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KP110 Kullanıcı Kılavuzu
Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya
bağlı olarak telefondan farklı olabilir.
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SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi
8

SIM Kartın Takılması

9

Bir cep telefonu şebekesine abone
olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe
bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler
gibi abonelik detaylarınızı içeren,
telefona takılmaya hazır bir SIM kart size
verilmektedir.
Önemli!

10
11
12
13

› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde

bulunan iletken kısım, bükülme ya
da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar
görebilir, bu yüzden kartı tutarken,
takarken ya da çıkarırken dikkatli olun.

14
15

17

Tüm SIM kartları küçük çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
› USIM türü kartları bu telefon
desteklememektedir.

Resimler
1
2
3
4
5
6

Pil kapağını açın
Pil açın
SIM kartınızı takın
Hafıza kartınızı takın
Pil kapağını kapatın
Pilinizi şarj edin

1
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5
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Pili ilk kez kullanmadan önce
tam olarak şarj edildiğinden
emin olun.
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Telefon Bileşenleri

Tele

1. Tele
2. Tele
bas
Ahize Kulaklığı

Ekran

Gönder tuşu
Dilediğiniz telefon
numarasını
arayabilir ve gelen çağrıları
yanıtlayabilirsiniz.

Ara
Seçim tuşları
Bu tuşların her biri, hemen
üst kısmına rastlayan metinde
ifade edilen fonsiyonları yerine
getirmektedir.

Gezinme tuşları
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erişim sağlar.

Kapatma/Güç Tuşu
Telefonu açıp kapamanızı,
aramayı sonlandırmanızı ya da
Bekleme Moduna geri dönmenizi
sağlar.
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Telefonunuzu Açma ve Kapama
1. Telefon açılana kadar
[END] (SON) tuşunu basılı tutun.
2. Telefonu kapamak için, kapanış resmi görüntülenene dek
[END] (SON) tuşunu
basılı tutun.

Arama Yapma ve Yanıtlama
1. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin.
2. Dilediğiniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.
3. Konuşma sona erdiğinde
[END] (SON) tuşuna basın.

Aramaların Yanıtlanması
1. Telefon çalarken ekranda telefon simgesi yanıp sönecektir. Çağrıya yanıt vermek
için
[SEND] (GÖNDER) tuşuna ya da sol programlanabilir tuşa basın.
2. Herhangi bir tuşa bas menü seçeneği (Menü 6.4.2.2) ayarlandıktan sonra, [SON]
tuşu ya da sağ programlanabilir tuş dışında herhangi bir tuşa basılmasıyla gelen
aramaya yanıt verilecektir.
3.
[SON] tuşuna basarak aramayı sonlandırın.
Dikkat: Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.

Uluslararası Aramalar Yapmak
1. Uluslararası arama ön kodu için
tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse ‘+’
karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Dilediğiniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.
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Menü ve Seçenekler

Met

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler
bulunmaktadır.
Bu fonksiyonlar sol ve sağ programlanabilir tuşlar aracılığıyla ulaşılan menüler ve alt
menüler şeklinde düzenlenmektedir. Ekranın alt kısmında, programlanabilir tuşların
hemen üstüne rastlayan etiketler, tuşun o andaki fonksiyonu nu göstermektedir.

Telefo
değiş
Not

Menü

Rehber

› Bu

T9 M

Bu m
sağla
tuşlar
Dolay
gireb

ABC

Bu m
gireb

123

Her n
İlgili menüye ulaşmak
için sol seçim tuşuna
basın.

Rehbere ulaşmak için sağ
seçim tuşuna basın.

Sem

Bu m
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e alt
arın

Metin Girişi
Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Modu
değiştirmek için
tuşuna basın.
Not

› Bu telefon mesaj alıp ve göndermede Türkçe Karakterleri desteklemektedir.

T9 Modu
Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak
sağlar. Tuş takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız
tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar.
Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri
girebilirsiniz.

ABC Modu
Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak
girebilirsiniz.

123 Modu (Sayı Modu)
Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir.

Sembol Modu
Bu mod ( * ) tuşuna basarak özel karakterleri girmenizi sağlar.
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Menü Ağacı

Hızl

Bu bö

1. Tarayıcı
1.1 Ana sayfa
1.2 Sık kullanılanlar
1.3 Adres gir
1.4 Geçmiş
1.5 Kaydedilen sayfalar
1.6 Ayarlar
1.7 Bilgi

2. Çağrı geçmişi
2.1 Bütün aramalar
2.2 Cevapsız çağrılar
2.3 Yapılan aramalar
2.4 Gelen aramalar
2.5 Arama süresi
2.6 Arama ücretleri
2.7 Veri Bilgisi

3. Araçlar
3.1 Çalar saat
3.2 Takvim
3.3 Hesap makinesi
3.4 Kısa not
3.5 Yapılacaklar
3.6 Kronometre

3.7 Birim dönüştürücü
3.8 Dünya saati
3.9 SIM Servisi

4. Multimedya
4.1 MP3 çalar
4.2 FM radyo
4.3 Ses kaydedicisi

5. Mesaj
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 Taslaklar
5.4 Giden kutusu
5.5 Gönderilen
5.6 Telesekreteri dinle
5.7 Bilgi mesajı
5.8 Şablonlar
5.9 Ayarlar

6. Öğelerim
6.1 Görüntüler
6.2 Sesler
6.3 Diğerleri

6.4 Oyunlar
6.5 Harici hafıza

Tara

7. Profiller

Ana s

8. Rehber
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

9. Ayarlar
   9.1 Tarih & Saat
9.2 Diller
9.3 Ekran
9.4 Şebeke
9.5 Çağrı
9.6 Güvenlik
9.7 Uçuş modu
9.8 Güç tasarrufu
9.9 Sıfırla
9.0 Bellek durumu

Sık ku

Adre

Geçm
Kayd
sayfa
Ayarl
Bilgi
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Hızlı özellik referansı
Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Tarayıcı Menü 1
Ana sayfa
Sık kullanılanlar
Adres gir
Geçmiş
Kaydedilen
sayfalar
Ayarlar
Bilgi

P110_Turkey_0822.indd 9

Bir giriş sayfasına bağlanır. Giriş sayfası, etkinleştirilmiş
profilde tanımlanan site olacaktır. Etkinleştirilmiş profilde siz
tanımlamadıysanız servis sağlayıcı tarafından tanımlanacaktır.
Bu menü daha sonra kolayca erişebilmeniz için sık kullandığınız
internet sayfalarının URL’lerini saklamanıza imkan tanır.
Bu menü daha sonra kolayca erişebilmeniz için sık kullandığınız
internet sayfalarının URL’lerini saklamanıza imkan tanır.
Bu menü son taranan sayfaları gösterir.
İnternet servisi ile ilgili olarak profili, önbelleği ve güvenliği
ayarlayabilirsiniz.
Sık kullandığınız sayfaların adreslerini saklayabilirsiniz.
WAP tarayıcı sürümü bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
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Çağrı geçmişi Menü 2

Araç

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

Çalar
Takvi

Bütün aramalar

Kısa n

Cevapsız çağrılar
Yapılan aramalar
Gelen aramalar
Arama süresi
Arama ücretleri
Veri Bilgisi

Zaman sıralamasına göre yapılan üç çağrı türünü
(Gelen/Yapılan/Cevapsız çağrılar) de göstermektedir.
Bu seçenek en son gelen 10 cevapsız çağrıyı görmenizi sağlar.
Bu seçenek en son yapılan 10 aramayı görmenizi sağlar.
(Aranan ya da aramaya çalışılan)
Bu seçenek en son gelen 10 aramayı görmenizi sağlar.
Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar.
Son aramalar ve Tüm aramalar’ınızın ücretlerine bakmanızı
sağlar.
GPRS bilgisi seçeneği ile şebeke üzerinden aktarılan veri
miktarını kontrol edebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre
çevrim içi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Hesa

Yapıl

Kron

Birim
dönü
Düny
SIM S

Mul
MP3

FM ra
Ses k
10
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mle
ağrı

ar.

Araçlar Menü 3
Çalar saat
Takvim

Toplam 5 tane alarm ekleyebilirsiniz.
Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.

Hesap makinesi

Bu işlev +, –, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar: Toplama,
Çıkarma, Çarpma ve Bölme.
Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.

Kısa not
Yapılacaklar

Yeni not ekleyebilir, kaydedilmiş notları görüntüleyebilir ve
yönetebilirsiniz.

Kronometre

Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız
kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.
Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü
birimine dönüştürür.
Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.
Bu menü SIM’e ve şebeke servislerine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.

Birim
dönüştürücü
Dünya saati
SIM Servisi

e

Multimedya Menü 4
MP3 çalar
FM radyo
Ses kaydedicisi
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Telefonunuzdaki MP3 çaları kullanarak, kolayca geniş
yelpazeye sahip müzik seçenekleri arasından sevdiğiniz müziği
dinleyebilirsiniz.
Radyo dinlemenizi ve ayarlarını yapmanızı sağlar.
Ses kaydedebilirsiniz.
11
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Mesaj Menü 5

Öğe

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.

Görü
Sesle

Yeni mesaj
Gelen kutusu
Taslaklar
Giden kutusu
Gönderilen
Telesekreteri
dinle
Bilgi mesajı
Şablonlar
Ayarlar

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları
içermektedir.
Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır.
Bu menü geçici olarak kaydedilen mesajı gösterir.
Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen
mesajları görüntülemenizi sağlar.

Diğer

Oyun

Haric

Bu menü önceden gönderilmiş mesajları görmenizi sağlar,
zaman ve içerik de dahil.
Bu menü (Şebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması
Şartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erişim sunmaktadır.
Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen
kısa mesajlardır.
Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktaktadır.
Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni
mesajlar da oluşturabilirsiniz.
Bu menü şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamanızı
sağlar.

Not

› Sa

Prof

Zil ton

12
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ası

Öğelerim Menü 6
Görüntüler
Sesler
Diğerleri
Oyunlar
Harici hafıza

JPG, GIF, BMP, vs. gibi görüntü dosyaları listesini görüntüler.
Multimedya belleğinde bulunan MP3, MP4, AAC, M4A dosya
listesini görüntüler.
Resim, ses, video dosyaları hariç diğer dosyalar bu klasörde
saklanır.
Bu menude, telefonunuzda kurulu olan Oyunları yonetebilirsiniz.
Hafıza kartını yerleştirdiğinizde, hafıza kartında bulunan Resim,
Ses ve Diğer menüleri görüntüleyebilirsiniz.

Not

› Sadece FAT16 olarak biçimlendirilmiş harici hafıza kartları kullanılabilmektedir.

n

Profiller Menü 7

adır.
i yeni

Zil tonlarını ayarlayabilir ve biçimlendirebilirsiniz.

anızı
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Rehber Menü 8
Ara

Aya
Rehberde bulunan kişileri arayabilirsiniz.
Dikkat: Aramak istediğiniz kişinin ilk harflerini girerek hızlı arama
yapılabilir.

Yeni kişi
Hızlı aramalar
Gruplar
Tümünü kopyala

Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kişi kaydedebilirsiniz.
ve
tuşlarından birine rehberde kayıtlı bir kişinin
numarasını atayabilirsiniz.
Her gruba üye atayabilirsiniz. Listesini yapabileceğiniz 7 grup
bulunmaktadır.

Ayarlar

Rehberi SIM Karttan Telefon belleğine veya Telefon belleğinden
SIM karta kopyalayabilirsiniz.
SIM kart belleğinde ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları
silebilirsiniz.
Kişi ekranı seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Bilgi

› Servis

Tümünü sil

Aşağı

Tarih
Diller

Ekran
Şebe

Çağrı

Güve

numarası: Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis
numaralarının listesini gösterir.
› Kendi numaram: SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve
kontrol edebilirsiniz.
› Kartvizit: Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi
kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

14
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ma

up

den

Ayarlar Menü 9
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.
Tarih & Saat
Diller
Ekran
Şebeke

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini
değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz.
Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.

Çağrı

Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

Güvenlik

Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar.
› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN
kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
› Otomatik tuş kilidi: Belirli bir süreden sonra tuş takımının
otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz.
› Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için
güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.
› Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek için kullanılan Personal Identification Number’ın
(Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını
değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.

servis

ilir ve

kendi
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Ayarlar Menü 9 (Devam)

❏G

Uçuş modu

Lütfen
Bu kıl

Güç tasarrufu
Sıfırla
Bellek durumu

Bu uçakta seyahat ederken ya da kablosuz ağın yasak olduğu
yerlerde, sadece kablosuz bağlantı gerektirmeyen telefon
özelliklerini kullanmanızı sağlar.
Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç
tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini
sağlayabilirsiniz.
Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Uyar

› G üv
› Ö ze

tele
ned
› B ata

Ürün

Uyarı
akses
garan
› B u c
› B u ü
› C iha
kulla
› T ele
şerit

16
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ğu

iniz.

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

Uyarı

› G üvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORİJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
› Ö zel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin;
telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine
neden olabilirsiniz.
› B ataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.

Ürüne özen ve bakım
Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da
garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
› B u cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› B u ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
› C ihazın dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü
kullanmayın.)
› T elefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

P110_Turkey_0822.indd 17
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❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

❏G

Elektronik cihazlar

Çocu

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

Telefo
borus

pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.

Acil

›M
 obil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp
Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili
yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

› Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
› S ürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan
önce kenara çekin ve park edin.

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

Patlama riski olan ortamlar
Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.

Uçakta

Acil a
yalnız

Pil b

› Y eni

siste
kulla
› Y aln
olm
› P ili s
› P il a
kada
› P il ş
nem
› Y anl
› K ull

Kablosuz cihazlar uçakta bazı sorunlara neden olabilmektedirler.

› Uçağa binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
18
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❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)
Çocuklar
Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes
borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Acil aramalar
Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil çağrılar için
yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgisi ve bakımı

› Y eniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil

sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.
› Y alnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
› P ili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
› P il artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene
kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
› P il şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek
nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
› Y anlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
› K ullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.

P110_Turkey_0822.indd 19
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❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

❏G

Onaylama bilgileri (SAR)

Bu cih
kullan
bir ta
içerm
Veri d
bağla
bir ba
mesa
vücut
* Halk
dok
ama
aral
SAR
gös
ürün

Bu aygit radyo dalgalarina maruz kalmaya ilişkin uluslararasi talimatlara
uymaktadir
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP) tarafından
önerilen radyo frekansına (RF) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp
üretilmiştir. Bu limitler, kapsamlı talimatların bir parçasıdır ve genel halk için izin
verilen RF enerjisini seviyelerini ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel çalışmaların
periyodik ve kapsamlı şekilde değerlendirildiği bilimsel kuruluşlar tarafından
geliştirilmiştir. Talimatlar, yaşına ve sağlığına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini
sağlamak amacıyla tasarlanmış emniyet sınırlarını içerir.
Mobil aygıtlar için maruz kalma standardında, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak
bilinen bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR limiti
2,0 W/kg*’dır.
SAR testleri, aygıta kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek
güç düzeyinde iletim yaptırıldığı standart testlerdir.SAR, en yüksek onaylanmış
güç seviyesinde belirlenmiş olsa da, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR değeri
maksimum değerin oldukça altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın şebekeye erişmek
için gerekli gücü kullanmak amacıyla değişik güç seviyelerinde çalışacak şekilde
tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, bir baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız
cihazın güç çıkışı da o miktarda azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce
Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu olması gerekir. Bu direktif çok hayati bir konu
olan kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığının korunmasını ifade etmektedir. Bu cihaz için
içinen yüksek SAR değeri, kulakta kullanım için test edildiğinde 0.997 W/kg olarak
çıkmıştır.
20
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❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)
Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım konumunda veya vücuttan en az 1,5 cm ötede
kullanıldığında RF maruz kalma talimatlarını karşılamaktadır. Vücuda takılı çalışmada
bir taşıma çantası, kemer klipsi veya tutucusu kullanıldığında, bunların metal
içermemesi ve ürünün vücuttan en az 1,5 cm uzakta konumlandırılması gerekir.
Veri dosyalarını veya mesajları iletebilmek için bu cihazın şebekeye kaliteli şekilde
bağlanması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi bu tip
bir bağlantı kurulana dek ertelenebilir. İletim tamamlanana dek yukarıdaki ayırma
mesafesi talimatlarına uyulmasını sağlayın. Bu cihaz için için en yüksek SAR değeri,
vücut üzerinde kullanımı için test edildiğinde 0.831 W/kg olarak çıkmıştır.
* Halk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR limiti ortalama on gram vücut
dokusunda 2,0 watt/kg (W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave bir koruma sağlamak
amacıyla ve ölçümdeki değişimleri hesaba katarak talimatlar ciddi bir güvenlik
aralığı içermektedir.
SAR değerleri, ulusal raporlama gereklilikleri ve şebeke bandına göre değişiklik
gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgisi için www.lgmobile.com adresi altındaki
ürün bilgilerine bakınız.
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❏ Teknik Veriler
Genel

› Ürün adı: KP110
› Sistem: GSM 900 / DCS 1800
Ortam ısısı

› Maksimum: +55°C, Şarj oluyor
(+45°C)

› Minimum: -10°C

22
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KP110 U S E R G U I D E

This manual may differ from the phone depending on the phone
software version and service provider used.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
8

Installing the SIM Card

9

When you subscribe to a cellular
network, you are provided with a plug-in
SIM card loaded with your subscription
details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!

10
11
12

› The plug-in SIM card and its contacts

13

can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep
all SIM cards out of the reach of small
children.

14
15

17

› USIM is not supported in this phone.
Illustrations
1
2
3
4
5
6

Open battery cover
Open the battery
Insert your SIM
Insert your Memory card
Close the battery cover
Charge your battery

1

2

3

4

5

6

22

P110_Turkey_E_0813.indd 3

Fully charge the battery
before using it for the first time.



2008.8.22 3:51:59 PM

Phone Components

Turn

1. Pre
2. Pre

Mak

Earpiece

Display screen

Send key
- Dial a phone number and
answer a call.
- In standby mode: Shows
a history of calls.
OK key
Connects to Browser
when long press

Soft keys (Left soft key / Right
soft key)
These keys perform the function
Indicated in the bottom of the
display.

Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

End key
- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

1. Ent
2. Pre
3. To

Mak

1. Pre
aut
2. Ent
3. Pre

Ans

1. Wh
the
2. If th
exc
3. To
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Turning Your Phone On and Off
1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the
key to call the number.
3. To end the call, press the
key.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press
[send] key to call the number.

Answering a Call
1. When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on
the screen.
2. If the Any key has been set as the answer mode, any key press will answer a call
except for the
key.
3. To end the call, press the
key.
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Selecting functions and options

Ent

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These
functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked
and
. Each menu and sub-menu lets you 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 screen just above each key indicates its current role.

You ca
mode

Menu Contacts

T9 M

The T
numb
chara
add n
reflec

ABC

This m
letter

123
Type

Sym
Press the left soft key
to access the available
Menu.

Press the right soft key
to access the available
Contacts.

The s
enter
navig
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Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. Change the text input
mode by pressing the
key.

T9 Mode
The T9 predictive text input mode lets you 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 the built-in dictionary. You can also
add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to
reflect the most likely candidate from the dictionary.

ABC Mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode
The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To
enter a symbol either select Options → Insert → Symbol or press * key. Use the
navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the OK key.
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Menu tree

Qui

This s

1. Browser
  
  

1.1 Home
1.2 Bookmarks
1.3 Enter address
1.4 History
1.5 Saved pages
1.6 Settings
1.7 Information

2. Call history
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

3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Calculator
3.4 Memo
3.5 To do
3.6 Stopwatch
3.7 Unit converter
3.8 World clock

3.9 SIM services

4. Multimedia

7. Profiles
8. Contacts
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

4.1 MP3 player
4.2 FM radio
4.3 Voice recorder

5. Messaging
  
  
  

5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen to
voicemail
5.7 Info messages
5.8 Templates
5.9 Settings

6. My stuff
  
  

6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Others
6.4 Games
6.5 External memory

9. Settings
  
  
  

9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Network
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power save
9.9 Reset
9.0 Memory status

Brow

Hom

Book

Enter

Histo
Saved
Settin

Infor
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Quick feature reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Browser Menu 1
Home

Bookmarks
Enter address
History
Saved pages
Settings
Information

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.
This menu allows you to store the URL of favorite web pages for
easy access at a later time.
You can connect directly to the site you want. After entering a
specific URL, press the OK key and select the Connect.
This menu shows the recently browsed pages.
You can store the address of your favorite pages.
You can set the profile, cache and security related to internet
service.
You can view the information of WAP browser version.

s
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Call history Menu 2

Too

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.

Alarm
Calen

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration

You can view the list of outgoing, incoming and missed calls.
You can view the unanswered calls.
You can view the outgoing calls(called or attempted).
You can view the incoming calls.
Allows you to view the duration of your incoming and outgoing
calls. You can also reset the call timers.
Call cost
You can view the charges applied to your dialled numbers and
the call duration of all your received and dialled calls.
Data information You can check the amount of data transferred over the network
through the GPRS information option. In addition, you can also
view how much time you are online.

Calcu

Mem

To do

Stopw
Unit

World

SIM s

Mul
MP3

FM ra
Voice
10

P110_Turkey_E_0813.indd 10

2008.8.22 3:52:5 PM

Tools Menu 3
Alarm clock
Calendar

You can set the alarm clock to go on at a specified time.
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is
located on the current date.

Calculator
Memo

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division.
You can add new memo, view and manage saved memos.

To do

You can view, edit and add tasks to do.

and

Stopwatch
Unit converter

work
also

World clock

This menu allows you to record the elapsed time of an event.
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.
The World Clock function provides time information on major
cities worldwide.
This menu depends on SIM and the network services.

rk

lls.

going

SIM services

Multimedia Menu 4
MP3 player
FM radio
Voice recorder

P110_Turkey_E_0813.indd 11

Using the MP3 player in your phone, you can easily enjoy
various music.
You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
You can record voice memo.
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Messaging Menu 5
New message
Inbox

Drafts
Outbox
Sent
Listen to
voicemail
Info messages
Templates
Settings

My s

This menu includes functions related to SMS (Short Message
Service) and MMS (Multimedia Message Service)
You will be alerted when you have received messages. They will
be stored in Inbox. You can save SMS and MMS up to 150
respectively(summing up all the messages in each folder; inbox,
drafts, sent and outbox).
Using ‘Save to draft’ menu, you can save the message
temporarily in Drafts.
You can view the list and contents of sending/resending/
waiting/failed messages in this menu and can also verify if the
transmission was successful.
This menu allows you to view the messages which are already
sent.
This menu provides you with a quick way of accessing your
voice mailbox (if provided by your network).
Info service messages are text messages delivered by the
network to GSM.
There are pre-defined messages in the list. You can view and
edit the template messages or create new messages.
This menu allows you to set features of your network service
provider.

Imag
Soun
Othe
Game

Exter

Not

› On

Prof

In Pro
enviro
only,
Each
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My stuff Menu 6
Images
Sounds
Others
Games

Shows the list of image files such as JPG, GIF, BMP, etc.
Plays the list of MP3, AMR, MID, IMY files in Multimedia memory.
Other files except images, sounds are stored in this folder.
You can access a great selection of games on your phone.

External memory When you insert the memory card, you can view Image, Sounds
and Others menu in memory card.
Note

› Only the external memory card formatted in FAT16 is available.
Profiles Menu 7
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 (Except Vibrate only & Silent profiles).

d

e
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Contacts Menu 8

Sett

Search
New contact

Select Search and enter the name that you want to search.
You can register a new contact address. You can enter the name,
different phone numbers and email addresses of a new contact.

Date
Lang

Speed dials

You can assign any of the keys from
to
with a Name
list entry. You can call directly by pressing this key when you are
in idle screen.
You can list up to the members per each group. There are 7
groups you can make lists to.

Displ
Netw

Secu

Settings

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory
and vice versa.
You can delete all the entries from SIM or Phone. This function
requires the security code.
You can set the contact display option.

Information

› Service dial number: Use this function to access a particular

Groups
Copy all
Delete all

Call

list of services provided by your network operator (if supported
by the SIM card).

› Own number: 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, any numbers and email.

14
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Settings Menu 9
Date & Time
Languages
Display
Network
Call
Security

You can set functions relating to the date and time.
You can change the language for the display texts in your
phone. This change will also affect the Language Input mode.
You can change settings for the phone display.
You can select a network which will be registered either
automatically or manually.
You can set the menu relevant to a call by pressing the left soft
key [Select] in the Setting menu.
This menu allows you to set the phone safely.
IN code request : You can set the phone to ask for the PIN
› Pcode
of your SIM card when the phone is switched on.
uto key lock : You can make the key pad locked automatically
› Aafter
some time.
hone lock : You can use a security code to avoid unauthorized
› Puse
of the phone.
› Change codes : PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by unauthorized
persons. You can change the access codes: Security code, PIN
code, PIN2 code & ATMT code.

wn
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Settings Menu 9 (Continued)

❏G

Flight mode

Pleas
dang

Power save
Reset
Memory status

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.
Choose among the followings, Off/Night only/Always On, to
change the factory set power saving settings.
You can initialize all factory defaults. You need Security code to
activate this function.
You can check free space and memory usage of phone , SIM
card and external memory (if inserted).

Warn

› F or
› S wit

hosp

› B att

Prod

WARN
partic
warra
› D o n
wor
› T he
› U se
› D o n
info
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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.

Warning

› F or your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› S witch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a
hospital where it may affect medical equipment.

› B atteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
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.
› D o not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
› T he unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› U se a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› D o not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
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❏ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

❏G

Electronic devices

In ai

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Wire

› D o not use your mobile phone near medical equipment without requesting

permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

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.
› Use a hands-free kit, if available.
› P ull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.

› T urn

Child

Keep
detac

Eme

Emer
shoul
servic

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

Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

18
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❏ Guidelines for safe and efficient use (Continued)
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.

› T urn off your mobile phone before boarding any aircraft.
Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.

Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local
service provider.

llow
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❏ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

❏G

Battery information and care

Expo

› You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike

other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
› U se only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the
battery life.
› D o not disassemble or short-circuit the battery pack.
› R eplace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› D o not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as the bathroom.
› R isk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› D ispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.

Radio

This m
safety
scient
perso
› T he
Spe
met
freq
›W
 hi
mod
wav
› T he
Rad
› T he
0.99
› S AR
limit
1.6 W
and

20

P110_Turkey_E_0813.indd 20

2008.8.22 3:52:7 PM

e

ed.
such

❏ Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP110 has been designed to comply with applicable
safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on
scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all
persons, regardless of age and health.
› T he 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.
›W
 hile 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.
› T he SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
› T he highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
0.997 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.831 W/kg (10g).
› S AR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR
limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is
1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue. (for example USA, Canada, Australia
and Taiwan).
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❏ Technical Data
General

› Product name : KP110
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures

› Max. : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

› Min : -10°C
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GARANTİ BELGESİ
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CEP TELEFONU
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BELGE NO

: 50174

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

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

MONTAJ KARTI
MARKASI

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

MODELİ

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

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

SERİ NO

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

ADRESİ

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

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

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

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

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

İMZA

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

FATURA NO

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

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

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

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

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

CİNSİ

: CEP TELEFONU

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

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

PİYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 222 85 70

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

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

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

Kaptanpaşa Mah.

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

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

ADRESİ

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

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

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

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543
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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.
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Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
Altunizade / ISTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55
ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com
ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr
ISTANBUL SNG SERVIS
NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
VAN SNG SERVIS
CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
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ADANA KVK SERVIS
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
ANKARA KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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