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Ayarlar
Kısayol tuşları

Menü #.4

Bu seçenek kendi favorilerinizi mevcut
bulunan listeye eklemenizi sağlar.
Kendi menünüzü oluşturduğunuzda,
boş ekranda sağ gezinme tuşuna
basarak dilediğiniz fonksiyona hızlıca
ulaşabilirsiniz.

Çağrı engelleme servisi, telefonunuzun
belirli kategorideki çağrıları
yapmasını ve almasını engeller. Bu
fonksiyon çağrı engelleme şifresi
gerektirir. Aşağıdaki alt menüleri
görüntüleyebilirsiniz.

Not

Sabit arama numarası

] Radyo menüsü favorilerinizde hazır

(SIM'e bağlı)

olarak bulunmaktadır.

Çağrı

Menü #.5

Ayar menüsünde tuşuna [Seçenek]
basarak bir çağrıyla ilgili menüyü
ayarlayabilirsiniz.

Çağrı yönlendirme
Çağrı yönlendirme servisi gelen
sesli çağrıları, faks çağrılarını, ve
veri çağrılarını başka bir numaraya
yönlendirmenize imkan tanır. Ayrıntılar
için servis sağlayıcınıza danışın.

Ayarlar
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Çağrı engelleme

Seçilen telefon numaralarına yapılan
çağrılarınızı kısıtlayabilirsiniz.
Numaralar PIN2 kodunuzla
korunmaktadır.

Cevap modu
] Kayar kapak

Bu menüyü seçerseniz, kayar
kapağı açtığınızda gelen aramayı
cevaplayabilirsiniz.
] Herhangi bir tuş
Bu menüyü seçerseniz, şu tuşlar
haricinde herhangi bir tuşla gelen
çağrıyı cevaplayabilirsiniz:
[Son] / tuşları.

] Yalnız gönder tuşu

Bu menüyü seçerseniz, yalnızca şu
tuşla gelen bir çağrıyı
cevaplayabilirsiniz:
[Gönder]
tuşu.

Numaramı gönder
(şebeke ve abonelik durumuna bağlı)
] Şebekeye göre ayarla

Bunu seçerseniz, telefon numaranızı
hat 1 ve hat 2 gibi iki servis hattına
göre gönderebilirsiniz.

Çağrı bekletme
(şebekeye bağlı)

Dakika hatırlatıcı
Açık olarak seçerseniz, arama sırasında
dakikada bir verilen bip sesiyle
aramanın süresini kontrol edebilirsiniz.

Otomatik tekrar ara
] Açık

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde,
telefon bir aramaya bağlanamaması
durumunda otomatik olarak yeniden
arama yapar.
] Kapalı
İlk arama bağlanamadığında telefon
yeniden arama yapmaya çalışmaz.

DTMF seslerini gönder

Etkinleştir'i seçerseniz, bekleyen
(gelen) bir çağrıyı cevaplayabilirsiniz.
] İptal et
İptal et'i seçerseniz, bekleyen (gelen)
çağrıyı cevaplamazsınız.
] Durumu göster
Bekleyen Çağrının durumunu
gösterir.

Telesekreter posta kutunuzu veya
diğer otomatik telefon servislerini
kontrol etmek için aktif arama
esnasında dokunmatik tuş tonları
gönderebilirsiniz.

Ayarlar

] Etkinleştir
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Ayarlar
Güvenlik

Menü #.6

PIN kodu isteği

Ayarlar
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Bu menüde telefonunuzu, açıldığında
SIM kartınızın PIN kodunu soracak
şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, PIN
kodu girmeniz istenir.
1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN
kodu isteğini seçip [Tamam]
tuşuna basın.
2. Açık/Kapalı olarak ayarların.
3. Ayarı değiştirmek isterseniz,
telefonunuzu açtığınızda PIN
kodunu girmeniz gerekir.
4. PIN kodunu 3 seferden fazla yanlış
girerseniz, telefonunuz kilitlenir. PIN
bloke olursa, PUK kodunu girmeniz
gerekir.
5. PUK kodunu 10 sefere kadar
girebilirsiniz. PUK kodunu 10
seferden fazla yanlış girerseniz,
telefonunuzun kilidini açamazsınız.
Servis sağlayıcınızla irtibat kurmanız
gerekir.

Otomatik tuş kilidi
Bu menü Otomatik tuş kilidinin
süresini ayarlamanızı sağlar.

Telefon kilidi
Telefonun izinsiz kullanımını
engellemek için bir güvenlik
kodu kullanabilirsiniz. Telefon
kilidini "Telefon açıldığında" olarak
ayarlarsanız, telefonu her açtığınızda
güvenlik kodunu girmeniz istenir.
Telefon kilidini "SIM değiştirildiğinde"
olarak ayarlarsanız, telefonunuz
yalnızca SIM kartınızı değiştirdiğinizde
güvenlik kodu ister.

Kodları değiştir
PIN, Kişisel Tanımlama Numarası'nın
kısaltmasıdır ve izinsiz kişilerin
telefonu kullanmasını engeller.
Erişim kodlarını değiştirebilirsiniz:
Güvenlik kodu, PIN1 kodu, PIN2
kodu.
1. Güvenlik kodunu/PIN1/PIN2 kodunu
değiştirmek isterseniz orijinal
kodunuzu girip tuşuna [Tamam]
basın.

2. Yeni Güvenlik kodunu/PIN1/PIN2
kodunu girin ve onaylayın.

Uçuş modu

Menü #.7

Bu, uçakta seyahat ederken ya da
kablosuz ağın yasak olduğu yerlerde
kablosuz bağlantı gerektirmeyen
telefon özelliklerini kullanmanızı sağlar.
Uçuş modunu açık olarak ayarlarsanız,
ekranda şebeke sinyal simgesi yerine
başka bir simge görüntülenecektir.

Güç tasarrufu

Menü #.8

Açık olarak ayarlarsanız, telefonu
kullanmadığınız zamanlarda güç
tasarrufu yapabilirsiniz.

Ayarları sıfırla

Menü #.9

Varsayılan tüm fabrika ayarlarına
geri dönebilirsiniz. Bu fonksiyonu
etkinleştirmek için Güvenlik koduna
ihtiyacınız vardır.

Bellek durumu

Menü #.0

Ayarlar

Telefonun, sim kartın ve harici belleğin
(takılıysa) boş alanını ve bellek
kullanımını kontrol edebilirsiniz
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Aksesuarlar
Cep telefonunuz için çeşitli aksesuarlar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel
iletişim ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.

Standart Pil

Handsfree kulaklık-mikrofon

Seyahat Adaptörü
Bu şarj cihazı
evden veya
ofisinizden uzakta
olduğunuzda
pilinizi şarj eder.

Aksesuarlar
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Not
] Her zaman orijinal LG aksesuarlarını

kullanın.
] Bunu yapmamak garantinizi geçersiz

kılabilir.
] Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik

gösterebilir; danışmak için lütfen yerel
servis firmamızla ya da temsilcimizle
irtibat kurun.

Teknik veriler
Genel
Ürün adı: KF240T
Sistem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Telefon kullanım
sıcaklığı limiti
Normal: 55 °C
Şarj esnasında: 45 °C
“Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.”

Not
] Bu cihazın yazılımı Türkiye’de

kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.

Teknik veriler
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Introduction
Congratulations on your purchase
of the advanced and compact
KF240T mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

Introduction
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This user’s guide contains
important information on the
use and operation of this phone.
Please read all the information
carefully for optimal performance
and to prevent any damage
or misuse of the phone. Any
changes or modifications not
expressly approved in this user’s
guide could void your warranty
for this equipment.

For your safety
Caution!

• Mobile Phones must be switched off
at all times in aircrafts.
• 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.
• For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged.
It may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
• 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.
• Not to charge a handset near
flammable material as the handset
can get hot and smoulder the
Material, hence possible house fire.

• 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.
• All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may
affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed off in
accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is replaced
by an incorrect type.

For your safety

Warning!
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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
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

Guidelines for safe and efficient use
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This mobile phone model KF240T
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.
] 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.

] 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.
] The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten
(10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 0.554 W/kg (10g) and when
worn on the body is 0.959 W/kg
(10g).
] 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).

Product care and
maintenance
Warning!
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of
any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.
] Do not disassemble this unit. Take

damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.
] 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.
] Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
] Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect
the information on the magnetic
strips.
] Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
] Do not expose the phone to liquid
or moisture.
] Use accessories, such as earphones
and headsets, with caution. Ensure
that cables are tucked away safely
and do not touch the antenna
unnecessarily.
] Please remove the data cable before
powering on the handset.

Guidelines for safe and efficient use

it to a qualified service technician
when repair work is required.
] Keep away from electrical appliances
such as a TVs, radios or personal
computers.
] The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
] Never place your phone in a
microwave oven as it will cause
battery to explode.
] Do not drop.
] Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.

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

Guidelines for safe and efficient use
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Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
when you drive.
] Do not use a hand-held phone while
driving.
] Give full attention to driving.
] Use a hands-free kit, if available.
] Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.

] RF energy may affect some electronic

systems in your motor vehicle such
as a car stereo or safety equipment.
] 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.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long period 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.

Blasting area

Children

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

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.

Potentially explosive
atmospheres
] Do not use the phone at a refueIling

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

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.

Battery information and
care
] You need not completely discharge

the battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect that
could compromise the battery’s
performance.
] Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

point. Don’t use near fuel or
chemicals.
] Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the
compartment of your vehicle, which
contains your mobile phone and
accessories.

Emergency calls
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Guidelines for safe and efficient use
] Do not disassemble or short-circuit

Guidelines for safe and efficient use
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the battery pack.
] Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
] Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times until
it needs replacing.
] Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
] Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
] Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
] Risk of explosion: If battery is
replaced by an incorrect type.
] Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
] If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer for
assistance.

] Always unplug the charger from the

wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.

KF240T features
Parts of the phone
Front view

Earpiece
Navigation key

LCD
]

Top: Signal strength,
battery level and various
functions

]

Bottom: Soft key
indications

] In standby mode:

Briefly: Write Text
Message
Briefly: List of Address
book
Briefly: List of Profiles
Briefly: List of Favourites
] In menu: scroll up & down

Alpha numeric keys
] In standby mode: Input

numbers to dial Hold down
- International calls
- Activate Voice mail
centre menu
to
- Speed dials
] In editing mode: Enter

numbers & characters

KF240T features

Microphone
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KF240T features

Left soft key/ Right soft key
These keys performs the function indicated
in the bottom of the display.

End key
] Switch on/off (hold down)
] End or reject a call.

Clear key
Deletes a character with each press. Hold the
key down to clear all input. Use this key to go
back to a previous screen.
Send key
] Dial a phone number and answer a call.

KF240T features
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] In standby mode: Shows recently dialled,

received and missed call list

Left side view

Holes for a carrying strap

Right side view
Battery Charging Connector/ Cable connector and
Ear jack

Note
MP3 key
Side camera key (Slide
opened)
Long press - Photo camera
activation
BGM key
(while you are playing MP3
music)

] Please ensure

phone is powered
on and be in idle
mode before
connecting the USB
cable.
Side keys
] In standby mode

(opened): Volume of
key tone.
] During a call: increase/

decrease the volume of
the earpiece

Note
sense of hearing,
maximum volume
level is 3.

KF240T features

] To protect the
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KF240T features
Rear view

Battery latch
Push the button in, to
release the battery.

Battery

SIM Card Socket

Battery Terminals

KF240T features
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Display Information
Icon area

Text and graphic
area
Menu

Contacts

Soft key indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

Middle
lines

Display messages,
instructions and any
information that you
enter, such as number to
be dialled.

Last line

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.
You can use GPRS service.
Shows the EDGE service is
available. Connection to the
EDGE service allows you to
transfer data at a speed of
200Kb/s (depending on network
availability). Check with your
operator for network coverage
and service availability.
Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and
is on.

KF240T features

Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

The screen displays several icons.
These are described below.
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KF240T features
Icon

Description
Tells you the status of the
battery.
You have received a text
message.
You have received a voice
message.
Vibrate only menu in Profiles.
General menu in Profiles.
Outdoor menu in Profiles.
Silent menu in Profiles.
Headset menu in Profiles.
You can divert a call.
You have activated Bluetooth
menu.

KF240T features
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* The quality of the conversation
may change depending on network
coverage. When the signal strength
is below 2 bars, you may experience
muting, call drop and poor audio.
Please refer to this signal as an
indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there
is no network coverage: in this
case, you wont be able to access
the network for any service (call,
messages and so on).

Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you
remove the battery.

1. Remove the battery.
Press and hold down the battery
release button and slide down the
battery.

Note
] Removing the battery from the

phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

Installation
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Installation
2. Install the SIM card.
Insert and slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that
the gold contact area on the card is
facing downwards. To remove the SIM
card, press down lightly and pull it in
the reverse direction.

Note
] The metal contact of the SIM

card can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling. Follow
the instructions supplied with the
SIM card.

Warning!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being used
or turns on, or data on the SIM card
might be damaged.

To insert the SIM card

Installation
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To remove the SIM card

3. Install the battery.

Charging the Battery

Slide the battery onto the back of
the phone, and push upwards until it
snaps back into place.

Before connecting the travel adapter
to the phone you must first install the
battery.

Installation

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the
first time.
2. With the arrow facing you as shown
in the diagram push the plug on the
battery adapter into the socket on
the side of the phone until it clicks
into place.
3. Connect the other end of the travel
adapter to the main socket. Use only
the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will
stop after charging is complete.
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Installation
Caution!
• If the battery is completely
discharged, the charging display will
appear on the LCD approximately 1 to
1.5 minutes after connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

Warning!

Installation
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• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the
phone by pulling the connector, not
the cord.

General functions
Making a Call
1. Make sure your phone is powered
on.
2. Enter a phone number including the
area code. To edit a number on the
display screen, simply press the
key to erase one digit at a time.
] Press and hold the
key to erase
the entire number.
3. Press the
key to call.
4. When you want to finish, press the
key.

Making a Call by Send Key

Making International Calls
1. Press and hold the
key for the
international prefix. The + character
can be replaced with the
international access code.

Ending a Call
When you have finished a call, press
the
key.

Making a Call From the
Contact list
You can store names and phone
numbers dialled frequently in the SIM
card as well as the phone memory.
You can dial a number by simply
looking up a name in the contact list.

Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use the side keys of
the phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

General functions

1. Press the
key, and the most
recent incoming, outgoing and
missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by using
the navigation key.
3. Press the
key.

2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press the
key.
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General functions
Answering a Call

Signal Strength

When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller
can be identified, the caller’s phone
number (or name if stored in your
Address Book) is displayed.
1. Slide up and press the
key or
the left soft key to answer an
incoming call. If the Any Key menu
option (Menu #.5.4.2), has been set
to any key press will answer a call
except for the
key or the right
soft key.
2. End the call by closing the phone or
pressing the
key.

If you are inside a building, being
near a window may give you better
reception. You can see the strength of
your signal by the signal indicator
(
) on your phone’s display screen.

Note
] You can answer a call while

General functions
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using the Address Book or other
menu features. In case phone is
connected with PC via USB cable,
call and messages are not available.

Vibrate Mode (Quick)
Vibrate Mode can be activated
by pressing and holding the left
navigation key.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters
by using the phone’s keypad. For
example, storing names in the Address
Book, writing a message, creating
schedule events in the calendar
require entering text. The following
text input methods are available in
the phone.
Note
] This model supports Turkish chars

correctly.

Using the T9 Mode
The T9 predictive text input mode
allows you to enter words easily with a
minimum number of key presses.
As you press each key, the phone
begins to display the characters that it
thinks you are typing based on a builtin dictionary.

As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.

To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase the letters
continuously.

Note

Note

] You can select a different T9

] To exit the text input mode without

language from the menu option or
key . The default
long press
setting on the phone is T9 enable
MODE

Using the ABC Mode
Use the
to
keys to enter your
text.
1. Press the key labelled with the
required letter:
] Once for the first letter.
] Twice for the second letter.
] And so on.
key
2. To insert a space, press the
once. To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key to erase the letters continuously.

General functions

1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
word by pressing keys
to
Press one key per letter
] The word changes as letters are
typed, ignore what’s on the screen
until the word is typed completely.
] If the word is still incorrect after
typing completely, press the down
navigation key once or more to cycle
through the other word options.
Example: Press
to
type Good.
] If the desired word is missing from
the word choices list, add it by using
the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing
or deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space
by pressing the key
or key.

key.
saving your input, press
The phone returns to the idle
screen.
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General functions
Using the 123 (Numbers) Mode
Characters in the order display
Upper Case

Lower Case

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

. , ? !‘“ 1 - ( )
@/:_

ABC2Ç

abc2ç

DEF3

def3

The 123 Mode enables you to
enter numbers in a text message (a
telephone number, for example).
Press the keys corresponding to
the required digits before manually
switching back to the appropriate text
entry mode.

GHI4İ

ghi4ı

Using the Symbol Mode

JKL5

jkl5

MNO6Ö

mno6ö

PQRS7Ş

pqrs7ş

TUV8Ü

tuv8ü

The Symbol Mode enables you to
enter various symbols or special
characters.
To enter a symbol, press the
key.
Use the navigation keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

WXYZ9

wxyz9

Space 0 (long
press)

Space 0 (long
press)

Key

General functions
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Selection functions and options
Your phone offers a set of functions that allows you to customize the phone.
These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft
keys marked and Each menu and sub-menu allows you to view and alter
the settings of a particular function.
The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the
bottom line of the display just above each key indicates its current role.

Menu

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

Selection functions and options

Press the left soft key
to access the available
Menu.

Contacts
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In-call menu
Your phone provides a number of
control functions that you can use
during a call. To access these functions
during a call, press the left soft key
[Options].

During a Call
The menu displayed on the handset
screen during a call is different than
the default main menu displayed
when in idle screen, and the options
are described below.

Making a Second Call
(Network Dependent)
You can search and dial the number
from Address Book to make a second
call.

Swapping Between Two Calls

In-call menu
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To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then select
Swap Call.

Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the
handset is ringing, simply press the
key. The handset is also able to
warn you of an incoming call while
you are already on a call. A tone
sounds in the earpiece, and the display
will show that a second call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is
only available if your network supports
it. For details of how to activate and
deactivate it see Call waiting
(Menu #.5.6).
If Call Waiting is on, you can put the
first call on hold and answer the
second, by pressing the left soft
key .

Rejecting an Incoming Call
You can reject an incoming call
without answering by simply pressing
the
key.
During a call, you can reject an
incoming call by pressing the
key.

Muting the Microphone

Conference Calls

You can mute the microphone during
a call by pressing the [Mute] key. The
handset can be unmuted by pressing
the [Unmute]. When the handset is
muted, the caller cannot hear you, but
you can still hear them.

The conference service provides you
with the ability to have a simultaneous
conversation with more than one
caller, if your network service provider
supports this feature. A conference call
can only be set up when you have one
active call and one call on hold, both
calls having been answered.
Once a conference call is set up,
calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the
conference call but still connected to
you) by the person who set up the
conference call. These options are
all available from the In-Call menu.
The maximum callers in a conference
call are five. Once started, you are in
control of the conference call, and only
you can add calls to the conference
call.

DTMF tones while calling
To switch on DTMF tones while
calling (e.g. to use the phone with
an automatic switchboard) press the
key [Options] followed by Send DTMF
on. Select DTMF off to disable DTMF
tones. DTMF tones are normally on.

In-call menu
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In-call menu
Making a Second Call
You can make a second call while
currently in call. Enter the second
number and press the
key.
When the second call is connected,
the first call is automatically placed on
hold. You can swap between calls, by
pressing the
key.

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place one
call on hold and while the active call
is on, press the left soft key and then
select the Join menu of Conference
call.

Activate the Conference Call
on Hold

In-call menu
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To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press
the left soft key [Options] and select
Join all/Hold all calls. Other users on
hold will stay connected. To return to
conference call mode, press the left
soft key [Options] followed by
Conference call.

Adding Calls to the Conference
Call
To add a call to an existing conference
call, press the left soft key, and then
select the Join menu of Conference
call.

Private Call in a Conference Call
To have a private call with one caller
from a conference call, display the
number of the caller you wish to talk
to on the screen, then press the left
soft key. Select the Private menu of
Conference call to put all the other
callers on hold.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected
by pressing the
key.

Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type and
secondly in wheel format. Please note that menu number options are different in
each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid type, so
therefore all the menu number selections throughout the manual are shown
according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys
and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding
number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].
3. Organiser

5. Messaging

1.1 Games
1.2 Applications
1.3 Network profiles

3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

2. Call history

4. Multimedia

2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM Radio
4.5 Voice recorder

5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 E-mail box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen to voicemail
5.8 Info message
5.9 Templates
5.0 Settings

Menu Tree

1. Games & Apps
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Menu Tree
6. My stuff

9. Tools

0. Connectivity

6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others

9.1 Alarm clock
9.2 Calculator
9.3 Stopwatch
9.4 Unit converter
9.5 World clock
9.6 SIM services

0.1 Bluetooth
0.2 Network
0.3 USB connection
mode

7. Profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset
8. Phonebook

Menu Tree
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8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

*. WAP
*.1 Home
*.2 Bookmarks
*.3 Enter address
*.4 History
*.5 Saved pages
*.6 Settings
*.7 Information

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Languages
#.3 Display
#.4 Shortcut
#.5 Call
#.6 Security
#.7 Flight mode
#.8 Power save
#.9 Reset
#.0 Memory status

Games & Apps
Games

Menu 1.1

Applications

Menu 1.2

Network profiles

Menu 1.3

Games & Apps

33

Call history
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 the number of times
you have called.

All calls

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

Missed calls

Call history
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Menu 2.2

This option lets you view the last 40
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and call
it, or save it in the Address Book
] Enter a new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 40
outgoing calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call
it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number and
save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 40
incoming calls. You can also:
] View the number if available and call
it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number and
save both in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of
your incoming and outgoing calls. You
can also reset the call timers.
The following timers are available:
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls
made and incoming calls since the
timer was last reset.
] Dialled calls: Length of the
outgoing calls.
] Received calls: Length of the
incoming calls.

Call costs

Menu 2.6

type and the unit price. Contact your
service providers to obtain charging
unit prices. To select the currency
or unit in this menu, you need the
PIN2 code.
] Auto display: This network service
allows you to see automatically the
cost of your last calls. If set to On, you
can see the last cost when the call
is released.

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 were online.

Call history

Allows you to check the cost of your
Last call and All calls.
To check Cost setting, you should
check the following menus.
] Set credit: This network service
allows you to limit the cost of your
calls by selected charging units.
If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you
select Change, you can change your
change limit.

] Set tariff: You can set the currency
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Organizer
Calendar

Menu 3.1

When you enter this menu a calendar
will show up. On top of the screen
there are sections for date. Whenever
you change the date, the calendar will
be updated according to the date. And
square cursor will be used to locate
the certain day. If you see marked date
in the calendar, it means that there
is a schedule or memo that day. This
function helps to remind you of your
schedule and memo.
To change the day, month, and year.
Key

Organizer
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Description

,

Yearly

,

Monthly

,

Weekly

,

Daily

In the scheduler mode, press left soft
key [Options].

Memo

Menu 3.2

1. Select the Memo by pressing the left
soft key [OK].
2. If the entry is empty, press the left
soft key [New].
3. Input the memo and then press left
soft key [Options] > [Save].
Note
] If you want to change the text input

mode, press the

To do

in order.

Menu 3.3

You can view and create Todo notes.
1. Select the To do by pressing the left
soft key [OK].
2. If the note is not created yet, press
the left soft key [New].
3. Input the memo and the schedule
alarm and then press the left soft
key [Options] > [Save].

Multimedia
You can enjoy your multimedia
function such as camera, voice
recorder, MP3 for your fun and
convenience.
Note
] When the status of the battery

indicates low, you may not use
Camera or Multimedia function.
] While using Multimedia function, the

status of the battery is changeable.

MP3 player

The music player supports:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Sampling frequency up from 8KHz
to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps,
stereo.
• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
• AAC+: V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2: (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from
8KHz to 48KHz)

Menu 4.1

The KF240T has an integrated MP3
player built-in.
You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.
Note
] Because of the small dimension of

] KF240T doesn’t support the variable

bit rate of all mentioned file types.
Therefore, you can't change the file
from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to a
PC using the USB cable (supplied in
the same package), and then you
can show removable disk through
windows explorer. After you copy
songs in removable disk, you should
execute safe remove from your system.

Multimedia

the speaker, in some cases the audio
could be distorted, especially at
maximum volume and when there
are lots of bass sounds. Therefore, we
recommend you to use the stereo
headset in order to appreciate the
high quality of your music.

Note
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Multimedia
Note
] You should copy MP3 to Sounds/MP3

folder. If you copy another folder, you
can't see MP3 files.
] The PC should run Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.
1of6

Player
skin

Progressive bar

File
name
Volume
level

Running
time
Option

Stop

Status of the music
controller

BGM Feature
If you press the Camera button while
you are playing MP3 music, the BGM
feature is enabled and displays the idle
screen. Now you can use other menu
items while enjoying MP3 music. (To
return to the MP3 Player screen, press
the Camera button on the idle screen.)
When the BGM feature is on, you can
control the volume (Volume button)
on the idle screen.
Note
] Accessing certain features may

stop the music due to the memory
capacity.

Note
] Music is copyright protected in

Repeat
Repeat all

Multimedia
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Repeat one
Note
] In case that any invalid file is included

in the playlist, an error message will
be popped up and go back to the
prior screen.

international treaties and national
copyright laws. It may be necessary
to obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in
your phone, you can take pictures of
people. Additionally, you can send
photos to other people and select
photos as wallpaper.
Note
] When using the camera, power

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

- Do not disassemble or modify the
camera as this may lead to fire or
malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when
taking a picture or sticker shot. Press
the camera button half way to
adjust focus.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture
the image, and then press the
/ key.
Note
] You can adjust the brightness by

using the

,

.

To change the below functions, press
the left soft key [Options].
] Resolution [
]: Allows you to
set the image size.(1600x1200),
(1280x960) (640x480) and (320x240).
Multishot is only available with the
(320x240), (640x480) pixel resolution.
] Quality [
]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.

Multimedia

Shutter sound or video recording
sound is omitted even when setting
mode, including silent mode .
• To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the
camera 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).
- Handle carefully since the camera
is vunerable to shock and use a soft
cloth when cleaning the camera lens.
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Multimedia
] Self timer [

Multimedia
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]: Allows you to
select the delay time (Off, 3 seconds,
5 seconds, 10 seconds).
Then the phone takes a photo after
the specified time.
] View option [
]: Allows you
choose Full image or Full screen.
] Save to [
]: You can set
the space after taking a picture.
(External/Phone)
] Multi shot [
]: Allows to take
multishot photos successively.
] Color effect [
]: 4 settings are
available.
] White balance [
]: Allows you to
change the settings according to the
enviroment.
(Fluorescent/Cloudy/Incandescent/
Daylight/Auto)
] Shutter tone [
]: You can set the
sound when taking a picture.
] Reset settings [
]: Allows you to
reset the settings.

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:
To change the below function, press
the left soft key [Options].
] Video mode [
]: Allows you to
set to send a video file through MMS
or General.

FM Radio

Menu 4.4

You can search radio stations and
enjoy listening to the radio.
Note
] 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.
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
[Options].
] Edit channels: 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 Left/Right navigation
keys and number keys.
] Auto scan: If you select "Auto Scan
Now?" On, automatically set the
radio channel.
And When "Save channel pop-up?"
message will be popped up, if you
select Yes, the selected frequency will
be stored.
] Reset channels: You can delete all
channels you saved.
] Listen via speaker/Headset: You
can listen to the radio via speaker.

Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.
Record
1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Recording and the counter is
displayed.
2. If you want to finish recording, press
right soft key [Stop].
Album
You can view the Sounds folder
which lists all sound files saved in the
memory.

Multimedia
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related
to SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), voice
mail, as well as the network’s service
messages.

Message (Menu 5.1.1)

Messaging

42

You can write and edit text message,
checking the number of message
pages.
1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key [OK].
2. If you want to write a new message,
select Message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the
followings.
Options
] Send to: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
key to add more
2. Press
recipients.
3. You can add phone numbers from
the address book.

4. Press the [Options] and then
press send after entering numbers. If
the message sent is failed ,it will be
saved in the outbox folder.

E-mail (Menu 5.1.2)
To send/receive an Email, you should
set up the Email account.
1. Enter the Email addresses of the
recipients in the To, Cc, Bcc fields.
You can search the Contacts by
pressing .
Note
] Enter the reference Email address

to forward the Email in Cc(Carbon
copy) field.
] Enter a hidden reference Email
address to forward the Email without
forwarding information in Bcc(Blind
Carbon Copy) field.
] Only valid Email addresses are
allowed for the recipient (To),
reference address (Cc) and hidden
reference address (BCC) fields. When
an Email address has been specified,
another field where you can specify
another address appears. You can
specify up to 20 recipients for the
To and Cc address fields and 10
recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field
and key in the subject.
3. You can enter the message contents
by moving the cursor to the
Message field.
4. When you have finished writing an
Email, press to send the Email.
Note
] In Inbox folder you may save not

more than 20 messages, in Drafts and
Outbox folders - 5 messages, and in
Sent folder up to 10 messages.
In case Drafts Outbox or Sent folder
is full, and you try to save new
message to one of this folders, first
saved message will be automatically
deleted.
] 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.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be stored
in Inbox. You can save SMS up to
110(SMS: 100, Delivery report: 10).
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.
* SIM 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.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
Options.

Messaging
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Messaging
] View: You can view the received

messages.
] Delete: You can delete the current
message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the
selected message to another party.
] Return call: You can call back to the
sender.
] Information: You can view
information about received
messages; Sender’s address, Subject
(only for Multimedia message),
Message date & time, Message type,
Message size.
] Multi delete: After selecting the
messages you want to remove, you
can delete the selected messages.
] Delete all read: You can delete all
messages read.
] Delete all: You can delete all
messages.

Messaging
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E-mail box

Menu 5.3

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.

Outbox

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.

Sent

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.

Listen to voicemail
Menu 5.7

Once this menu has been selected,
simply press the left soft key [OK] to
Listen to voicemail. You can also hold
down the
key in standby mode to
Listen to voicemail.

Templates

Menu 5.9

Text templates (Menu 5.9.1)

Note
] 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.

Info message

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.

Menu 5.8

(Dependent to network and
subscription)

] Edit: Use this to write a new

message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send via
- SMS: Use this to send the selected
template message by Text message.
- MMS: Use this to send the selected
template message by Multimedia
message.
- Write email message: This menu
allows you to edit, delete or add an
email account.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Messaging

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 info message has the
number; therefore, you can contact
service provider as long as you have
input the certain number for the
information.

] View: You can see text templates.
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Multimedia templates
(Menu 5.9.2)

Messaging
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After saving new template, you can
use the following options.
] Save: Allows you to save new
multimedia templates you have
created.
] Insert: You can add Symbol,Image,
Video,Sound,New photo,New
video,New sound,Text
template,Contact,My business
card,vCard,vCalendar.
] New slide: You can insert a new
slide.
] Preview: You can preview
multimedia templates you wrote.
] Edit subject: Allows you to modify
the multimedia message you have
chosen.
] Slide duration: You can set the
duration of slide of multimedia
message.
] T9 languages: Select the desired
language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.

] Exit: Will take you back to the New

Message menu.

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)
] Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email,
ERMES
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
] Delivery report: If you set to
Yes, you can check whether your
message is sent successfully.
] Reply charging: When a message is
sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to
your telephone bill.
] Message centre number: If you
want to send the text message,
you can receive the address of SMS
centre through this menu.

Multimedia message (Menu 5.0.2)
] Subject: You can enter multimedia

multimedia message server, you can
set URL for multimedia message
server.
] Permitted Message Types
Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial
message.
Informational: Necessary
information.

E-mail (Menu 5.0.3)
You can configure settings for
receiving
and transmitting emails.
] Email accounts: You can create or
configure an Email account including
the Email server and user ID. You
can edit a selected Email account by
pressing the left soft key[option]2.Edit. You can select an Email
account to be used to send an Email
using .
] Retrieve interval: You can configure
Retrieve interval to retrieve emails
automatically from the incoming
mail server. When a new Email
arrives, an icon appears at the top of
the screen.

Messaging

messages subject when this menu
is on.
] Slide duration: Displays the
duration of each page when writing
the message.
] Priority: You can set the priority of
the message you choose.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery reports: If it is set to Yes in
this menu, you can check whether
your message is sent successfully.
] Read report: You can receive the
report whether the receiver read the
message or not.
] Auto download: If you select On,
you receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message
in the inbox and then you can
check this notification. If you select
Home network only, you receive
multimedia messages depends on
Home network.

] Network profiles: If you select
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] Signature: You can configure a text

signature to be attached to the end
of an Email. The configured signature
text is automatically or manually
attached to the end of the Email
when it is sent.
Creating a new Email account
1. Select New from the Email account
menu options.
2. The following items need to be
configured.

Messaging
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Title

Enter a title.

Account
name

Enter the user name of
the Email account.

Password

Enter the Email account
password.

Email address

Enter the Email address
for outgoing mail.

Reply Email
address

Enter the Email address
to reply to your Email.

Outgoing
mail server

Enter the outgoing Email
server.

Incoming
mail server

Enter the incoming Email
server.

Maximum
receive size

Select the maximum
Email receive size using
the left soft key. The
permissible maximum
receive size is no more
than 1MB.

Mailbox type

Select the Email inbox
type either POP3 or
IMAP4 using the left
soft key.

Save to server

Determine whether to
leave a copy of messages
on the incoming server
or not using the left soft
key. When the mailbox
type is set to IMAP4, a
copy of messages are
always saved to the
server.

Save sent
mail into

Select where to save
the sent mails (when
the mailbox type is set
to IMAP4). When the
mailbox type is POP3,
sent mails are always
saved into handset.

Access points

Select an access point to
connect to the Internet.
You can select a configured access point using
the left soft key.

Auto retrieve

Determine whether to
retrieve email automatically from the incoming
mail server or not using
the left soft key.

Advanced
settings

Sets the configuration to
connect Email server.

SMTP port
number

Enter the mail server port
number. In general, the
SMTP (Outgoing mail
server port number) is 25.

Incoming
server port

Enter the mail server
port number. In general, the incoming mail
server port number is
110(POP3) or 143(IMAP4).

SMTP authentication

Decide whether the
outgoing mail server to
require authentication
or not using the left soft
key. When the SMTP
authentication is set to
On, you can enter the
SMTP Username and
SMTP Password for SMTP
authentication.
Enters SMTP user name
to require authentification.

SMTP password

Enters SMTP password to
require authentification.

APOP secure
login

Decide whether to activate APOP secure login
or not using the left soft
key. When the mailbox
type is IMAP4, APOP
secure login is always set
to OFF.

Note
] When you try to change the mailbox

type, all emails downloaded before
would be deleted.

Voicemail number (Menu 5.0.4)
You can receive 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.

Info message (Menu 5.0.6)
] Receive

On: If you select this menu, your
phone will receive Info service
messages.

Messaging

SMTP username

3. When configuration is complete,
press the centre soft key [Save]
to complete the Email account
configuration.
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Off: If you select this menu, your
phone will not receive Info service
messages any more.
] Alert
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.
] Auto display
On: Your phone will display when
you have received info service
messages.
Off: Your phone will not display
even though you have received info
service messages.
] Languages
You can select the language you
want by pressing OK key. Then, the
info service message will be shown
in the language that you selected.

Messaging
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My stuff
Images

Menu 6.1

- Information: Show the file
information.
] Print via Bluetooth: Most pictures
that you have taken in the camera
mode and downloaded through WAP
can be transmitted via Bluetooth to
a printer.
] Slide show: You can view a slide
show of the files you stored.
] New folder: You can create a new
folder.
] Multi delete: You can remove a
number of files you selected.
] Delete all: Delete all files in the list.
] Sort by: You can arrange the files as
a type and name.
] List view/Thumbnail view: Allows
you to set the view type.

Sounds

Menu 6.2

Dispalys the list of MP3, MP4, AAC,
M4A files at My media\Music in
Multimedia memory.
] Play: You can play the MP3 file when
pressing OK key or selecting Play
menu of Option menu.
] Set as: Currently selected sound can
be set as a Ringtone/Ringtone ID.

My stuff

Shows the list of JPG files at My media\
Photos in Multimedia memory.
] View: You can see the JPG file when
pressing OK key or selecting View
menu of Option menus.
] Set as
- Wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected
image can be set as a Picture ID.
] Send via: Allows you to send a
image through MMS/Bluetooth.
] File
- Edit image: You can edit an image.
- Rename: Change the file name of
selected file.
You cannot change the extension
of file.
- Move to folder: Move the selected
file to the folder.
- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.
- Copy to external memory: Copy
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.
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] Sort by: You can arrange the files as

a type and name.

Videos

] New folder: You can create a new

folder.
Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My
media\Videos in Multimedia memory.
Supported only .3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263
videocodecs and AMR audio-codec.
] Play: You can play the video file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menus.
] Send via: Send the selected file
to another device via Multimedia
message or Bluetooth.
Note

] Multi delete: You can remove a

number of files you selected.
] Delete all: Delete all files in the list.
] Sort by: You can arrange the files as

a type and name.
] List view/Thumbnail view: Allows

you to set the view type.
] Landscape mode: Currently

selected file can be played
horizontally.

Others

Menu 6.4

Show the list of files in My media\
Others in the Multimedia memory.

] You may send files via Bluetooth only

if they are stored in phone memory,
not on memory card.
To send file from external memory,
please, firstly copy it to internal phone
memory.

My stuff
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Warning!
You can't use the following characters,
\/:*?<>|

Note
] You may send files via Bluetooth only

if they are stored in phone memory,
not on memory card.
To send file from external memory,
please, firstly copy it to internal phone
memory.

Profiles
] Slide tones: Allows to set the slide

tone for adjusting environment.
] Effect sound volume: Set the

volume of effect sound.
] Power on/off volume: Set the

volume of the ringing tone when
switching the phone on/off.
] Auto answer: This function will be
activated only when your phone is
connected to the handsfree kit.
• Off: The call will be unanswered
automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the
call will be answerd automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the
call will be answerd automatically.
Note
] All profiles cannot be re named.

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.
Each profile can be personalised. Press
the left soft key [Menu] and select
Profiles using up/down navigation
keys.
The profile setting option opens. Set
the option as required.
] Ring alert type: Set the alert type
for incoming calls.
] Ring tones: Select the desired ring
tone from the list.
] Ring volume: Set the volume of the
ringing tone.
] Message alert type: Set the alert
type for messages.
] Message tones: Select the alert
tone for messages.
] Keypad tones: Select the desired
keypad tone.
] Keypad volume: Set the volume of
keypad tone.
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Phonebook
Search

Menu 8.1

1. Select Search by pressing the left
soft key [OK].
2. Enter the name that you want to
search.
Note
] Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one,
select left soft key [Options].

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.

Phonebook
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Note
] Maximum stored name and number

length depends on SIM-card type.

1. Select New contact by press left soft
key [OK].
2. Input a name.
3. Press
, then you can input a
number.
4. You can set a group for the entry by
pressing , .
5. You can set a ringtone and a photo
for the entry by press left soft key
[Options].

Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can
call directly by pressing this key.
1. Open the phonebook first by
pressing the right soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the
left soft key [OK].
3. If you want to add speed dial, select
<Empty> by pressing the left soft
key [Assign]. Then, you can
search the name in phonebook.

4. 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.

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per
each group. There are 7 groups you
can make lists to.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice
versa.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM
or Phone.

Settings

Menu 8.7

Menu 8.8

] Service dial number

Use this function to access a
particular list of services provided by
your network operator (if supported
by the SIM card).
] Own number (SIM dependent)
You can save and check your own
number in SIM card.
] My 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 [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].

Phonebook

1. Press the right soft [Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left
soft key [OK].

Information
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Tools
Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on at
a specified time.

Calculator

Menu 9.2

This contains the standard functions
such as +, -, x, n Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing
numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign
for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press key to view the result.
5. To input the decimal number, press
key.
6. To end Calculator, press the right
soft key [Back].

Stopwatch
Tools
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Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record
the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record
of lap time.

3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 9.4

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
,
. It is
convert by pressing
impossible to input “-” symbol in
unit converter.

World clock

Menu 9.5

You can view clocks of the world s
major cities.
1. Select the city belonged to the time
zone by pressing
,
key.
2. You can set the current time to the
city time you select by pressing the
left soft key [OK].

SIM services

Menu 9.6

WAP
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 ( ) key. The
phone will return to the idle menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone
keys function differently to phone
mode.

Key
,

Description
Scrolls each line of the
content area
Returns to the previous
page
Select options and
confirm actions

Home

Menu *.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.

WAP
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WAP
Bookmarks

Menu *.2

Menu *.6

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

Enter address

Cache (Menu *.6.3)

Menu *.3

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

History

Menu *.4

This menu shows the recently browsed
pages.

Saved pages
WAP
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Settings

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.

Menu *.5

The phone can save the page on
display as an offline file. Up to 20
pages can be saved.

Network profile (Menu *.6.1)
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:

The information or services you have
accessed are saved in the cache
memory of the phone.
Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.

Security certificates (Menu *.6.5)
You can see the list of personal
certificates that have been stored in
your phone.

Show image (Menu *.6.6)
You can select to display image or not
during WAP browsing.

JavaScript (Menu *.6.7)
Select whether to turn JavaScript On
or Off.

Information

Menu *.7

This menu shows you about the
version of WAP.

WAP
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Connectivity
Bluetooth

Menu 0.1

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.
Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in

different regions;
please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Network
Connectivity
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Menu 0.2

You can select a network which will
be registered either automatically or
manually.

Network selection (Menu 0.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.

Automatic: 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.
] Manual: 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 lets you select another
network if the phone fails to access
the selected network.
] Preferred: You can set a list of
preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other
networks. This list is set from the
phone’s predefined list of known
networks.
]

GPRS attach (Menu 0.2.2)
You can set GPRS service depending
on various situations.

USB connection mode
Menu 0.3

Connectivity

You can choose one mode of Data
service and USB Mass storage.
] Mass storage
You can connect your phone to your
PC, as a USB storage device, using the
cable in three ways.
1. Connect the phone to the PC when
the idle(or Top menu) screen is
displayed.
2. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then move to the
idle(or Top menu) screen.
3. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then select the USB
Mass Storage menu.
When you have finished using the
phone memory, click Exit and take the
following steps.
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.
] Data service
Select the Data Service menu to use
the LG Mobile Sync program.
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Settings
Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the
date and time.

Languages

Menu #.2

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

Display

Menu #.3

Wallpaper
You can select the background
pictures in standby mode.

Backlight timer
You can set the light-up duration of
the display.

Brightness
Settings
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You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

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

Menu style
Your phone provides you with Grid
and Wheel menu themes. Set the
menu style by scrolling and pressing
the left soft key [OK].

Dialling
Your phone provides you with four
dialing styles.
(Robo style/Board style/Sketchbook
style)

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

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

Shortcut

Menu #.4

This option allows you to add your
own favourites to the list already
provided. Once you create your own
menu, you can access the desired
function quickly in the idle screen by
pressing the right navigation key.

Fixed dial number
(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls
to selected phone numbers. The
numbers are protected by your PIN2
code.

Answer mode
Note
] Radio menu is already provided in

your own favourites.

Call

Menu #.5

You can set the menu relevant to a call
by pressing [Select] in the Setting
menu.

Call divert
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.

] Slide open

If you select this menu, you can
receive an incoming call when you
open the slide.
] Any key
If you select this menu, you can
receive a call by pressing any key
except
[End] / keys.
] Send key only
If you select this menu, you can
receive a call by only pressing
[Send] key.

Send my number
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.

(network and subscription dependent)
] Set by network

If you select this, you can send your
phone number depending on two
line service such as line 1 or line 2.

Settings

Call barring
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Settings
Call waiting

Send DTMF tones

(network dependent)

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

] Activate

If you select Activate, you can accept
a waiting (receiving) call.
] Cancel
If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
] View status
Shows the status of Call waiting.

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

Auto redial
] On

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

Security

Menu #.6

PIN code request
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 ll 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.

Auto key lock
This menu allows to set the time of
Auto key lock.

Phone lock
You can use a security code to avoid
unauthorised 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.

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/PIN1/PIN2
code and verify them.

Flight mode

Menu #.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.

Power save

Menu #.8

If you set On, you can save the power
when you don t use the phone.

Change codes

Reset

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use
by unauthorised person.
You can change the access codes:
Security code, PIN1 code, PIN2
code.

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

Menu #.9

Settings
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Settings
Memory status

Menu #.0

You can check free space and memory
usage of phone , sim card and external
memory( if inserted).

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.

Standard Battery

Hands free earmicrophone

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

Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in

different regions;
please check with our regional service
company or agent for further inquires.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KF240T
System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Phone usage
temperature limit
Normal: 55 °C
When charging: 45 °C
“You can find below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this web
address.”

Technical data
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Model Name
KF240T

0168

Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

17, April, 2008

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

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

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

http://tr.lge.com

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

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55
ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B 6×KKL\H&DQND\D$1.$5$
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com
IZMIR TELESERVICE INT.
*D]L%XOYDU×1R$dDQND\Dú=Mú5 Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
,Q|Q&G&%\N2WHO$OW×'DùNDS×'_<$5%$.,5
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
HPDLOPKGL\DUEDN×U#WHOHVHUYLFHFRP
ISTANBUL VADOKS SERVIS
2UWDEDKoH&DG1R%HüLNWDü²úVWDQEXO
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr
ISTANBUL SNG SERVIS
18+.8<868&$'1286.8'$5%$ø/$5%$û,ú67$1%8/
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
VAN SNG SERVIS
&80+85ú<(7&$'129$17HO
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr

ADANA KVK SERVIS
$WDWUN&$ùDJLO$S=HPLQ.DW1R6H\KDQ$GDQD
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
ANKARA KVK SERVIS
=L\D*|NDOS&G1R$.×]×OD\$1.$5$
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
ANTALYA KVK SERVIS
0DK$GQDQ0HQGHUHV%XOYDU×6DPL.D\DLü0HUNH]L=HPLQ
&LWLEDQN\DQ× 0HUNH]$QWDO\D
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

ú67$1%8/.$57$/ 0HUNH] .9.6(59,S
$QNDUD$VIDOW×(\DQ\RO.DQDW6DQD\L6LWHVL$EORNNDW
6RùDQO×N.DUWDOúVWDQEXO
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
ú67$1%8/%$.,5.g<.9.6(59,S
=XKXUDWEDED0DK=XKXUDWEDED&DG1R%DN×UN|\
úVWDQEXO7HO  )DNV  
ú67$1%8/%(û,.7$û.9.6(59,S
&LKDQQPD0DK%DUEDURV%XOYDU×1R$%%HüLNWDü
úVWDQEXO7HO  )DNV  

BURSA KVK SERVIS
6DNDU\D0DK8OX\RO&DG1R2VPDQJD]L%XUVD
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

ú=0ú5.9.6(59,S
ûDLU(üUHI%XOYDU×1R'dDQND\Dú]PLU
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

'ú<$5%$.,5.9.6(59,S
2ILVúVWDV\RQ&G.XSLN$SW$OW×1R?$2)ú6?'ú<$5%$.,5
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

SAMSUN KVK SERVIS
&XPKXUL\HW&DG=DIHU0DK6HU$SW1R%6DPVXQ
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

ERZURUM KVK SERVIS
.DUDN|VH0DK&HQQHWdHüPH6RN/DODSDüDúü0HUNH]L1R
<DNXWL\H(U]XUXP7HO  )DNV  
ú67$1%8/$9&,/$5.9.6(59,S
0HUNH]0DK5HüLWSDüD&DG1R$YF×ODUúVWDQEXO
Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (0212) 591 05 45
ú67$1%8/.2=<$7$ø,%,5(<6(/.9.6(59,S
%D\DU&DG5×]DdHPEHUFLúü0UN1R.R]\DWDù×
úVWDQEXO7HO  )DNV  
e-mail: erhan.ileri@kvkteknikservis.com

TRABZON KVK SERVIS
&XPKXUL\HW0DK1HPOLRùOX&HPDO6RN 7UDE]RQûHKLU
.OXEDUDO×ù× =L\DEH\6LWHVL$%ORN1R7UDE]RQ
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABR|KA

&+(21*+25,-,1:8<0<813<81*7$,.&,7<
.<81**,'2*h1(<.25(
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center
Tel: 444 6 543
(SRVWDLQIROJHWU#OJHFRP

http://tr.lge.com
P/N: MCDE0000207(1.4)

