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TÜRKÇE
ENGLISH

WiFi
(WLAN)

Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm
Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.
WLAN, sınırlandırılmamış kapalı alanlarda kullanılabilir
fakat Fransa’da açık alanlarda kullanılamaz.

FM transmitter, kullanımı sınırlandırılmış ülkelerden
FM
Fransa, Letonya, Rusya, Slovakya ve Slovenya haricinde ki
Transmitter
tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.
UYARI: FM transmitter farklı standartlara sahip ülkelerde kullanılamayabilir.

Bluetooth QD ID B015514

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak
üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma
sahip LG BL40 model bu telefonu satın aldığınız
için sizi tebrik ederiz.
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına
bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.
Eski cihazınızın atılması
1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli
bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün
Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında
olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık
şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca
ya da devlet tarafından atanan özel olarak
tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek
çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel
negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne
geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha
detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz
ilçenin belediyesiyle, çöp ve atık hizmetleri
müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız
mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve
yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine
maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri. Bu BL40 telefon modeli,
radyo dalgalarına maruz kalma
bağlamında uygulanabilir güvenlik
koşullarıyla uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereksinim,
yaşa ve sağlık durumuna bağlı
olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini
garanti altına almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren bilimsel
kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz
kalma kurallarında, Özel
Emilim Hızı ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi
kullanılmaktadır. SAR testleri,
telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek

•

•

•

•

güç seviyesinde iletim yaptığı
standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Çeşitli LG telefonu modellerinin
SAR seviyeleri arasında
farklılıklar olmasına karşın, tüm
modeller radyo dalgalarına
maruz kalmayla ilgili kuralların
gereklerini yerine getirecek
şekilde tasarlanmıştır.
Uluslararası İyonize Olmayan
Radyasyon Koruması Komisyonu
(ICNIRP), önerilen SAR sınırını on
(10) gram doku üzerinde 2W/kg
olarak belirlemiştir.
Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4
tarafından yapılan testten elde
edilmiş en yüksek SAR değeri
0,757 W/kg’dır (10 g); vücutta
taşındığında ise 0,842 W/kg’dır
(10 g).
SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri


Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği
SAR düzeyini kabul eden
ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar
için bir 1 gram doku üzerinde
ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI
Sadece bu tip telefon
modelinde kullanılması için
onaylanmış piller, şarj aletleri
ve aksesuarlar kullanın. Farklı
tiplerin kullanılması, bu telefon
için verilen herhangi bir onayı
veya uygulanan garantiyi
geçersiz kılabilir ve tehlikeli
olabilir.
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar
gibi elektrikli aletlerden uzak
tutun.
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• Bu ürün, radyatör ve fırın
gibi ısı kaynaklarından uzak
tutulmalıdır.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli
kıldığı her yerde telefonunuzu
kapatın. Örneğin hassas tıbbi
ekipmanları etkileyebileceği
için telefonunuzu hastanelerde
kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpabilir
ya da telefonunuza ciddi zarar
gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir
yangın tehlikesine neden
olabileceğinden, telefonu yanıcı
maddelere yakın yerlerde şarj
etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için kuru bir bez kullanın.

• Yumuşak mobilyalar
üzerindeyken telefonu şarj
etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da
seyahat biletlerinin yanına
koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri
etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; aksi takdirde telefona
hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme
maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli
kullanın. Antene gereksiz yere
dokunmayın.
• Telefonu veya aksesuarları
havuz, sera, solaryum veya
tropik ortamlar gibi yüksek nem
oranı olan yerlerde kullanmayın,

telefonun zarar görmesine ve
garantinin geçersiz olmasına
neden olabilir.

Telefonun verimli kullanımı
Elektronik ve tıbbi cihazlar
Tüm mobil telefonlar,
performansını etkileyen girişimlere
neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan
tıbbi cihazların yanında
kullanmayın. Telefonunuzun,
tıbbi cihazınızın çalışmasını
etkileyip etkilemediğini
öğrenmek için lütfen
doktorunuza başvurun.
• Mobil telefonlar bazı işitme
cihazlarında girişime neden
olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.



Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Kalp pilleri

Yol güvenliği

Olası bir paraziti önlemek için
kalp pili üreticileri kalp pili ile
cep telefonu arasında en az 15
cm’lik bir mesafenin korunmasını
önermektedirler. Bunun için
telefonu kalp pilinizin bulunduğu
yerin karşıt yönündeki kulağınızla
kullanın ve telefonu göğüs cebinde
taşımayın.

Araç kullandığınız yerlerde sürüş
sırasında mobil telefon kullanımıyla
ilgili yasaları ve yönetmelikleri
kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde
tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi
tamamen yola verin.
• Mümkünse telefonla uzaktan
konuşma (handsfree) kitlerini
kullanın.
• Araç kullanırken telefon
kullanmanız gerekiyorsa önce
arabanızı yolun kenarına çekip
park edin.
• RF enerjisi, araba teybi,
güvenlik cihazları gibi aracınızın
bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
• Araç kullanırken hava yastığının
yakınına telefonunuzu koymayın
ya da handsfree kitinizi bu tür
yerlere yerleştirmeyin. Eğer

Hastaneler
Hastanelerde, kliniklerde veya
sağlık bakımı tesislerinde
kapatmanız istendiğinde kablosuz
cihazınızı kapatın. Bu talepler
hassas tıbbi cihazlarla olası bir
parazit durumunu önlemek içindir.
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kablosuz cihaz yanlış takılırsa
ve hava yastığı devreye girerse,
ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
• Dışarıdayken müzik dinliyorsanız
lütfen sesin çevrenizi
duyabileceğiniz şekilde makul
bir seviyede tutulduğundan
emin olun. Bu özellikle yolların
yakınında bir zorunluluktur.

düşmesi ya da şiddetli darbe
alması durumunda bu cam
kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın
ya da çıkarmaya çalışmayın.
Camınız yetkili servis merkezi
tarafından değiştirilene kadar cep
telefonunuzu kullanmayın.

İşitme Sisteminizi
Zararlardan Koruma

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

Eğer uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız, işitme sisteminiz zarar
görebilir. Bu nedenle ahizeyi
kulağınıza yakın bir yerden
açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar
Cep telefonunuzun bazı parçaları
camdan imal edilmiştir. Cep
telefonunuzun sert bir yüzeye

Patlatma işlemlerinin
yapıldığı alanlar

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında
kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun ve
aksesuarların bulunduğu araç
kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya
patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.


Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Uçakta

Pil bilgisi ve bakımı

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

• Yeniden şarj etmeden önce
pilin tam bitmesi gerekli
değildir. Diğer pil sistemlerinin
aksine, pilin performansını
etkileyebilecek hafıza etkisi
olmayan piller kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri
kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin
en uzun ömürlü olmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
• Pil ünitesinin metal uçlarını
temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans
sağlayamadığında değiştirin. Pil,
değişme zamanı gelene kadar
yüzlerce kez şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için
uzun süre kullanılmadığında pili
şarj edin.

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

Acil aramalar
Acil aramaları, her hücresel
şebekede yapamayabilirsiniz.
Bu nedenle, acil arama yapmak
için asla yalnızca telefona
güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki
servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi
alın.
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• Pil şarj aletini doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmayın ya da
banyo gibi yüksek nem oranına
sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde
bırakmayın. Bu durum pilin
performansını etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama
riski vardır.
• Kullanılmış pilleri üreticinin
verdiği talimatlara uygun
şekilde atın. Mümkünse geri
dönüşümde kullanılmasını
sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
• 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.

• Geçerli pil ömrü ağ
yapılandırmasına, ürün
ayarlarına, kullanım aralığına, pil
ve çevresel koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterir.



Telefonunuzu tanıyın
Ahizesiz veya Stereo kulaklık konnektörü
Güç tuşu (Kilitle/Kilit aç tuşu)
Telefonun açıp/kapanmasını sağlar.
Kulaklık
Dahili kamera
Mesafe sensörü (Daha fazla bilgi için sayfa 15’e bakınız.)
UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne
koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve
dokunmatik ekranın işlevselliğine zarar verebilir.
Mesafe sensörünü koruyucu film ya da kapak ile
örtmeyin. Sensörde bir arızaya neden olabilir.
Şarj cihazı, Veri
kablosu (USB kablosu)
İPUCU: USB
kablosunu
bağlamadan önce
telefon açılana ve
şebekeyi bulup
kaydolana kadar
bekleyin.

Müzik tuşu
10 LG BL40 | Kullanım Kılavuzu

Ses seviyesi tuşları
• Ekran boştayken: tuş takımı
ya da zil sesi seviyesi, Sessiz
özelliğini açıp/kapatmak için
kullanabilirsiniz.
• Çağrı sırasında: Kulaklık ses
seviyesi.
• Bir parça çalarken: Sesin
ayarlamasını sağlar.
Kamera tuşu
• Tuşa basılı tutarak kamera
menüsüne gidin.

Açık görünüm
Telefonun şarj edilmesi
BL40 telefonunuzun kenarında
bulunan şarj yuvasının kapağını
çekerek açın. Şarj cihazını takın
ve ucunu elektrik prizine takın.
BL40 telefonunuzun ekranında “Pil
Dolu” mesajı görününceye kadar
telefonunuzu şarj etmelisiniz.

Pil kapağı
USIM Kartı
Soketi

Flaş

Pil
Kamera lensi
Bellek kartı soketi

11

USIM kartının ve pilin takılması
1 Pil kapağını ve pili çıkartın
Pil kapağını kaldırın ve pili dışarı
doğru çekin.

UYARI: Telefona zarar
verebileceği için telefon açıkken
pili çıkartmayın.
2 USIM kartın takılması
USIM kartı, kart yuvasının içerisine
kaydırın. Karttaki altın temas
bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun. USIM kartı
çıkarmak için yavaşça dışarıya
doğru çekin.
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3 Pilin takılması
Önce pilin üst kısmını pil yuvasının
üst köşesine yerleştirin. Pilin temas
uçlarının, telefon terminalleriyle
hizada olmasını sağlayın. Pilin alt
kısmı yerine oturuncaya kadar
bastırın.

Bellek kartı
Bellek kartının takılması
Bellek kartı (microSD) kullanarak
telefonunuzun bellek kapasitesini
artırabilirsiniz. BL40, 32GB’lık
belleğe kadar destek verir.
NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
Yerine oturana kadar bellek kartını
üstteki yuvaya doğru kaydırın.
Karttaki altın temas bölgesinin
aşağıya bakıyor olduğundan emin
olun.

Metal kapak yukarı çekilerek yuva
açılmalıdır.

UYARI: Bellek kartını
yuvaya kaydırın aksi takdirde
kart hasar görebilir.

13

Bellek kartı
Bellek kartının
biçimlendirilmesi
Bellek kartınız zaten
biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız
biçimlendirilmemişse, kullanmaya
başlamadan önce biçimlendirmeniz
gerekebilir.
NOT: Biçimlendirme esnasında tüm
dosyalar silinir.
1 Ana ekrandan
öğesini ve
Ayarlar sekmesinden Telefon
ayarları öğesini seçin.
2 İlerleyin ve Bellek Bilgisi’ne
dokunun, ardından ilerleyin ve
Harici Bellek’i seçin.
3 Format’a dokunup seçimi
onaylayın.
4 Daha önceden ayarlandıysa
şifrenizi girin. Bellek kartı
biçimlendirilerek kullanıma hazır
bir hale getirilir.
NOT: Bellek kartınızda önceden
saklanan bir içerik olması
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durumunda, tüm dosyalar
silineceğinden ötürü klasör yapısı
biçimlendirmenin ardından farklı
olabilir.

Rehberinizin aktarılması
Rehberinizi, USIM’den telefonunuza
aktarmak için:
1 İletişim sekmesinden, Rehber
üzerine gelin ve
öğesini
ardından Konumu değiştir
öğesini seçin.
2 Telefona kopyala öğesine
dokunun.
3 Tümünü işaretle öğesini seçin
veya isimleri bir bir seçin ve
Telefona kopyala öğesine
dokunun.

Ana ekranınız
Dokunmatik ekran ipuçları
Ana ekran dokunmatik ekranı
kullanmaya alışmak için mükemmel
bir alandır.
Bir öğe seçmek için, simgenin
ortasına dokunun.
• Çok sıkı basmanız gerekmez;
dokunmatik ekran hafif
bir dokunuşu algılayacak
hassasiyete sahiptir.
• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak
için parmak ucunuzu kullanın.
Etrafındaki diğer tuşlara
dokunmamaya özen gösterin.
• Ekran ışıkları kapandığında, Ana
Ekrana dönmek için güç tuşuna
basın.
• BL40 telefonunuz kullanılmadığı
zamanlarda kilit ekranına
dönecektir.

otomatik olarak arka ışığı kapatır ve
dokunmatik tuş takımını kilitler.
Bu işlem pil ömrünü uzatır ve
aramalar sırasında tuş kilitlemesi
yoluyla dokunmatik tuş takımının
arızalanmasını önler.
Kullanıcıların bu nedenle aramalar
sırasında rehberi ararken telefonu
açma sorunu olmaz.

Ana ekranın
kişiselleştirilmesi
Ana ekran
kısayolu
Tarayıcı ana
ekranı
Rehber ana
ekranı
Widget ana
ekranı (etkin)

Mesafe sensörü
Aramaları alırken ya da arama
yaparken, bu sensör nesneleri
algılayarak telefon kulağa yakınken
15

Ana ekranınız
• BL40 telefonunuzla etkileşime
geçin Kullanıcı Arayüzü dört Ana
ekrandan oluşur. Ana ekranlar
arasında geçiş yapmak için ekran
üzerinde parmağınızı hızlıca
soldan sağa veya sağdan sola
gezdirin.
• Ana ekran kişiselleştirme Her ana ekran tipinde parmağınızı
ekran üzerinde basılı tutarak
öğeler ekleyip kaldırabileceğiniz
gibi, öğeler önceden
eklenmişlerse öğelerin üzerine
dokunup ardından dokunmaya
devam ederek de ekleme veya
kaldırma yapabilirsiniz.

Dokunmatik ekran
BL40 dokunmatik ekranı üzerinde
bulunan kumanda düğmeleri
gerçekleştirmekte olduğunuz
görevin içeriğine göre dinamik
olarak değişebilir.
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Kaydırma
Kaydırmak için bir taraftan diğerine
sürükleyin. Web sayfaları gibi bazı
ekranlarda sayfayı yukarı veya aşağı
kaydırabilirsiniz.
Yakınlaştırma veya Uzaklaştırma
Fotoğraf, web sayfaları, e-postalar
veya haritaları görüntülerken,
ekranı yakınlaştırabilir ve
uzaklaştırabilirsiniz. Parmaklarınızı
bir araya getirmeniz veya
birbirlerinden ayırmanız yeterlidir.

Çoklu görev fonksiyonunu
kullanma
Çoklu görev menüsünü açmak
için çoklu görev tuşuna
basın.
Buradan çalışmakta olan bazı
uygulamaları görüntüleyebilir ve bir
dokunuşla onlara erişebilirsiniz.

Ekran kilitleme hareketi
Ekran kilitleme hareketi - 9 ilave
kısa yol uygulamasında hareket
belirleyin.

Kilit ekranında hareket,
kullanıcıların telefonu açmasını
sağlar ve ekranda bir hareket
çizerken doğrudan uygulamaları
çalıştırır.
Bu özelliği ayarlamak için,
1 Menü - Ekran - Kilit ekranı
hareketini seçin.
2 İstediğiniz hareketi ekranın
altından alın ve atamak
istediğiniz uygulamaların
üzerine bırakın.

Simge Açıklama
Bluetooth Mesajı
Bluetooth Mono ahizesiz
kulaklık
Bluetooth Mono + Stereo
bağlayın
Bluetooth Stereo kulaklık
Bluetooth Mono kulaklık
Bluetooth açık
Bluetooth’dan Yazdırma
Bluetooth Aktarımı

Durum çubuğunu
görüntüleme

Bluetooth Görünürlüğü

Simge Açıklama

İndiriliyor

Bluetooth Müziği

Servis Yok

İndirme tamamlandı.

2G

İndirme iptal edildi.

3G

Gelen arama seçeneği

EDGE

İnternet

HSDPA

Arıyor

Wi-fi açık

Çağrı yönlendirme
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Ana ekranınız
Simge Açıklama

Simge Açıklama

Arama reddet

SMS gönderiliyor

Güvenlik

SMS alınıyor

Kulaklık

Yeni sesli posta

Ana şebeke

Yeni mesaj

Dolaşımda

SMS gönderme başarısız

Alarm

Yeni e-posta

Program (Takvim)

Push mesajı

Çoklu-görev

Uçuş modu

Müzik duraklatıldı

Normal

Müzik çalıyor

Yüksek

FM radyo çalınıyor

Sessiz

FM yayını

-

Özelleştirilmiş profil 1-10

E-posta gönderimi

Harici bellek

E-posta alınıyor

Pil durumu

MMS gönderme başarısız

Microsoft Exchange

MMS iletimi
MMS alınıyor
MMS Yeni mesaj
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Çağrılar
İpucu! Kazayla çağrı yapmayı
engellemek amacıyla
dokunmatik ekranı kilitlemek
için kısa süre açma/kapama
tuşuna basın.

Arama veya video arama
yapma
1 Tuş takımını açmak için
öğesine dokunun.
2 Tuş takımında numarayı tuşlayın.
Bir rakamı silmek için silme
tuşuna basın.
3 Arama yapmak için Ses araması
tuşuna dokunun.
4 Aramayı sonlandırmak için,
Aramayı sonlandır tuşuna
dokunun.
İpucu! Uluslararası
aramalar için + girmek amacıyla
iki kez tuşuna dokunun ya da
tuşunu basılı tutun.

İpucu! Numara kaydetmek,
mesaj gönderme, rehberi
aramak için
öğesine
tıklayın.

Çağrı sürecindeki seçenekler
Beklet - Bir çağrıyı beklemeye
almak için
öğesine dokunun.
Sessiz - Konuşmakta olduğunuz
kişinin sizi duymasını engellemek
üzere mikrofonu kapatmak için
öğesine dokunun.
Hoparlör - Hoparlörü açmak için
öğesine dokunun.
Seçenekler - Yeni not oluştur
ve mesajlara git gibi diğer çağrı
sürecindeki seçenekler listesinden
seçim yaparak mesajlarınızı kontrol
edebilir ve bir çağrı sırasında kişi
ekleyebilirsiniz. Burada Aramayı
sonlandır tuşuna dokunarak bir
çağrıyı sonlandırabilirsiniz.
- Çağrı merkezleri veya otomatik
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telefon hizmetleri gibi numaraları
ararken numara girmek üzere rakam
tuş takımını açmak için dokunun.
- Bir çağrı sırasında not ekleyin.
- Bir çağrı sırasında rehberde
arama yapın.

Hızlı arama
1 Rehberinizi açmak için ana
ekrandan
öğesine dokunun.
2
öğesine dokunun ve Hızlı
aramalar öğesini seçin.
3 Rehberiniz açılacaktır. Telefon
numarasına bir kez dokunarak
bu numaraya atamak istediğiniz
kişiyi seçin.
Hızlı arama numarasını aramak
için ana ekranda
tuşuna
dokunduktan sonra kişi ekranda
görününceye kadar atanmış
numaraya basılı tutun. Sesli
arama’ya basmaya gerek kalmadan
çağrı otomatik olarak yapılacaktır.
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DTMF’nin kapatılması
DTMF size otomatik yanıt
sistemlerine ait menüler içerisinde
gezinmek amacıyla nümerik
komutları kullanma olanağı sağlar.
Varsayılan ayar olarak, DTMF açıktır.
Bir arama sırasında kapatmak için
(ör., bir numarayı not etmek üzere)
öğesine dokunun ve DTMF’yi
devre dışı bırak öğesini seçin.

İkinci çağrının yapılması
1 İlk aramanızda aramak
istediğiniz numarayı seçin ve
tuşuna dokunun.
2 Numarayı arayın veya rehberinizi
arayın.
3 Arama yapmak için Sesli arama
tuşuna dokunun.
4 Ekranda her iki çağrı da
görüntülenir. İlk çağrı kilitlenir ve
arayan beklemeye alınır.
5 Aramalar arasında geçiş için
değiştir simgesine dokunun.

6 Arama menüsünü açmak için
+ sembolüne dokunun ve bir
konferans araması yapmak için
“Konferans” öğesini seçin.
7 Çağrılardan birini veya her ikisini
de sonlandırmak için şuna basın
Aramayı sonlandır .

İpucu! Telefonunuzdan
aranabilecek numaraların
listesini açmak veya düzenlemek
için Sabit arama numaraları’nı
seçin. Operatörünüzün PIN2
koduna ihtiyaç duyarsınız.
Böylece telefonunuzdan
sadece sabit arama listesindeki
numaralar aranabilir.

NOT: Yaptığınız her iki çağrı için de
ücretlendirilirsiniz.

Çağrı engellemenin
kullanılması
1

öğesine dokunun ve Ayarlar
sekmesinde Çağrı ayarları
öğesini seçin.
2 Çağrı engelleme öğesine
dokunun ve Ses aramaları
ve/veya Görüntülü aramalar
öğesini seçin.
3 Beş seçenekten birini veya
tümünü seçin.
4 Çağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke
operatörünüzden kontrol edin.

Genel çağrı ayarının
değiştirilmesi
1

öğesine dokunun ve Ayarlar
sekmesinde Çağrı ayarları
öğesini seçin.
2 Ortak ayarlar’a dokunun. Bu
aşağıdaki ayarları değiştirmenize
imkan verir:
Çağrı reddetme
Numaramı gönder
- Giden bir çağrıda
numaranızın görüntülenip
görüntülenmeyeceğini seçin.
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Otomatik tekrar arama - AÇIK
için düğmeyi sola, KAPALI için
sağa kaydırın.
Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı
sırasında her dakikada bir sinyal
sesi duymak için düğmeyi sola
AÇIK konumuna kaydırın.
BT cevaplama modu - Bluetooth
kulaklığı kullanarak çağrıyı
Bluetooth ile cevaplamak üzere
Ahizesiz, telefondaki bir tuşa
basarak bir çağrıyı cevaplamak
için ise Telefon seçimini yapın.
Yeni numarayı kaydet - Yeni
numara kaydetmek için düğmeyi
sola AÇIK konumuna kaydırın.
Ses netliği - Çevredeki sesleri
silmek için düğmeyi sola AÇIK
konumuna kaydırın. Bu özellik
sesinizin daha net ve gür
çıkmasını sağlar.
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Rehber
Rehberin aranması
Rehberde arama yapmanın iki yolu
bulunmaktadır:
Ana ekrandan
1 Rehberinizi açmak için ana
ekrandan
öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve tuş
takımı ile kişi adını girin.
2 Çağrıyı gerçekleştirmek üzere
Görüntülü arama veya Sesli
arama tuşuna dokunun.
Ana menüde
1
öğesine dokunun, ardından
İletişim sekmesi üzerinde Rehber
öğesine dokunun.

Yeni kişinin eklenmesi
1 Ana Ekrandan
öğesine
dokunun ve ardından Yeni kayıt
öğesini seçin.
2 Kişiyi arzuladığınız şekilde
Telefon veya USIM’e kaydedin.

3 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek
isterseniz, Resim öğesine
dokunun.
4 Yeni kişinin adını ve soyadını
girin. İkisini birden girmek
zorunda değilsiniz ancak en az
birini girmelisiniz.
5 Diğerlerini ayarlayın.
6 Kişiyi kaydetmek için
öğesine dokunun.
İpucu! Kayıtlı kişileriniz için
özel gruplar oluşturabilirsiniz.
Bkz. Grup oluşturulması.

Grup oluşturulması
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve ardından İletişim
sekmesinde Rehber öğesine
dokunun.
2 Ekranın üst kısmında Rehber
öğesine ve ardından Gruplar
öğesine dokunun ve Yeni grup
seçin.
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3 Yeni grup için bir ad girin. Ve
grup resmini, grup adını, grup
zil sesini ve grup titreşimini
ayarlayın.
4 Grubu kaydetmek için
öğesine dokunun.
NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba
atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler
rehberinizde kayıtlı kalır.
İpucu! Seçili gruba bir kez
dokunarak mevcut bir grubu
düzenleyebilirsiniz. Üyeleri
göster, Grubu düzenle, Mesaj
gönder, Kartvizit gönder veya
Grubu sil öğesini seçebilirsiniz.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi
Kişi ayarlarınızı kendi tercihinize
göre yapabilirsiniz.
1 İletişim sekmesinde Rehber’e
dokunun
öğesini seçin ve
Kayıt ayarları’na gelin.
2 Buradan aşağıdaki ayarları
düzenleyebilirsiniz:
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İsmi göster
Kopyala - Rehber’inizi
telefon’dan USIM’e veya
USIM’den telefonunuza kopyalar.
Bu işlemi teker teker veya hepsi
için yapabilirsiniz.
Taşı - Bu komut Kopyala komutu
gibi çalışır ancak kişi sadece
taşıdığınız yere kaydedilir.
Rehberi sil - Tüm rehberinizi
siler.
Bellek bilgisi.
Rehberi senkronize et Rehberinizi senkronize etmek için
sunucunuza bağlanır.
Bütün kişileri Bluetooth
üzerinden gönder - Bütün
kişilerinizi Bluetooth kullanarak
başka bir cihaza gönderin. Bu
seçeneği seçtiğiniz takdirde
Bluetooth öğesini açmanız için
bir uyarı alacaksınız.

Bilgilerin görüntülenmesi
İpucu! Kendi kartvizitinizi
eklemek için, Kartvizitim
öğesini seçin ve herhangi bir
kişi için yaptığınız şekilde kendi
bilgilerinizi girin. Sonlandırmak
için
öğesine dokunun.
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Mesajlar
Mesajlar
BL40 telefonunuz, SMS ve MMS
fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı
kolay bir menüde toplamıştır.
Mesaj merkezine girmek için iki yol
bulunur:
1 Ana ekrandan,
veya
öğesine dokunun, ardından
İletişim sekmesindeki Mesaj
öğesine ilerleyin.

Mesajın gönderilmesi
1 Boş bir mesaj açmak için
öğesine ve ardından Yeni mesaj
öğesine dokunun.
2 Alıcının numarasını girmek veya
rehberinizi veya favorilerinizi
açmak için Kime tuşuna
dokunun. Birden fazla kişi
ekleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde,
metin mesajı düzenlemeyi
başlatmak için aşağıdaki mesaj
kutusuna dokunun.
3 Metni girdikten sonra, mesajın
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üst kısmındaki gönder
düğmesine dokunarak SMS’i
gönderebilirsiniz.
İpucu! Mesaj
gönderdiğiniz her kişi için 160
karakterlik metin mesajı bedeli
ile ücretlendirileceksiniz.
4 Resim, Ses, Video, Sembol,
Metin şablonu, İfadeler, İsim
ve Numara, Yeni slayt, Konu
veya Daha fazlasını eklemek
için
Ekle’ye dokunun ve
Daha öğesini seçin (Kartvizitim/
Ajanda/Not/Görevler).
UYARI: 160 karakterlik
sınırlama SMS’in nasıl
kodlandığına bağlı olarak
ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilir. Türkiye de bu
değer 155’dir.
Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin
mesaj ile alınıp, gönderilmesinde

ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI
TS 123.040 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.
UYARI: Bir SMS’e resim,
video ya da ses dosyası
eklenmesi durumunda,
mesaj otomatik olarak MMS’e
dönüştürülecektir, mesaj
ücretlendirmesi de buna göre
yapılacaktır.

Metin girilmesi
T9 modunu açmak için
dokunun.
Sayılar, semboller ve tuş
takımları arasında geçiş yapmak için
basın.
Her metin giriş modunda (örneğin
büyük harf veya küçük harf) farklı
klavyeler arasında geçiş yapmak
için ’i kullanın.
Boşluk girmek için
tuşuna
dokunun.

T9 Modu
T9 modunda, turuncu daire içinde
öğesini göreceksiniz.
Aramak istediğiniz harf ile ilgili
rakam tuşuna dokunun, sözlük
kullanmak istediğiniz sözcüğü
tahmin edecektir.

Abc normal
Abc modunda bir harf girmek
için tuşa tekrar tekrar basmak
zorundasınız. Örneğin, ‘hello’
yazmak için, iki kere 4 tuşuna, iki
kere 3 tuşuna, üç kere 5 tuşuna,
tekrar üç kere 5 tuşuna ve ardından
üç kere 6 tuşuna basmanız gereklidir.

E-postanın ayarlanması
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve İletişim sekmesindeki
E-posta öğesine ilerleyin.
2 E-posta yaz öğesine dokunun.
E-posta hesabı oluşturulmadıysa,
e-posta kurulum sihirbazını
başlatın.
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İpucu! Bir e-posta hesabı zaten
kuruluysa, sihirbaz otomatik
olarak etkinleştirilmez.
İletişim > E-posta >
>
Yeni e-posta hesabı öğesine
gelerek de özel hesap ayarlarını
düzenleyebilirsiniz. Bunlar
aşağıdadır:
Başlık - Bu hesap için bir ad girin.
Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı
adını girin.
Şifre - Hesap şifresini girin.
E-posta adresi - Hesabın e-posta
adresini girin.
E-posta cevap adresi Cevaplanacak e-posta adresini
girin.
Giden posta sunucusu - Giden
posta sunucusu adresini girin
Gelen posta sunucusu - Gelen
posta sunucusu adresini girin.
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Maksimum alma boyutu E-postalarınızın boyut limiti için
maksimum 2.2 MB’a kadar seçim
yapın.
Posta kutusu tipi - Posta kutusu
türü olarak POP3 veya IMAP4
girin.
Sunucuya Kaydet E-postalarınızın sunucuya
kaydedilip kaydedilmeyeceğini
belirleyin. Kopyalar her zaman
IMAP4 hesabına kaydedilir.
Göderilen postayı kaydet
- IMAP4 e-postalarınızın
kaydedileceği yeri belirleyin.
POP3 posta kutuları için,
gönderilen postalar her zaman
telefona kaydedilir.
Erişim noktası - İnternet erişim
noktanızı belirleyin.

Alınacak e-posta - E-posta
yükleme şeklini seçin. POP3 için
sadece başlık veya mesaj gövdesi
dahil tümü IMAP4 için sadece
başlık, başlık + gövde veya
tümünü seçin.
Otomatik al - Yeni
e-postalarınızın otomatik olarak
alınıp alınmayacağını seçin.
Gelişmiş ayarlar - Gelişmiş
ayarları kullanıp kullanmamayı
tercih edin.
SMTP port numarası - Normal
olarak değeri 25’dir.
SMTP TLS/SSL - Giden
sunucu için TLS/SSL kullanıp
kullanmayacağınızı seçin.
Gelen sunucu portu - Normalde
bu POP3 hesapları için 110 ve
IMAP4 hesapları için 143’tür.
Gelen TLS/SSL - Gelen
sunucu için TLS/SSL kullanıp
kullanmayacağınızı seçin.

SMTP kimlik doğrulaması
- Giden posta sunucusu için
güvenlik ayarlarını seçin
SMTP Kullanıcı adı - SMTP
kullanıcı adını girin.
SMTP Parolası - SMTP parolasını
girin.
APOP güvenli giriş - POP3
hesap için APOP güvenli girişini
etkinleştirin. IMAP4 hesaplar
daima kapalı olarak ayarlıdır.
Hesap oluşturulduğunda, E-posta
klasörünüzdeki hesap listesinde
görüntülenecektir.

Microsoft Exchange e-posta
hesabı
E-posta adresi - Hesabın e-posta
adresini girin.
Sunucu adresi - E-posta
sunucusunun adresini girin.
Kullanıcı adı - Hesabın kullanıcı
adını girin.
Şifre - Hesabın şifresini girin.
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Alan – Hesap alanını girin
(Opsiyonel).
Oto. push – Push E-posta kullanma
durumunuzu belirleyin.
Hesabınızın ayarlanması bitince
hesabınız, E-posta klasörünüzdeki
hesaplar listenizde görünür.
Senk. edilen günler – E-postaları
senk. etme süresini seçin.
Senk. öğeleri - Senk.
öğelerini kullanım durumunu
(Rehber,Takvim,Görevler) belirleyin.
Rehber - Rehberi senk. etmeyi
seçin.
Takvim - Takvim senk. seçin.
Görevler - Görevler senk. seçin.
SSL kullan - Microsoft Exchange
için SSL kullanıp kullanmayacağınızı
seçin.
İnternet profili – İnternet
Profilinizi seçin.
Gönderilene kaydet – Gönderilen
e-postaların sunucuya kayıt
durumunu belirleyin.
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E-postanın alınması
Yeni e-postalar için hesabınızı
otomatik veya manuel olarak
kontrol edebilirsiniz.
Kendiniz kontrol etmek için:
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve İletişim sekmesindeki
E-posta öğesine ilerleyin.
2 E-posta öğesini seçin.
3 Kullanmak istediğiniz hesaba ve
ardından
öğesine dokunun.
4 Mesaj senk. öğesini seçtiğinizde
ve BL40’ınız e-posta hesabınıza
bağlanacak ve yeni mesajlarınızı
alacaktır.

Yeni hesabınızı kullanarak eposta gönderme
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve yeni bir boş mesaj
açmak için İletişim sekmesindeki
E-posta- E-posta yaz öğesine
ilerleyin.

2 Alıcının adresini girmek ve
mesajınızı yazmak için sekmeleri
ve öğesini kullanın. Resim, video,
ses ve diğer dosya türlerini de
ekleyebilirsiniz.
3 Postanızı göndermek için
E-posta gönder öğesine
dokunun.
İpucu! Aktif bir Wi-Fi
bağlantısı sırasında, e-postalar
Wi-Fi aracılığıyla gönderilir ve
alınır.

E-posta ayarlarının
değiştirilmesi
E-posta ayarlarınızı
kendi tercihlerinize göre
değiştirebilirsiniz.
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve İletişim sekmesindeki
E-posta öğesine ilerleyin.
2 Önce
öğesini seçin ardından
Ayarlar öğesine gidin.

3 Aşağıdaki ayarları
değiştirebilirsiniz:
E-posta hesapları - E-posta
hesaplarınızı yönetin.
E-posta ile Yanıtlamaya İzin
Ver - Okundu mesajlarının
gönderilip gönderilmeyeceğini
seçin.
Yanıt epostası iste - Okundu
onay mesajlarının istenip
istenmeyeceğini seçin.
Alım kontrolü - Yeni e-posta
mesajlarınız için ne sıklıkta BL40
kontrolü olacağını seçin.
Geri alma miktarı - Bir seferde
geri alınacak e-posta sayısını
seçin.
İletme ve Yanıtla mesajı ekle Orijinal mesajın yanıtınıza eklenip
eklenmemesini seçin.
Ekli içerik - Orijinal ekin
herhangi bir yanıta eklenip
eklenmemesini seçin.
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Dolaşımda otomatik geri alma
- Yurtdışındayken (dolaşım)
mesajlarınızın otomatik olarak
geri alınıp alınmayacağını seçin.
Yeni e-posta bildirimi - Yeni
e-postalarla ilgili olarak açılır
mesaj olmadan uyarılıp
uyarılmamayı seçebilirsiniz.
İmza - E-posta imzası oluşturup
bu özelliği etkinleştirin.
Öncelik - Mesajlarınızın öncelik
derecesini belirleyin.
Eposta gönderme boyutu
- Gönderdiğiniz e-postanın
boyutunu seçin.

Şablonların kullanılması
Sıkça gönderdiğiniz SMS ve
MMS mesajlarınız için şablon
oluşturun. Telefonda hali hazırda
düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar
mevcuttur.
1 Yeni bir mesaj yazarken,
seçenekler menüsündeki Ekle
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içinden Şablonlar öğesine
ulaşabilirsiniz.
2 SMS Şablonu ya da MMS
Şablonu öğesini seçin.
Ardından
tuşuna dokunun
ve şablonlar için Yeni şablon, Sil
veya Tümünü sil seçimini yapın.
Bir mesajı düzenlemek için seçin,
değişikliklerinizi yapın ve Kaydet
öğesine dokunun.

İfadelerin kullanılması
İfadeler kullanarak mesajlarınıza
canlılık katın. Telefonunuzda genel
olarak kullanılan bazı popüler
ifadeler hali hazırda mevcuttur.
Yeni ifade öğesine dokunarak yeni
bir ifade ekleyebilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
İletişim sekmesinde Mesaj arasında

dolaşın.
öğesine ve ardından
Mesaj ayarları ve Metin mesajı
öğesine dokunun. Aşağıdakiler
üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:
SMS merkezi - Mesaj merkezinize
ait ayrıntıları girin.
İletim raporu - Mesajlarınızın
teslim edildiğine dair onay almak
için düğmeyi sola kaydırın.
Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın
mesaj merkezinde ne kadar süreyle
kalacağını seçin.
Mesaj türleri - Metninizi Ses, Faks,
X.400 veya E-posta’ya dönüştürün.
Karakter kodlama - Karakterlerin
nasıl kodlanacağını seçin. Bu
işlem mesajlarınızın boyutunu ve
dolayısıyla veri ücretlendirmesini
etkiler.
Uzun metni şu yolla gönder
- Uzun mesajları çoklu SMS veya
MMS olarak göndermek için
kullanın.

Multimedya mesajı
ayarlarının değiştirilmesi
Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
İletişim sekmesinde Mesaj arasında
dolaşın.
öğesine ve ardından
Mesaj ayarları ve Multimedya
mesajı öğesine dokunun.
Aşağıdakiler üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz:
Alım modu - Ana şebeke veya
Dolaşım şebekesi öğesini
seçin. Eğer ardından Manuel
öğesini seçerseniz, yalnızca MMS
mesajlarına dair bildirimleri
alacaksınız. Ardından bunları tam
olarak indirip indirmemeye karar
verebilirsiniz.
İletim raporu - Bir iletim raporuna
izin verilip verilmeyeceğini ve/
veya rapor talebinde bulunulup
bulunulmayacağını seçin.
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Mesajlar
Okundu raporu - Yanıtı
oku mesajına izin verilip
verilmeyeceğini seçin.
Öncelik - MMS’nizin öncelik
derecesini belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne
kadar süreyle mesaj merkezinde
tutulacağını belirleyin.
Slayt süresi - Slaytlarınızın ekranda
ne kadar süreyle kalacağını
belirleyin.
Oluşturma modu - Kısıtlı/Uyarı/
Serbest modu arasında seçim
yapın.
Kısıtlanmış - Desteklenmeyen
dosya tiplerini MMS’e eklemek
imkansızdır.
UYARI: Desteklenmeyen
dosya tiplerini onay iletişimi
ile sınırlamayı ya da MMS’e
eklemeyi seçebilirsiniz.
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Serbest - Desteklenmeyen dosya
tipini mevcut boyut dahilinde
MMS’e ekler.
Gönderme zamanı - Bir mesajın
gönderilmeden önce ne kadar
bekleyeceğini belirleyin.
MMS merkezi - Mesaj merkezinize
ait ayrıntıları girin.

Kamera
Fotoğraf çekilmesi

göndermek için dokunun.

1 Telefonun sağ tarafındaki
kamera tuşuna basın ve basılı
tutun.
2 Telefonu yatay olarak tutarken,
merceği fotoğrafınızın konusuna
doğru çevirin.
3 Çekim tuşuna hafifçe
bastığınızda, vizör ekranının
ortasında bir odak kutusu
görüntülenecektir.
4 Konu odaklama karesinin içinde
olacak şekilde telefonu ayarlayın.
5 Odaklama karesi yeşile dönünce
nesne odaklanmış demektir.
6 Çekmek için çekim tuşuna tam
basın.

NOT: Dolaşım sırasında MMS
indirilmesi durumunda ek
ücretlendirme yapılabilir.

Fotoğraf çektikten sonra
Çekmiş olduğunuz fotoğraf
ekranda görüntülenir. Resim adı
dört simge ile sağ tarafta gösterilir.

Kullan Resmi duvar kağıdı olarak
kullanmak için dokunun.
Yeniden adlandır Seçili resmin adını
düzeltmek için dokunun.
Düzenle Çeşitli araçları kullanarak
resmi düzenlemek için bu tuşa
dokunun.

Önceki menüye dönmek için
öğesine dokunun.
Sil

Resmi silmek için dokunun.

Yeni resim Hemen başka bir
fotoğraf çekmek için bu tuşa
dokunun. Mevcut fotoğrafınız
kaydedilir.

Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi
görmek için
öğesine dokunun.

Gönder Fotoğrafı bir Mesaj,
E-posta ya da Bluetooth ile
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Kamera
Vizör ekranını tanıma
Yakınlaştır - Yakınlaştırmak için
tuşuna veya uzaklaştırmak için
tuşuna basın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Görüntü boyutu

Telefon belleğine/Harici
belleğe kaydetme

Bir fotoğraf çekmek
için dokunun.

Parlaklık - Parlaklığı Ayarlamak bölümüne bakın.
Sahne moduna girmek için
dokunun.
Flaş durumu - Flaşı ayarlayın
veya kapatın.
Makro - Yakın çekim yapmak
için bu modu kullanın.
Kalite (Normal/İyi/Çok iyi)
Ayarlar - Ayarlar menüsünü
açmak için bu simgeye
dokunun. Bkz. Gelişmiş ayarların
kullanılması.
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Geri - Ana ekrana dönmek için
buraya dokunun.
Kamera modu
1. Kamera modu seçili.
2. Fotoğraf çekmek için
dokunun.
3. Video kameraya geçiş için
aşağı sürükleyin
Video
Galeri - Kaydedilen görüntülerin
bulunduğu menüye geçişi sağlar.

Flaş kullanımı
Varsayılan flaş ayarı otomatiktir
ancak farklı seçenekler de vardır.
1 Flaş alt menüsüne girmek için
vizörün sol yanından
öğesini
seçin.
2 Dört adet flaş seçeneği
bulunmaktadır:
Otomatik - Kameranız iyi bir
resim çekmek için ihtiyacı olan
ışığı belirleyip gerektiğinde flaşı
kullanacaktır.
Kırmızı göz azaltma - Kırmızı
gözü kaldırmak için kamera flaşı
iki kez kullanır.
Kapalı - Kamera flaşı hiç
kullanmaz. Bu özellik pil enerjisi
tasarrufu için faydalıdır.
Açık - kamera her zaman flaşı
kullanacaktır.
3 İstediğiniz seçeneğe
dokunduğunuzda, flaş menüsü
otomatik olarak kapanacak ve

hemen resim çekmenize izin
verecektir.
4 Vizördeki flaş durum simgesi
yeni flaş moduna uygun olarak
değişecektir.

Çekim türünün seçilmesi
1 Mevcut çekim tiplerini açmak
için
tuşuna dokunun ve
Kayıt modu’nu seçin.
2 Sekiz seçenek arasından
tercihinizi yapın:
Normal çekim -Bu tuş, daha
önce hızlı foto konusunda
işlendiği gibi varsayılan normal
çekim tipi içindir.
Sürekli çekim - Bu fonksiyon
otomatik olarak art arda hızlı
bir şekilde altı resim çekmenizi
sağlar.
Ani çekim - Bu sürekli çekimin
ardından resimleri yan yana
dikmenizi sağlar. Altı ila sekiz
resim panoramik görünümde
birleştirilebilir, böylece BL40
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Kamera
ekranınızdan tam olarak
yararlanmanız sağlanır.
Gülümseyen resim - Kamera
bir gülümseme algıladığında
otomatik olarak deklanşöre
basar.
Panorama - Bu çekim tipi,
kalabalık bir grup insanı veya
panoramik bir manzarayı çekmek
için çok uygundur.
Güzelleştiren resim - Bu kişinin
yüzünü net ve parlak olarak
çekmenizi sağlar. Özellikle yakın
çekimde kullanışlıdır.
Sanat çekimi - Farklı resim
efektleri arasından seçim
yapmanızı sağlar. (Orijinal, Siyah/
Beyaz, Sıcak, Soğuk)
Çerçeve çekimi - Arkadaşınızın
resmini dönüştürmek veya resmi
çektirdiği ortamı dekore etmek
için eğlenceli çerçevelerden birini
seçin.
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Odak kaydırma çekimi - Bu
çekim tipi seçici odaklama
anlamına gelir.
Görüntünün ortasına
odaklanabilirsiniz.

Panoramik çekim yapılması
Panoramik çekimi kullanarak
yaşamı olduğu gibi yakalayın.
360° Panorama ile BL40’ın tam
boyutunun keyfini çıkarabilirsiniz.
İpucu!
360° Panorama: 12 adete
kadar resimleri birleştirmenizi
sağlar. seçeneğine bastıktan
kamera lensini istediğiniz
yönde (sağ/sol/yukarı/aşağı)
çevirin. Ardından otomatik
olarak yakalama yapacaktır.
Kırmızı kutu orta ekranın beyaz
kutusuna girdiğinde, yakalama
yapabilir.

Gelişmiş ayarların
kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama
seçeneklerini açmak için vizör
ekranında
tuşuna dokunun.
Yuvarlağı kaydırarak kamera
ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği
seçtikten sonra
butonuna
dokunun.
İpucu! Kamera işlevleri
hakkında yardım menüsünü
seçeneğine tıklayarak
görebilirsiniz.
Kamera değiştir - Kendi
portreleriniz için, LG BL40’ın dahili
kamerasına geçiş yapın.
Boyut - Bellek kartında yerden
kazanmak veya rehberdeki bir
kişi için uygun boyutlu bir resim
çekmek amacıyla resmin boyutunu
değiştirin. Bkz. Görüntü boyutunun
değiştirilmesi.

Manzara modu - Kamerayı ortama
uyarlamak için ayarlayın. Otomatik,
Portre, Manzara, Spor ve Gece
seçenekleri arasından seçiminizi
yapın.
Renk Efekti - Yeni fotoğrafınızda
kullanmak üzere bir renk tonu
seçin. Bkz. Bir renk efekti seçilmesi.
Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor
ışık, Güneşli, Floresan veya Bulutlu
seçenekleri arasından seçim yapın.
Otomatik-zamanlayıcı - Otomatikzamanlayıcı, yakala tuşuna
basıldıktan sonraki gecikmeyi
ayarlamanızı sağlar. Burada Kapalı,
3 saniye, 5 saniye veya 10 saniye
seçenekleri arasından tercihinizi
yapmanıza izin verir. Çektiğiniz bir
fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız
bu ideal bir özelliktir.
Kayıt modu - Çekim modunu seçin.
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Kamera
ISO - ISO derecelendirme, kamera
ışık sensörünün hassasiyetini
belirler. Yüksek ISO değeri,
kamerayı daha hassas yapar. Flaş
kullanamadığınız karanlık ortamlar
için uygundur. Otomatik, 100, 200,
400 ya da 800 ISO değerlerinden
birini seçin.
Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal
arasında seçim yapın. Kalite ne
kadar iyi olursa fotoğraf da o kadar
net olur. Ancak dosya boyutu
artacaktır, bu da demektir ki
telefonun belleğinde daha az video
depolayabileceksiniz.
Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon
belleğine mi, Harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
Görüntü sabitleme - Kamera
hareketi olmadan ve sallanmadan
fotoğraf çekmenizi sağlar.
Odak modu - Kameranın
odaklanma şeklini seçin. Spot,
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Manuel odaklama ve Yüz izleme
seçeneklerinden birini seçin.
Deklanşör sesi - 3 deklanşör
sesinden birini seçin.
Tablo ekran - Kapalı, Basit ya da
Üçlü seçim arasında seçim yapın.
Coğ-Etiket - GPS bilgilerini yazmak
için fotoğrafın EXIF bilgilerine geçiş
yapmak için bu öğeyi seçin.
Ayarları sıfırla - Tüm kamera
ayarlarını geri yükleyin.
İpucu! Kameradan çıktıktan
sonra görüntü boyutu
ve görüntü kalitesi hariç
ayarlarınızın tümü varsayılan
ayara geri döner. Renk tonu ve
ISO gibi ihtiyacınız olan ama
varsayılan olmayan ayarlar
sıfırlanır. Sonraki resimlerinizi
çekmeden önce bunları kontrol
edin.

İpucu! Ayar menüsü
vizöre yansıtılır, böylece resim
rengi veya kalitesi ile ilgili
özellikleri değiştirdiğinizde ayar
menüsünün arkasında resim
değişikliğini görebileceksiniz.

Resim boyutunun
değiştirilmesi
Daha fazla piksel daha fazla dosya
boyutu demektir, bu da bellekte
daha fazla yer kapladıkları anlamına
gelir. Telefonunuzda daha fazla
resim tutmak istiyorsanız daha
küçük dosya boyutu elde etmek
için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
1 Vizörü kullanarak sol köşedeki
öğesine dokunun.
2 Ön İzleme menüsünden Boyut’u
seçin.

3 Seçenekler arasından
(5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Rehber) bir
piksel değeri seçin ya da ön
tanımlı duvar kağıdı boyutunu
seçin.

Bir renk efekti seçilmesi
1 Vizörü kullanarak sol köşedeki
öğesine dokunun.
2 Ön İzleme menüsünden Renk
Efekti’ni seçin.
3 Üç renk tonu seçeneği
bulunmaktadır.
4 Seçiminizi yaptığınız zaman
öğesini seçerek renk tonu
menüsü kapatılabilir ve resim
çekmeye hazır hale gelir.
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Kamera
İpucu! Renkli olarak
çekilen bir resmi siyah/
beyaz veya sepya olarak
değiştirebilirsiniz ancak siyah/
beyaz çekilen bir resmi sepya
veya renkli hale getiremezsiniz.

İkinci kameranın kullanılması
LG BL40 telefonunuz video
aramaları ve fotoğraf çekme için
640x480 dahili bir kameraya
sahiptir.
1 Dahili kameraya geçmek için
öğesine dokunun ve ardından
Kamera değiştir menüsünden
İkinci kamera öğesini seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör
ekranında kendinizi
görebilirsiniz. Resim çekmek için
normal modda olduğu gibi yan
tuşa basın.
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İpucu! İkinci kamerada flaş veya
ISO gibi özellikler bulunmadığı
için daha az ayar vardır. Burada
da Görüntü boyutunu, renk
efektini, görüntü kalitesini,
beyaz dengesini değiştirebilir
ve otomatik zamanlayıcıyı
ana kamerayı kullanırken
olduğu gibi
tuşlayarak
ayarlayabilirsiniz.
3 Resmi çektikten sonra ana
kamerayla fotoğraf çekimi
sırasında size sunulan aynı
seçenekleri kullanabilirsiniz.
4 Ana kameraya dönmek için
öğesine dokunun ve Kamera
değiştir menüsünden Ana
kamera öğesini seçin.

Kayıtlı fotoğraflarınızın
görüntülenmesi
1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera
modundan erişebilirsiniz.
öğesine dokunduğunuzda
galeriniz ekrana gelecektir.
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Video kamera
Video çekimi

Bir video çektikten sonra

1 Telefonun sağ tarafındaki
kamera tuşuna basın ve basılı
tutun.
2 Bunun haricinde kamera
modundayken vizörde
öğesini aşağı sürükleyerek video
moduna geçebilirsiniz.
3 Kaydetmeye başlamak için
yakala tuşuna bir kez basın ya da
öğesine dokunun.
4 Videonun uzunluğunu
gösteren bir saatle birlikte
vizörün alt kısmında REC
görüntülenecektir.
5 Videoyu duraklatmak için
öğesine dokunun ve öğesini
seçerek kayda devam edin.
6 Kaydı durdurmak için ekranda
öğesine dokunun.

Ekranda çekilen videonuzu
gösteren durağan bir resim belirir.
Videonun adı sağ kenarda dört
simge ile birlikte ekranın altında
gösterilecektir.
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Oynat Videoyu oynatmak için
dokunun.
Gönder Fotoğrafı bir Mesaj,
E-posta ya da Bluetooth ile
göndermek için dokunun.
Mesaj göndermek ve Bluetooth
kullanarak dosyalarınızı göndermek
kısımlarına bakınız.
Kullan Videoyu zil sesi olarak
kullanmak için dokunun.
Yeniden adlandır Seçili resmin
adını düzeltmek için dokunun.
Düzenle Çeşitli araçları kullanarak
resmi düzenlemek için bu tuşa
dokunun.

Önceki menüye dönmek için
öğesine dokunun.
Sil
Şu anda oluşturduğunuz
videoyu silmek için dokunun ve
onaylamak için Evet’e dokunun.
Yeni video Hemen bir video daha
çekmek için bu tuşa dokunun.
Çekmiş olduğunuz mevcut video
kaydedilir.

Kayıtlı videoları ve resimleri
görmek için dokunun.
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Video kamera
Vizör ekranını tanıma
Yakınlaştır - Yakınlaştırmak için
tuşuna veya uzaklaştırmak için
tuşuna basın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Video Boyutu

Telefon belleğine/Harici
belleğe kaydetme

Video kaydı için dokunun.

Parlaklık - Parlaklığı Ayarlamak bölümüne bakın.
Sahne moduna girmek için
dokunun.

Geri - Ana ekrana dönmek için
buraya dokunun.

Flaş durumu - Flaşı ayarlayın
veya kapatın.

Kamera

Kayıt modu
Kalite (Normal/İyi/Çok iyi)
Ayarlar - Ayarlar menüsünü
açmak için bu simgeye
dokunun. Bkz. Gelişmiş ayarların
kullanılması.
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Video kamera modu
1. Video kamera modu seçili.
2. Kaydı başlatmak için dokunun.
3. Kameraya geçiş için yukarı
sürükleyin
Galeri

Gelişmiş ayarların
kullanılması

Video resim boyutunun
değiştirilmesi

Tüm gelişmiş ayarlama
seçeneklerini açmak için vizörü
kullanarak
öğesine dokunun.
Kamera sayfası 35’teki gelişmiş
ayarlara bakın.
Kayıt modu - Videonuz için bir süre
limiti ayarlayın. Video boyutunu
MMS olarak gönderebilecek şekilde
sınırlamak için Normal, MMS ya da
DLNA seçeneklerinden birini seçin.

Daha fazla piksel daha fazla dosya
boyutu demektir, bu da bellekte
daha fazla yer kapladıkları anlamına
gelir. Telefonunuzda daha fazla
video tutmak istiyorsanız daha
küçük dosya boyutu elde etmek
için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
1 Vizörü kullanarak sol köşedeki
öğesine dokunun.
2 Video boyutu’nu seçin.

İpucu! MMS süresini seçerseniz,
daha düşük görüntü kalitesiz
daha uzun süreli video çekimi
yapmanızı sağlayacaktır.
Bellek - Videolarınızı telefon
belleğine mi, harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
Ses - Videoyu sessiz kaydetmek için
Sessiz’i ya da sesli kayıt için Sesli
öğesini seçin.

UYARI: LG BL40’ın
mükemmel düzenleme
yazılımı 640X480 dışında tüm
video tipleriyle uyumludur.
Videolarınızı düzenlemek
istiyorsanız bu formatta
kaydetmeyin.
İpucu! Video format
dönüştürme yazılımı için BL40
ile birlikte gelen CD’ye bakın.
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Video kamera
İkinci video kameranın
kullanılması
LG BL40 video aramaları ve video
çekimi için kullanılabilecek bir
dahili 320x240 kameraya sahiptir.
1 Dahili kameraya geçmek için
öğesine dokunun ve ardından
Kamera değiştir menüsünden
İkinci kamera öğesini seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör
ekranında kendinizi
görebilirsiniz. Görüntüyü
kaydetmeye başlamak için
yakala düğmesine normal olarak
basın, kaydı durdurmak için
tekrar basın.
3 Videoyu çektikten sonra, ana
kamerayı kullanarak bir video
çekimi yapmak için seçeneklerin
aynıları size önerilecektir.
4 Ana kameraya dönmek için
öğesine, daha sonra Ana
kamera’ya dokunun.
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İpucu! Görüntü boyutunu,
renk efektini, beyaz dengesini
ve kaliteyi ana kamerayı
kullanırken olduğu gibi Ayarlar
öğesine dokunarak hala
değiştirebilirsiniz.

Kayıtlı videoların izlenmesi
1 Vizörde
öğesine dokunun.
2 Galeriniz ekranda belirecektir.
3 Görüntülemek istediğiniz
videoyu galerinin önüne
getirmek için videoya dokunun.
Bir video oynatmak için
öğesine dokunun.

Videolarınızı TV’de
seyretmek
TV çıkış kablosunu kullanarak
BL40’ınızı TV’nize bağlayın.
NOT: TV çıkış kablosu ayrıca satın
alınabilir.
En uygun çözünürlükler aşağıda
verilmiştir:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
Bir video oynatılırken, seçenek
menüsündeki Dosya bilgisinde
detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
(Video kalitesi gösterilmez.)
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Fotoğrafların ve videoların
görüntülenmesi

açarak yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz.

1 Kamera ön izleme ekranında
öğesine dokunun.
2 Galeriniz ekranda belirecektir.
3 Tam açmak için videoya ya da
resme dokunun.

Video izlerken ses
seviyesinin ayarlanması

İpucu! Diğer fotoğrafları
ve videoları görüntülemek için
sola veya sağa döndürün.
İpucu! Bir fotoğraf veya
videoyu silmek için açın o
dosyayı açın ve
öğesini
seçin. Onaylamak için Evet
öğesine dokunun.

Video veya foto izlerken
zoom kullanılması
Fotoğrafları ya da videoları
görüntülerken, parmak
uçlarınızı birleştirerek veya
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Oynatma sırasında bir videonun
sesini ayarlamak için, ekranın sol
yanındaki ses çubuğunu kullanın.
Telefonun sol yanındaki ses
tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Fotoğrafın duvar kağıdı
olarak ayarlanması
1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak
istediğiniz fotoyu açmak için
dokunun.
2 Seçenekler menüsünü açmak
için dokunun.
3 Kullan seçeneğine dokunun.
4 Ekran portre moduna geçer.
Resme yakınlaşabilir ve
uzaklaşabilirsiniz ve kırpılan
kısmı ekranın alt kısmında
küçük resim kullanarak hareket

ettirebilirsiniz.

Fotoğrafların düzenlenmesi
1 Düzenlemek istediğiniz
fotoğrafı açın ve seçenekleri
görüntülemek üzere Düzenle
öğesini seçmek için seçeneklere
dokunun.
2 Fotoğrafınızı değiştirmek için
simgelere dokunun:
Alanı seç
Fotoğrafınız üzerine elinizle
bir şey çizin. Dört farklı çizgi
kalınlığından birini ve kullanmak
istediğiniz rengi seçin.
Resim üzerine yazı ekleme.
Fotoğrafınızı damga ile
zenginleştirin.
Resme eklemiş olduğunuz
düzenlemeyi silin. Kullanmakta
olduğunuz silginin boyutlarını
seçebilirsiniz.

Galeriye dönmek üzere
dokunun.
Kaydet Mevcudu güncelle
üzerine değişiklikleri kaydetmek
veya Yeni dosya olarak
kaydetmek için bunu seçin. Yeni
dosya’yı seçerseniz bir dosya
adı girin.
Geri al Resim üzerinde
yaptığınız düzenlemeyi silin.
Görüntü Döndür de dahil
olmak üzere daha fazla efekt
seçeneğini açmak için dokunun.

Filtre Bir fotoğrafa efekt
eklemek için dokunun.
Ayarlama Bu otomatik renk,
parlaklık vb. kullanılarak çekilen
fotoğrafların düzenlenmesine
yardımcı olur.
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Fotoğrafa metin eklenmesi
1 Düzenleme ekranında
tuşuna
dokunun.
2 İmza Metni ya da Balon Metin
öğesini seçin.
3 Tuş takımını kullanarak metninizi
girin ve Kaydet’e dokunun.
4 Kaydırarak metni resimde
istediğiniz yere yerleştirin.
Metne dokunduğunuzda, tuş
takımı yeniden düzenleme için
etkinleştirilecektir.

Fotoğrafa efekt eklenmesi
1 Düzenleme ekranından Filtre .
2 Fotoğrafa çeşitli seçenekler
uygulayabilirsiniz
3 Bir efekti geri almak için sadece
Geri al tuşuna basabilirsiniz.

Bir fotoğrafın kırpılması
1 Düzenleme ekranından
öğesine dokunun.
2 Resmi kırpmak için kullanmak
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istediğiniz şekli seçin.
3 Kutuyu kırpmak istediğiniz alan
üzerine sürükleyin.
4 Resmin görünümünden
memnun olduğunuz zaman
öğesine dokunun. Kaydet .

Fotoğrafa renk vurgusu
yapılması
1 Düzenleme ekranından Görüntü .
2 Renk seçin.
3 Fotonun bir bölümünü seçin.
Seçilen alanda aynı veya benzeri
renkte olan her nesnenin
etrafında örneğin, bir kişinin
saçı veya kazağı gibi, kesik çizgi
görüntülenecektir.
4 Dokunarak vurgulama etkisini
ayarlayın Yoğunluk ve ‘+’ ya da ‘-’
düğmesine dokunun.
5 Ok’e dokunun.
6 Renk vurgusu için işaretlenen
bölüm dışında, fotodan tüm
renklendirme kaldırılacaktır.

7 Kaydet öğesini kaydetmek için
seçin.

Fotoda renklerin yer
değiştirmesi
1 Düzenleme ekranından Görüntü .
2 Renk Değişimi’ni seçin.
3 Fotonun bir bölümünü seçin.
Seçilen alanda aynı veya benzeri
renkte olan her nesnenin
etrafında örneğin, bir kişinin
saçı veya kazağı gibi, kesik çizgi
görüntülenecektir.
4 Bir renk seçin.
5 Ok’e basın.
6 Fotonun renk vurgusu için
seçilen kısmı seçili renge döner.
7 Kaydet öğesini kaydetmek için
seçin.

Sisli Çizim
1 Görevler Resminizdeki sisli çizim,
Resme dokun.
2 Sisli Çizim’i seç.

3 Resme sis koymak için
mikrofona puflayın ve üzerinde
parmağınızla gezinin.
4 Sis resme uygulandıktan sonra,
sisin rengini ve yoğunluğunu
değiştirebilir ve genişliği
silebilirsiniz.

Yağmur Damlası
1 Resminize yağmur damlası
eklemek için Resim menüsünü
seçin.
2 Yağmur Damlası’nı seçin.
3 Balonlar resim üzerinde görünür.
4 Sırasıyla yoğunluk/ölçek
menü çubuğunu ayarlayarak
damlacıkların yoğunluğunu/
ölçeğini ayarlayabilirsiniz.

Hareketli bulanıklık
1 Hareketli Bulanıklık uygulamak
için şuna dokunun Görüntü .
2 Hareketli bulanıklık öğesini
seçin.
3 Bir ana hat çizerek Hareketli
53

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar
bulanıklık girmek istediğiniz
konumu seçin. Tamam’a
dokunun ve istediğiniz yönde
Kaydırın.
4 Bulanıklık yoğunluğu yoğunluk
ayar çubuğu ile ayarlanabilir.

Videoların düzenlenmesi
Video düzenleme özellikleri
640x480 (VGA) çözünürlük dışında
MPEG4 tipleri için geçerlidir.
Videonuzu düzenlemeyi
planlıyorsanız bu formatlarda
kaydetmeyin.

Video uzunluğunun
kısaltılması
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve ardından
Kırpma/ Çoklu Kırpma öğesini
tercih edin.
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3
öğesine dokunun ve Kesme .
4 Kaydı bitirmek için Önizle
memnun olduğunuzu
onaylamak için öğesine
dokunun.
5 Kaydı bitirmek için Kaydet
veya farklı bir şekilde, galeriye
geri dönüp değişikliklerden
vazgeçmek için
tuşuna
dokunun.

İki videonun birleştirilmesi
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve Video
birleştirme öğesini seçin.
3 Videolarım klasörü açılır.
Birleştirmek istediğiniz videoyu
seçin.
4 Fotoyu videonun başına veya
sonuna taşımak için dokunarak
kaydırın.

5 Videoları nasıl birleştireceğinizi
seçmek için Önizleme’ye
dokunun.
6 Yeni birleştirilen videoyu
kaydetmek için önce Kaydet’e,
ardından Evet’e basın. Var olan
dosyayı değiştirin veya yeni bir
dosya olarak kaydedin.
7 Daha fazla video birleştirmek için
bu adımları tekrarlayın.

Video ile fotonun
birleştirilmesi
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve İmaj
birleştirme’yi seçin.
3 Görüntüler klasörü açılır.
Videonuzla birleştirmek
istediğiniz fotoyu seçin ve Seç’e
dokunun.

4 Fotoyu videonun başına veya
sonuna taşımak için dokunarak
kaydırın.
5 Fotoğraf ve videoyu nasıl
birleştireceğinizi seçmek için Ön
izleme’ye dokunun.
6 Kaydet’e basın ve var olan
dosyayı değiştirmek veya yeni
bir dosya olarak kaydetmek
arasında tercih yapın.
7 Daha fazla foto eklemek için bu
adımları tekrarlayın.

Videoya metin eklenmesi
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve Metin
kaplama’yı seçin.
3
tuşuna dokunun ve metin
görünümünün başlangıç
noktasını ayarlamak için
oynatmayı duraklatın.
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4 Başlat’a dokunun ve metin
stillerini seçin. Tuş takımını
kullanarak metninizi girin ve
Ok’i seçin.
5 Ekranda metnin görünmesini
istediğiniz alana dokunun ve
Ok’e dokunun.
6 Kaydet’e dokunun. Var olan
dosyayı değiştirin veya yeni bir
dosya olarak kaydedin.
7 Daha fazla metin eklemek için
bu adımları tekrarlayın.

4

Videoya foto yapıştırılması

7

1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve İmaj
kaplama’yı seçin.
3 Görüntüler klasörü açılır.
Videonuza yapıştırmak
istediğiniz fotoğrafı seçin.
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5

6

8

tuşuna dokunun ve resmin
görünmesini istediğiniz zaman
duraklatın; ardından Başlat
düğmesine dokunun ve Opaklık’ı
seçin.
Tamam’a dokunun ve fotoğraf
kaplamanın durmasını istediğiniz
zaman Son’a basın.
Ekranda metnin görünmesini
istediğiniz alana dokunun.
Fotoğraf çok büyükse yalnızca
seçili alanı değil, tüm ekranı
kaplayacaktır.
Kaydet’e dokunun. Var olan
dosyayı değiştirin veya yeni bir
dosya olarak kaydedin.
Daha fazla foto eklemek için bu
adımları tekrarlayın.

Videoya film müziği
eklenmesi
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve Dublaj’ı seçin.
3 Seslerim klasörü açılır. Videonuza
eklemek istediğiniz sesi seçin.
4 Videonuzdaki orijinal ses parçası
silinir.
5 Ses videodan daha kısaysa, Bir
kere çalma ya da Tekrar et
seçenekleri arasından tercih
yapın.
6 Var olan dosyayı değiştirin veya
yeni bir dosya olarak kaydedin.

Videonuza canlı ses ekleme
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenle ve Canlı dublaj’ı
seçin.
3 Ses değerini orijinal sese veya
kayıt sesine ayarlayın.

Videoya kısma efekti
eklenmesi
1 Düzenlemek istediğiniz dosyayı
açın,
seçenek tuşuna
dokunun.
2 Seç Düzenleme işlevi ve Kısma
Efekti’ni seçin.
3 Şimdi videonuz başlangıçta
aydınlanarak bitişte kararacaktır.
4 Var olan dosyayı değiştirin veya
yeni bir dosya olarak kaydedin.
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Telefonunuzun belleğine
tüm multimedya dosyalarını
kaydedebildiğiniz için tüm
resimlerinize, seslerinize,
videolarınıza ve oyunlarınıza
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına da
kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını
kullanmak telefon belleğinde boş
yer açmanızı sağlar.
Eğlence menüsüne erişmek için
tuşuna dokunun ve eğlence
sekmesinden Dosyalarım
öğesini seçin. Tüm multimedya
dosyalarınızın saklandığı klasörlerin
bir listesini açabilirsiniz.
İpucu! Öğeler’de herhangi
bir dosyayı silmek için
öğesine ve ardından Sil’e
dokunun.

58 LG BL40 | Kullanım Kılavuzu

Resimler
Görüntüler telefonunuza önceden
yüklenmiş varsayılan görüntüleri,
indirdiğiniz görüntüleri ve
telefonunuzun kamerasıyla çekilmiş
görüntüleri içerir.

Fotoğrafın gönderilmesi
1 Bir fotoğraf göndermek için
istediğiniz resmi seçin.
2 Gönder’e dokunun. Mesaj,
E-posta, Bluetooth veya Web’e
yükle arasından seçim yapın.
3 Mesaj veya E-posta’yı
seçerseniz, resminiz mesaja
eklenir ve mesajı normal
olarak yazıp gönderebilirsiniz.
Eğer Bluetooth’u seçerseniz,
telefonunuz resmi göndermek
için bir cihaz arayacaktır.

Bir resmin kullanılması

Slayt gösterisi oluşturulması

Görüntüleri duvar kağıdı ve ekran
koruyucusu olarak kullanmak için,
hatta arayanı tanımlamak için
seçebilirsiniz.

Telefonunuzda bulunan tüm
görüntülere bakmak için sizi
tüm görüntüleri teker teker açıp
kapamaktan kurtaracak bir slayt
gösterisi hazırlayabilirsiniz.

Görüntüyü yazdırma
1 Görüntüler’e dokunun.
2 Bir resim seçin ve
düğmesine
dokunun.
3 Bluetooth ile yazdır öğesine
dokunun.

Resmin taşınması veya
kopyalanması
Bir resmi telefon belleği ile bellek
kartı arasında taşıyabilir veya
kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellek
bankalarından birinde yer açmak
veya resimlerinizin kaybolmasını
önlemek için yapabilirsiniz.

Coğ-Etiket
Kamerayı açın ve telefonunuzun
yere yönelik servislerle ilgili
özelliklerinin tadını çıkarın.
Bulunduğunuz yerin fotoğrafını
çekin ve bunları yer bilgisiyle
birlikte etiketleyin.
Etiketli resimleri Coğ-Etiket’i
destekleyen bir bloga
yüklediğinizde resimlerin bir
haritada görüntülendiğini
görebilirsiniz.
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Sesler

Video klibin gönderilmesi

Seslerim klasörü İndirilen
1 Bir video seçin ve
öğesine
sesler’i, Standart sesler’i ve Ses
dokunun.
kayıtları’nı içermektedir. Buradan
2 Gönder’e dokunun ve Mesaj,
sesleri yönetebilir, gönderebilir
E-posta ve Bluetooth arasından
veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.
seçim yapın.
3 Mesaj veya E-posta öğelerinden
Videolar
birini seçerseniz, seçtiğiniz video
Videolarım klasörü indirdiğiniz
klip mesaja iliştirilir, böylelikle
veya kaydettiğiniz videoların bir
sizde normal bir şekilde mesaj
listesini gösterir.
yazabilir ve gönderebilirsiniz.
NOT: İnternet üzerinden indirilen
Eğer Bluetooth’u seçerseniz,
ya da bir kullanıcı tarafından
telefonunuz resmi göndermek
kodlanan bazı içerikler düzgün
için bir cihaz arayacaktır.
oynatılmayabilir.
İpucu! BL40, daha geniş bir
içerik kullanımı için hem
Divx hem de Xvid video
Oynatma biçimlerini destekler.
320x240’ye kadar DivX® video
oynatmak için DivX sertifikalıdır.

Oyunlar ve Uygulamalar

Boş zamanlarınızda eğlenmek
için telefonunuza yeni oyunlar ve
uygulamalar yükleyebilirsiniz.

Bir Java oyun ve
uygulamasının kurulumu
1
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öğesine dokunun ve Eğlence
sekmesinden Dosyalarım seçin.

2 Üst yan menüde yer alan Tüm
Bellek öğesine dokunun.
3 Tüm bellek veya Telefon belleği
öğesini seçin. Yeni bir bellek
kartı taktığınızda Harici Bellek
menüsüne dokunun.

Eğlence öğeleri menüsünü
kullanın
Eğlence öğeleri, entegre hareket
sensörleri kullanan önceden
yüklenmiş flash oyunlar içerir.

Flash içerikleri
Flash içerikleri klasörü, indirilen
tüm SWF ve SVG dosyalarını içerir.

Bir SWF / SVG dosyasını
görüntüleme
1

öğesine dokunun ve
ardından Eğlence sekmesinden
Dosyalar’ı seçin.
2 Flash içerikleri öğesine
dokunun.

3 Görüntülemek istediğiniz
dosyayı seçin.

Belgeler
Saklanan Excel, PowerPoint,
Word, Metin ve pdf dosyalarını bu
klasörde görüntüleyebilirsiniz.

Dosyanın telefona
aktarılması
Bluetooth muhtemelen
bilgisayarınızdan telefonunuza bir
dosya aktarmanın en kolay yoludur.
Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC
Suite’i kullanabilirsiniz.
Bluetooth kullanarak dosya (örn.
müzik) aktarmak için:
1 Telefonunuzda ve
bilgisayarınızda Bluetooth’un
açık olduğundan ve birbirlerine
bağlı olduklarından emin olun.
2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth
aracılığıyla göndermek için
kullanın.
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3 Dosya gönderildiğinde Evet’e
dokunarak dosyayı telefonunuza
kabul edin.
4 Dosya, görüntü dosyası ise ve
Görüntü klasörünüzde ve müzik
dosyası ise Ses klasöründe
gösterilmelidir.

4 Ses (örn. bir ses kaydı)
değiştirmek için ekrandan Ses
öğesine dokunun.

Diğer dosyalar

7 Kayıt ve MMS arasında seçim
yapmak için Kullanım öğesine
dokunun.

Diğer dosyalar klasörü resim,
ses, video, oyun veya uygulama
olmayan dosyaları saklamak için
kullanılır. Belgeler klasörüyle aynı
şekilde kullanılır.

Film oluşturulması
1

öğesine dokunun ve Eğlence
sekmesinden Film yapıcı’yı
seçin.

2 Bir görüntü eklemek için Ekle
öğesine dokunun.
3 Bir film stili seçmek için stile
dokunun.
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5 Sonuçları görmek için Önizleme
tuşuna dokunun.
6 Sırayı değiştirmek için ekrandan
Çalma listesi öğesine dokunun.

8 Filminizi kaydetmek için Filmi
Kaydet öğesine dokunun.

Müzik
LG BL40’ınız entegre bir MP3 çalara
sahip olduğu için sevdiğiniz tüm
müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara
erişmek için
menü tuşuna
dokunun ve ardından eğlence
sekmesinden Müzik öğesini seçin.

İpucu! BL40 telefonunuz müzik
için Dolby Mobile™ teknolojisini
uygulayan ve cep telefonunuza
Dolby™ ses kalitesini kazandıran
birkaç modelden biridir.

Müziğin telefona aktarılması
LG PC Suite programını da
kullanabilirsiniz. Telefonunuza
müzik aktarmanın en kolay yolu
Bluetooth veya bağlantı kablosunu
kullanmaktır.
Bluetooth kullanarak müzik
aktarmak için:
1 Her iki cihazda Bluetooth’un açık
olduğundan ve birbirlerine bağlı
olduklarından emin olun.
2 Diğer cihazdaki müzik
dosyasını seçin ve Bluetooth ile
göndermeyi seçin.
3 Dosya gönderildiğinde Evet’e
dokunarak dosyayı telefonunuza
kabul edin.

4 Dosya, Müzik > Tüm
parçalar’da görüntülenmelidir.

Şarkı çalınması
1

2
3
4
5

6

7

öğesine dokunun ve
ardından Eğlence sekmesinden
Müzik’i seçin.
Tüm parçalar öğesine dokunun.
Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin
ve
öğesine dokunun.
Şarkıyı duraklatmak için
tuşuna dokunun.
Bir sonraki şarkıya atlamak
için
tuşuna dokunun.
(İleri gitmek için uzun süreyle
dokunun)
Önceki şarkıya dönmek için
tuşuna dokunun. (Geri gitmek
için uzun süreyle dokunun)
Müzik menüsüne dönmek için
öğesine tıklayın.
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İpucu! Müzik dinlerken ses
seviyesini değiştirmek için,
öğesine dokunun.
Not: Müzik dosyalarının
telif hakkı uluslararası
anlaşmalar ve ulusal telif hakkı
yasaları ile korunabilir. Bu
nedenle, müzik kopyalamak
ve çoğaltmak için izin veya
lisans almak gerekebilir. Bazı
ülkelerde ulusal yasalar telif
haklarıyla korunan materyallerin
özel olarak kopyalanmasını
yasaklamaktadır. Dosyayı
indirmeden ve kopyalamadan
önce, lütfen bu tip materyalin
kullanılması ile ilgili olarak
lütfen uygulandığı ülkenin yasal
düzenlemelerini inceleyin.
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Parça listesinin oluşturulması
Tüm parçalar klasöründe
bulunan şarkılar arasından seçim
yaparak kendi parça listelerinizi
oluşturabilirsiniz.
Parça listesini oynatmak için listeyi
seçin ve içerdiği şarkılardan birine
dokunun.
NOT: İkinci bir parça listesi eklemek
için
tuşuna ve ardından Yeni
parça listesi’ne dokunun.

Radyonun kullanılması
LG BL40 telefonunuz FM radyo
özelliği bulunmaktadır, böylece
sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken
de dinleyebilirsiniz.
NOT: Radyo dinleyebilmeniz için
LG’nin verdiği kulaklıkları takmanız
gerekmektedir. Kulaklığınızı kulaklık
soketine takın.

İstasyonların aranması

Radyonun dinlenmesi

Telefonunuzda radyo istasyonlarını
manuel ya da otomatik olarak
arayarak ayarlayabilirsiniz.
Bu istasyonlar belirli kanal
numaralarına atanacaktır, böylece
yeniden ayar yapmak durumunda
kalmayacaksınız. Telefonunuza en
fazla 48 kanal kaydedebilirsiniz.
Otomatik ayarlama:
1
öğesine dokunun ve Eğlence
sekmesinden FM radyo öğesini
seçin.
2
öğesine dokunun.
3 Otomatik tarama öğesine
dokunun. Bulunan istasyonlar
telefonunuzdaki kanal
numaralarına atanır.
NOT: Bir radyo istasyonunu
radyo frekansının yanında
görüntülenen ayar düğmesi ile
elinizle de ayarlayabilirsiniz.

1

öğesine dokunun ve Eğlence
sekmesinden FM radyo öğesini
seçin.
2 Dinlemek istediğiniz istasyonun
kanal numarasına dokunun.
İpucu! Radyo alımını
iyileştirmek için, radyo anteni
işlevi de gören kulaklığı açın.
UYARI: Olabilecek en iyi
sinyal alımını sağlamak için
telefonunuzla birlikte verilen LG
kulaklığına ihtiyacınız vardır.
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Ajanda
Takvime etkinlik eklenmesi
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Ajanda öğesine
gelin.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi
seçin.
3
tuşuna ve ardından Yeni
program öğesine dokunun.
İpucu! Takviminizde tatiller
girebilirsiniz. Her tatil gününü
tek tek seçin, ardından
öğesine dokunun ve Tatili belirle
öğesini seçin. Her bir gün kırmızı
olarak işaretlenecektir.

Varsayılan takvim
görünümünün değiştirilmesi
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Ajanda öğesine
gelin.
içerisinde Ayarlar
öğesini seçin.
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2 Standart görünüm öğesine
dokunun ve Ay, Hafta, Çizelge,
Liste veya Tüm görevler
öğelerinden birini seçin.

Tarih bulucunun kullanılması
1 Ana ekrandan
öğesini
seçin, ardından Uygulamalar
sekmesinden Ajanda öğesine
gelin.
2 Seçenek menüsünden Tarih
bulucu öğesini seçin.
3 Başlangıç sekmesinde
istediğiniz tarihi belirleyin.
4 Sonra sekmesinde istediğiniz
gün sayısını belirleyin.
5 Hedef tarihi görüntülenir.

Alarmın ayarlanması
1 Ana ekrandan
öğesini
seçin, ardından Uygulamalar
sekmesinden Alarm öğesine
gelin.

2 Eğer bir alarm eklemek
isterseniz, Yeni alarm öğesine
dokunun.
İpucu! Alarmı başlatmak için Aç
simgesine dokunun ya da
ayarlayın.

Ses kaydedicisi
Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını
kaydetmek için ses kaydedicinizi
kullanın.

Sesin kaydedilmesi
1 Ana ekrandan
öğesini
seçin, ardından Uygulamalar
sekmesinden Ses kaydedici
öğesine gelin.
2 Kaydı başlatmak için Kayıt
tuşuna dokunun.
3 Kaydı bitirmek için Durdur
tuşuna dokunun.

4 Dokunursanız Yeni , önceki
kaydolduktan sonra ses
kaydedici otomatik olarak tekrar
başlatılacaktır.

Ses kaydının gönderilmesi
1 Kayıt işlemini bitirdikten sonra,
Gönder öğesine dokunun.
2 Mesaj, E-posta veya Bluetooth
arasından seçim yapın. Eğer
Mesaj veya E-posta’yı seçerseniz
kayıtlı parça mesaja eklenecek
ve MMS olarak gönderilecektir.
Eğer Bluetoothu seçerseniz,
telefonunuz ses dosyanızı
göndermek için bir cihaz
arayacaktır.

Müzik çalmak için FM
vericisinin kullanılması
BL40 telefonunuz, FM vericisi
sayesinde evde yada arabanızda
telefonunuzun kapsama alanındaki
FM radyo aracılığıyla müzik
dinlemenize imkan verir.
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Ajanda
1

öğesine dokunun, ardından
Uygulamalar sekmesinden
Araçlar ve FM Verici öğelerini
seçin.
2 FM sinyalinin iletilmesini
istediğiniz bir frekans seçin ve
ardından İlet öğesine dokunun.
3 Ardından radyonuzu aynı
frekansa ayarlayın.
NOT: FM vericinin çalışma
mesafesi kanalın durumuna göre
değişebilir.
İletim duvarlar, diğer elektronik
cihazlar ve radyo istasyonları gibi
engeller sebebiyle parazitlenebilir.
Parazitlenmeyi önlemek için daima
FM vericiyi kullanmadan önce
alıcıda boş bir FM frekansı arayın.
FM verici, cihazınızın FM radyosuyla
aynı zamanda kullanılamaz.
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İnternet
Tarayıcı
Tarayıcı oyunlar, müzik,
haberler, spor, eğlence ve çok
daha fazlasından oluşan hızlı ve
rengarenk bir dünyayı doğrudan
telefonunuza getirir. Nerede
olursanız olun ve ne yaparsanız
yapın.

Sık kullanılanların eklenmesi
ve erişilmesi
Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılan
ekleyebilir ve web sayfalarını
kaydedebilirsiniz.
1 Ana ekrandan
öğesini
seçin, ardından Uygulamalar
sekmesinden Tarayıcı öğesine
gelin.
2 Sık kullanılanlar’ı seçin.
Ekranda sık kullanılanlarınızın
listesi belirir.
3 Yeni bir yer imi eklemek için
Yeni sık kullanılan öğesine

dokunun. Sık kullanılanınız için
bir ad girin ve ardından URL’yi
yazın.
4
tuşuna dokunun.
Sık kullanılanınız artık Sık
kullanılanlar listesinde
görüntülenecektir.

RSS okuyucuyu kullanma
RSS (Really Simple Syndication),
blog yazıları, haber başlıkları veya
podcast gibi sıklıkla güncellenen
içerileri yayınlamak için kullanılan
bir web besleme biçimi ailesidir.
Besleme, web beslemesi veya kanal
adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak
bir web sitesinin içerik özetini ya
da tam metni içerir. RSS, insanlara
sevdikleri web sitelerini manuel
olarak kontrol etmek yerine daha
kolay bir şekilde otomatik olarak
takip etme olanağını sağlar.
Kullanıcı bir web beslemesine
beslemenin linkini okuyucuya
girerek ya da tarayıcıda kaydolma
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İnternet
işlemini belirten bir RSS simgesine
tıklayarak kaydolmuş olur.
Okuyucu, kullanıcının kayıtlı
beslemelerini yeni içerik için
düzenli olarak kaydeder ve
bulduğu güncellemeleri indirir.

Telefonun modem olarak
kullanılması
BL40’ınız bilgisayarınız için bir
modem olarak kullanılabilir
ve kablolu hatlardan
bağlanamadığınızda e-posta ve
internete erişebilmenizi sağlar.
Bunu USB kablo veya Bluetooth
aracılığıyla yapabilirsiniz.
USB kablosunu kullanarak:
1 Bilgisayarınızda LG PC Suite
programının yüklü olduğundan
emin olun.
2 BL40 telefonunuzu ve
bilgisayarınızı USB kablosu
ile bağlayın ve LG PC Suite
yazılımını çalıştırın.
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3 Bilgisayarınızda İletişim’e
tıklayın. Sonra Ayarlar’a
tıklayarak Modem’i seçin.
4 LG Mobile USB Modem’i seçin
ve Tamam’a tıklayın. Şimdi
ekranda görüntülenir.
5 Bağlan’a tıkladığınızda
bilgisayarınız BL40’ınız üzerinden
bağlanır.
Bluetooth kullanarak:
1 Bluetooth’un Açık olduğundan
ve hem bilgisayarınız, hem
de BL40 tarafından Görünür
olduğundan emin olun.
2 Bilgisayarınızı ve BL40’ı bağlantı
için parola gerekecek şekilde
eşleştirin.
3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı
oluşturmak için LG PC Suite
programınızda bulunan
Bağlantı sihirbazı’nı kullanın.
4 Bilgisayarınızda İletişim’e
tıklayın. Sonra Ayarlar’a tıklayın.
5 Modem’e tıklayın.

6 Standard Modem Bluetooth
link’i seçin ve Tamam’ı tıklayın.
Şimdi ekranda görüntülenir.
7 Bağlan’a tıkladığınızda
bilgisayarınız BL40’ınız üzerinden
bağlanır.

Google Servisine erişim
Bu uygulamada google servislerini
kullanabilirsiniz. Yardımcı
programlar sekmesinden Google
öğesine dokunun.

com/app adresini ziyaret edin.
YouTube: Mobil tarayıcınızdan
YouTube Mobile ile videolar
izleyebilirsiniz. Mobil cihazınızda
veri akışının kullanılabilirliği
hakkında daha fazla bilgi edinmek
için operatörünüzle görüşebilirsiniz.
Blogger: Hesabınızı yönetebilir
ve blogunuzu paylaşabilirsiniz. Bir
resim veya video yükleyebilirsiniz.

Haritalar: Mobil cihazlarınızdan
haritalara erişebilirsiniz.
Arama: Google Mobile Web Arama
servisi, cep telefonları ve mobil
cihazlar için özel olarak tasarlanmış
web sitelerini aramanızı sağlar.
Posta: Mobil uygulamalar için
Gmail servisi indirilebilir bir Java
uygulamasıdır ve desteklenen
mobil cihazlarda size en iyi Gmail
deneyimini yaşatır. İndirmek için
mobil tarayıcınızdan http://gmail.
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PC Suite
Bilgisayarınızı telefonunuzla
eşleştirebilirsiniz. Böylece tüm
önemli bilgileriniz ve tarihleriniz
birbiriyle uyuşur, ayrıca rahat
hissetmeniz için yedeklenmiş
olurlar.
İpucu! CD-ROM’da bulunan ya
da http://update.lgmobile. com
adresinden indirebileceğiniz PC
Suite uygulamasını kurmanız
gerekecektir. (www.lgmobile.
com ÜRÜNLER menüsünden
> Kullanma kılavuzu & Yazılım
> Kullanma kılavuzu & Yazılım
İndirme Bölümüne gidin)

LG PC Suite programının
bilgisayara kurulması
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve Bağlantı öğesine
tıklayın.
2 USB bağlantısı öğesini seçin ve
PC Suite’e tıklayın.
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3 USB kablosuyla telefonu ve
bilgisayarı birbirine bağlayın ve
bir süre bekleyin.
4 Kurulum kılavuz mesajı
bilgisayar ekranında gösterilir.
Dikkat! Dikkat! Kurulum
kılavuz mesajı bilgisayarınızda
gösterilmezse lütfen Windows’ta
CD-ROM ayarlarınızı kontrol
edin.
5 Ürünle birlikte verilen CDROM’u takın ya da LG PC
Suite programını internetten
doğrudan indirmek için indirme
düğmesine tıklayın.
6 Ekranınızda görüntülenecek olan
LG PC Suite Installer yazılımına
tıklayın.

Telefonun bilgisayara
bağlanması
1 Bağlantı menüsünden PC Suite
modunu seçin ve ardından USB
kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza takın.
2 LG PC Suite bilgisayarınızda
otomatik olarak
etkinleştirilecektir.
3 Şimdi telefonunuz ve
bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin
yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan
şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
2 Yedekleme simgesine tıklayın
ve Yedekle veya Eski haline
getir öğesini seçin.
3 İçerik Verisi ve/veya Rehber/
Program/Yapılacak/Not
Verisi’ni yedeklemek için seçim
yapın. İçerikleri yedeklemek

veya geri yüklemek istediğiniz
konumu seçin. Tamam’ı tıklayın.
4 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarınızdaki telefon
dosyalarının görüntülenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan
şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
2 Fotoğrafları, Videoları veya
Müziği Yönet simgesine tıklayın.
3 Telefonunuza kaydettiğiniz
görüntüler, ses dosyaları ve
videolar, ekranda LG Phone
klasöründe görüntülenir.
İpucu! Telefon içeriğinizi
bilgisayarınızda görüntülemek
artık ihtiyacınız olmayan
dosyaları yönetmenize yardımcı
olur.
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PC Suite
Rehberin senkronize
edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza
bağlayın.
2 Rehber simgesine tıklayın.
3 Rehberi senk. et düğmesine
tıkladığınızda bilgisayarınız
telefonunuzda kayıtlı tüm kişileri
alacak ve gösterecektir.
4 Menü’ye tıklayın ve Gönder
öğesini seçin. Şimdi rehberinizi
kaydetmek istediğiniz yeri
seçebilirsiniz.

Mesajların senkronize
edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza
bağlayın.
2 Mesajlar simgesine tıklayın.
3 Telefonunuzdaki tüm
mesajlar, ekrandaki klasörlerde
görüntülenecektir.
4 Mesajları düzenlemek ve
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sıraya koymak için ekranın üst
kısmındaki araç çubuğunu
kullanın.

Müzik Senk.
Bu menü BL40 telefonunuza müzik
eklemenizi sağlar. Bilgisayarınızdan
telefonunuza müzik aktarmadan
önce bilgisayarınızda şu kurulum
ve aksesuarların bulunduğundan
emin olun.
• Microsoft Windows XP veya Vista
• Windows Media Player 10 veya
üstü
• USB veri kablosu
• microSD kart (Müzik depolamak
için harici bellek kullanmak
istiyorsanız.)

UYARI
Aktarım esnasında
telefonunuzun bağlantısını
sökmeyin.

Windows Media Player
kullanarak müzik aktarma
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Bağlantı öğesine gelin.
2 USB bağlantı modu ve ardından
Müzik senk. öğesini seçin.
3 Telefonunuzu uygun bir USB
kablosuyla bilgisayara bağlayın.
4 Telefonu bilgisayarınıza
bağlamaya çalışırken
telefonunuzda “Müzik Senk.”
ve ardından Bağlandı mesajları
görüntülenecektir.
5 Bilgisayar tercih ettiğiniz müzik
yönetim yazılımını başlatmanızı
isteyecektir.
6 Window Media Player’ı seçin.
7 Senk. Sekmesine gidin, ardından
telefonunuza aktarmak
istediğiniz müziği Senk. Listesi
panosuna sürükleyip bırakın.

8 Senk. Başlat düğmesine tıklayın.
Böylece aktarım işlemi başlar.

UYARI
Aktarım esnasında
telefonunuzun bağlantısını
sökmeyin.

DivX Dönüştürücü
PC Suite yazılımıyla aynı
CD-ROM’da bulunan DivX
dönüştürücüyü yükleyin. DivX,
bilgisayarınızdaki ortam dosyalarını
telefonunuza yüklenebilir ve
oradan izlenebilir hale getiren bir
biçime dönüştürecektir.
Yükledikten sonra bilgisayarınızın
Program Files klasöründen
önce DivX’i, ardından DivX
dönüştürücü’yü, son olarak da
Dönüştürücüyü (Converter) seçin.
Dönüştürme formatını Mobil
olarak değiştirmek için
uygulamadaki okları kullanın.
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PC Suite
Uygulama kutusuna sağ tıklayıp
Tercihler’i seçerek, dönüştürülen
dosyaların kaydedildiği konumu
değiştirebilirsiniz.
İlk analiz için dosyaları
sürükleyip uygulamaya bırakın.
Ardından işlemin başlaması için
Dönüştür öğesini seçin. İşlem
tamamlandığında bir Dönüştürme
tamamlandı açılır mesajı
görüntülenecektir.

DIVX VIDEO HAKKINDA:
DivX®, DivX Inc. şirketi tarafından
oluşturulmuş dijital bir video
formatıdır. Bu cihaz resmi olarak
DivX video oynatma Onayına
sahiptir. Dosyalarınızı DivX videoya
dönüştüren yazılım araçları ve daha
fazla bilgi almak için www.divx.com
adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
HAKKINDA: Bu DivX Certified®
cihaz DivX Video-on-Demand
(VOD) içerik oynatabilmek için
kaydedilmelidir. Kayıt kodu
oluşturmak için cihaz ayar
menüsünden DivX VOD bölümünü
bulun. Bu kodla birlikte vod.divx.
com adresine giderek kayıt işlemini
tamamlayın ve DivX VOD hakkında
daha fazla bilgi edinin.

Pat. 7,295,673
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Ayarlar
Profillerin özelleştirilmesi
Ana ekranda profilinizi hızlıca
değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki
durum özeti simgesine dokunun ve
profil sekmesine dokunun.

Telefon ayarlarının
değiştirilmesi
BL40’ınızın kendi seçeneklerinize
göre rahatça çalışmasının
özgürlüğünün tadını çıkarın.
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinde
Telefon ayarları öğesine gidin.
2 Aşağıdaki listeden bir menü
seçin:
Tarih ve Saat
Enerji tasarrufu
Diller
Otomatik kilit - Ana ekranınızda
tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon
kilidi gibi güvenlik ayarlarını
ayarlayın. (Güvenlik Kodu
varsayılan olarak “0000”dır)
Bellek bilgisi.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları
varsayılan fabrika ayarlarına geri
getirin.
Bilgi - BL40 telefonunuzun teknik
bilgilerini görüntüleyin.

Dokunma ayarlarınızın
değiştirilmesi
Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinde
Dokunmatik ayarlar öğesine gidin.

Bağlantı ayarlarının
değiştirilmesi
Herhangi bir ayarı değiştirmek için
bu menüyü kullanın:
Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Bağlantı öğesine gelin.
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Ayarlar
Şebeke seçimi - BL40’ınız tercih
ettiğiniz şebekeye otomatik
bağlanır.
İnternet profilleri - İnternete
bağlanmak için profilleri ayarlayın.
Erişim noktaları - Şebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten
kaydetmiştir. Bu menüyü
kullanarak yeni erişim noktaları
ekleyebilirsiniz.
Server senkronizasyonu - Rehberi
Senk. servisiyle yedekleyebilir ya da
geri yükleyebilirsiniz.
DLNA - Telefonunuzdaki içeriği Ana
şebekeden paylaşabilirsiniz. Öğeler
menüsü - Müzik, Video, Görüntü ve
harici belleğe de erişebilirsiniz.
Ana şebeke bağlantısını başlatmak
için işlevi açın, cihaz adını onaylayın
ve paylaşım için öğeleri kontrol
edin.
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Şu dosyalar desteklenmektedir.
Müzik: mp3, Video: H.264(AVC)/
AAC/ MP4, görüntü: jpeg.
Ana şebeke işlevini Wi-Fi kapalıyken
açarsanız Wi-Fi açıldıktan sonra
otomatik olarak bağlanacaktır.
GPS türü - Yardımcı GPS veya
Tek başına seçeneklerinden birini
seçin.

GPS
– GPS teknolojisi, konumları
bulmak amacıyla dünyanın
yörüngesindeki uydulardan elde
edilen bilgileri kullanır.
– Bir alıcı, sinyallerin kendisine
ulaşması için geçen süreye göre
GPS uydularına olan mesafeyi
tahmin eder ve daha sonra
bunun konumunu saptamak için
bu bilgiyi kullanır.
– Bu süre birkaç saniye ile birkaç
dakika arasında değişebilir.
– Bu cep telefonunda bulunan
Destekli GPS (A-GPS ), karasal
ağlarla paket veri bağlantısı
üzerinden konum destek
verilerinin alınması için kullanılır.

– Destek verileri yalnızca
servis sağlayınız tarafından
sunulduğunda ve gerektiğinde
Servis Sağlayıcınız alınır.
Not: GPS servisi bir hata toleransına
sahiptir, bina ve yeraltında
çalışmaz.

Wisepilot
Wisepilot uygulaması bir mobil
GPS uygulamasıdır.
Bu GPS navigasyonunda 3D
harita ve sesli bilgilendirmeyi
desteklenmektedir. (Türkçe sesli
bilgilendirme mevcut değildir)
Wisepilot programı bilgilerini
navigasyon sunucusundan
almaktadır ve haritalar en son
bilgileri içermektedir.
USB bağlantısı - BL40’ınızı LG PC
Suite yazılımıyla telefonunuzdan
dosyaları kopyalayarak senkronize
edin.
TV çıkışı - BL40’ınızı TV’ye
bağlarken PAL veya NTSC’yi seçin.
DivX VOD kaydı - Bu menü bir
DivX VOD kayıt kodu oluşturmak
için kullanılır. Lütfen kayıt ve teknik
destek için http://vod.divx.com
adresini ziyaret edin.
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Ayarlar
Paket veri bağlantısı - Paket veri
bağlantısını ayarlayın.
Tarayıcı ayarları - Tarayıcıyla ilgili
ayarları yapın.
Akış ayarları - Şebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten
kaydetmiştir. Değişiklik yapmak
isterseniz düzenleyebilirsiniz.
Java ayarları - Java programları
tarafından yapılan bağlantılar için
profiller ayarlamanızı ve sertifikaları
görüntülemenizi sağlar.

Uçuş modunu kullanma
öğesini, ardından Ayarlar
> Profiller’i ve Uçuş modu’nu
seçerek uçuş modunu açın.
Uçuş modunda görüşme
yapmak, İnternete bağlanmak,
mesaj göndermek ve Bluetooth
kullanmak önlenir.
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Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve
bağlantı hızlı ve kolay olduğu için,
mükemmel bir dosya gönderme
ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth
kulaklık da bağlayabilirsiniz.
Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı
açın, bu genellikle bir fotoğraf,
video veya müzik dosyası
olacaktır.
2
tuşuna dokunun ve Gönder’i
seçin.
Bluetooth’u seçin.
3 Bluetooth cihazını
eşleştirdiyseniz, BL40’ınız diğer
Bluetooth cihazlarını otomatik
olarak aramayacaktır. Aksi
taktirde, BL40’ınız kapsama alanı
dahilindeki diğer Bluetooth
cihazlarını arayacaktır.

4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin ve Seç’e dokunun.
5 Dosyanız gönderilecektir.
İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin olmak
için ilerleme çubuğunu kontrol
edin.
Dosya almak için:
1 Dosya almak için Bluetooth’unuz
Açık olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için
aşağıda Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi konusuna bakın.
2 Bir mesaj, gönderenden
dosyayı kabul edip etmediğinizi
soracaktır. Dosyayı almak için
Evet öğesine dokunun.
3 Dosyanın nereye kaydedildiğini
göreceksiniz ve dosya
için Göster veya Kullan
(yalnızca görüntü dosyaları)
öğeleri arasından seçim
yapabileceksiniz. Dosyalar
genellikle Dosyalarım içindeki

uygun klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Bluetooth öğesine gelin.
2
tuşuna dokunun.
Aşağıda belirtilen değişiklikleri
yapın:
Cihaz bilgilerim - BL40’ınız için
bir isim girin.
Cihazımın görünürlüğü
- Görünür, Gizli ya da 1 dk.
Görülebilir olarak seçin.
Uzaktan USIM modu açık
- Uzaktan USIM modunu
etkinleştirin.
Desteklenen servisler Bluetooth’un farklı servislerle
ilişkili olarak nasıl kullanılacağını
seçin.
Sil - Eşleşmiş cihaz listelerini
silmek için silin.
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Ayarlar
Tümünü sil - Eşleşmiş tüm cihaz
listelerini silmek için silin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme
BL40’ınızı başka bir cihazla
eşleştirerek şifre korumalı bir
bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu
eşleştirme işleminizi daha güvenli
hale getirir.
1 Bluetooth özelliğinizin Açık
olduğunu kontrol edin.
Görünürlük durumunuzu
Ayarlar menüsünden
değiştirebilirsiniz.
2 Aramak için Yeni cihaz öğesine
dokunun.
3 BL40’ınız Bluetooth
cihazlarını arayacaktır. Arama
tamamlandığında ekranda
Yenile simgesi belirecektir.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı
seçin, parolayı girin ve Tamam’a
dokunun.
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5 Telefonunuz diğer cihaza
bağlanacaktır, bu cihazda da
aynı parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth
bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık
kullanılması
1 Bluetooth özelliğinizin Açık
olduğunu kontrol edin.
2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna
almak için kulaklıkla birlikte
verilen talimatları uygulayın ve
cihazlarınızı eşleştirin.

Wi-Fi
Wireless Manager cihazınızdaki
İnternet bağlantılarını Wi-Fi
(Kablosuz LAN) ile yönetmenizi
sağlar. Telefonunuzun yerel
kablosuz ağlara bağlanmasına
veya kablosuz olarak internete
erişmesine olanak tanır. Wi-Fi,
kablosuz Bluetooth teknolojisinden
daha hızlıdır ve kapsama alanı daha
geniştir. Gizli e-posta ve İnternet
kullanımı için kullanılabilir.
NOT: BL40 WEP, WPA-PSK/2
şifrelemeyi destekler ancak EAP,
WPS şifrelemeyi desteklemez.
Wi-Fi servis sağlayıcınız veya
ağ yöneticiniz ağ güvenliği
için şifreleme koymuşsa,
açılan pencerede şifre alanını
doldurmanız gerekir. Şifreleme
yoksa bu açılır pencere
görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi
servis sağlayıcınızdan veya şebeke
yöneticinizden öğrenebilirsiniz.
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Telefon Yazılımı güncelleme
İnternetten LG Mobile Telefon
Yazılımı güncelleme
Bu işlevle ilgili daha fazla bilgi
için lütfen LG Mobile web sitesini
ziyaret edin
izlenecek yol: http://www.
lgmobile.com - ülke seçin
– Ürünler menüsü - Kullanma
kılavuzu ve yazılım menüsü
Bu işlev telefonunuzun firmware’ini
internetten rahatça herhangi
bir servis merkezine gitmenize
gerek kalmadan en son sürüme
güncellemenizi sağlar.
Cep telefonu firmware güncelleme
işlemi kullanıcının güncelleme
süreci boyunca çok dikkatli
olmasını gerektirdiğinden dolayı,
ilerlemeden önce her adımda
görüntülenen tüm talimatları ve
notları kontrol edip, okumaya
özen gösterin. Yükseltme sırasında
USB veri kablosunun ya da pillerin
çıkartılmasının cep telefonunuzda
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ciddi hasarlar meydana
getirebileceğini unutmayın.

Aksesuarlar
Cep telefonunuz için ayrı olarak satılabilen çeşitli aksesuarlar
bulunmaktadır. Kişisel iletişim gereksinimlerinize göre bu seçenekler
arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Mevcut aksesuarlarla ilgili bilgi
almak için bayinizle görüşün. (Aşağıda açıklanan ürünler kutuyla
birlikte gelmektedir)
Şarj cihazı

Pil

Stereo
kulaklık

Veri kablosu ve
CD-ROM

BL40’ınızı bilgisayara
bağlamak ve
senkronize etmek
için kullanabilirsiniz.
CD-ROM, bu Kullanım
Kılavuzunu elektronik
formatta içermektedir.
Kullanıcı Kılavuzu

BL40 Kullanım Kılavuzu

NOT:
• Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.

• Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
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Teknik veriler
Genel
Ürün adı: BL40
Sistem: GSM/ W-CDMA
Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)
Min: -10°C

DivX VOD kaydı
DivX VOD kayıt kodu oluşturun.
Lütfen kayıt ve teknik destek için
<http://vod.divx.com/> adresini
ziyaret edin.

Uyumluluk Beyanı
Tedarikçi Bilgileri
İsіm
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Ürün Detayları
Ürün Adı
GSM/ W-CDMA Terminal Equipment
Model Adı
BL40
Ticari Adı
LG
Uygulanabilir Standartlar Bilgileri
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
İlave Bilgi
Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.
BABT, Balfour House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body Identiﬁcation Number : 0168
Beyan
İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün
yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin
gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm
sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.
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

Not
Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanmıştır.
Uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Temsilci imzası

Sorun Giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım
sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı
gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Mesaj

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözümler

USIM hatası

Telefonda USIM kartı yok
veya yanlış takılmış.

USIM kartının doğru yerleştirildiğinden
emin olun.

Şebeke
bağlantısı yok

Zayıf sinyal
GSM ağ alanı dışında

Pencereye veya açık bir alana doğru
gidin. Şebeke Operatörü kapsama
haritasını kontrol edin.

Kodlar
eşleşmiyor

Güvenlik kodu değiştirmek
için, yeni kodu tekrar girerek
onaylamanız gerekmektedir.
Girdiğiniz iki kod birbirine
uymuyor.

Servis merkezinize başvurun.

Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor

Servis Sağlayıcısı tarafından
desteklenmiyor veya kayıt
yaptırmak gerekiyor

Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

Çağrı hedefine
ulaşılamıyor

Numara çevirme hatası
Yeni USIM kartı takılı
Kontör limitine erişilmiş

Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları
kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla
görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar
koyun.
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Sorun Giderme
Mesaj

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözümler

Telefon
açılamıyor

Açma/Kapama düğmesine
yeterince uzun basılmamış
Batarya boş
Batarya bağlantıları kirli

Açma/Kapama düğmesini en az iki
saniye basılı tutun.
Şarj cihazını daha uzun süreyle
bağlayın.
Bağlantıları temizleyin.

Batarya tamamen boş
Sıcaklık gerekli kapsamın
dışında

Bağlantı hatası
Şarj hatası
Şebeke voltajı mevcut değil
Şarj cihazı hasarlı
Yanlış şarj cihazı
Batarya hasarlı
Numaraya izin
verilmiyor

Sabit numara çevirme
fonksiyonu etkin.
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Bataryayı şarj edin.
Ortam sıcaklığının doğru olduğundan
emin olun, biraz bekleyin ve tekrar
şarj edin.
Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını
kontrol edin. Batarya bağlantılarını
kontrol edin, eğer gerekliyse
temizleyin.
Diğer bir prize sokun veya gerilimi
kontrol edin.
Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu
değiştirin.
Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Bataryayı değişirin.
Ayarları kontrol edin.

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact BL40 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should
be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will
help prevent potential negative consequences
for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal
of your old appliance, please contact your city
office, waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
5 complies with EEE regulations .
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model BL40
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are 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 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.757 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 0.842 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 1g of tissue.


Guidelines for safe and efficient use
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
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
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• S witch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with
wet hands while it is being
charged. It may cause an electric
shock and can seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in
a well ventilated area.

• 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, moisture or humidity.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments; it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.

Efficient phone operation
Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please
consult your doctor to determine
if operation of your phone may
interfere with the operation of
your medical device.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use
Pacemakers

Road safety

Pacemaker manufacturers
recommend that a minimum
separation of 15cm be maintained
between a mobile phone and
a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To
achieve this use the phone on the
opposite ear to your pacemaker and
do not carry it in a breast pocket.

Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area 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 vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air
bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.

Hospitals
Switch off your wireless device
when requested to do so in
hospitals, clinics or health care
facilities. These requests are
designed to prevent possible
interference with sensitive medical
equipment.
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• If you are listening to music
while 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
near roads.

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

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass
is replaced by an authorised service
centre.

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.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.



Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

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

• 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.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit 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
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.

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

Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.
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• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• 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.

• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.



Getting to know your phone
Handsfree or Stereo earphone connector
Power key (Lock/ Unlock key)
Turns the phone on/off.
Earpiece
Inner camera
Proximity Sensor (Refer to page 15 for notice.)
WARNING: Putting a heavy object on the
phone or sitting on it can damage its LCD and
touch screen functionality. Do not cover the
proximity sensor with a protective film or cover.
It can cause the sensor to malfunction.
Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the USB
cable, wait until the
phone has powered
up and has registered
on the network.

Music key
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Volume keys
• When the screen is idle: Key
tone or ring tone volume. Press
long the down key to Silent
on/off.
• During a call: earpiece volume.
• When playing a track: controls
the volume continuously.
Camera key
• Go to camera menu directly by
pressing and holding the key.

Open view
Charging your phone
Open the cover of the charger
connector on the side of your BL40.
Insert the charger and plug it into a
mains electricity socket. Your BL40
must be charged until the “Battery
full” message appears on the screen.

Battery cover
USIM card
socket

Flash light

Battery

Camera lens
Memory card socket
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover and
the battery
Slide down the battery cover and
pull out the battery.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
2 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the USIM
card, gently pull it outwards.
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3 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the bottom
of the battery down until it clips
into place.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card (microSD).
The BL40 will support up to an 32GB
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.

The slot has to be opened by pulling
the metal cover upwards.

WARNING: Slide the
memory card into the slot,
otherwise the card may be
damaged.
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Memory card
Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files will be deleted when
formatting.
1 From the home screen select
and select Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory info
then scroll and touch External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communications
tab, scroll through Contacts
and choose
then Change
location.
2 Touch Copy to Handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
Handset.

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.
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Your home screen
Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off, press
the power key to return to the
home screen.
• Whenever your BL40 is not in use,
it will return to the lock screen.

Proximity sensor
When receiving and making calls,
this sensor automatically turns the
backlighting off and locks the touch
keypad by sensing objects when the
phone is near the ear.

This makes the battery life last
longer and prevents the touch
keypad from malfunctioning
through automatic key locking
during calls.
Users, therefore, do not have
the inconvenience of unlocking
the phone when searching the
phonebook during calls.

Customising the home screen
Shortcut home
screen
Browser home
screen
Contact home
screen
Widget home
screen (active)

• Get in touch with your BL40 The User Interface is based on four
types of Homescreens. To swap
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Your home screen
between the home screens just
wipe quickly over the display from
left to right or from right to left.
• Home screen customisation For each type of home screen
you are able to add and remove
objects by pressing & holding your
finger on the screen, or if already
added touching and holding one
of the objects.

Touch screen
The controls on the BL40 touch
screen change dynamically,
depending on the task you are
carrying out.
Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.
Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.
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Using the Multi-tasking
function
Touch the multitasking key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

Lock screen gesture
Lock screen gesture - set a gesture
to the 9 extended shortcut
applications.
Gesture in Lock screen allows users
to unlock the phone and execute
the applications directly as they
draw a gesture on the screen.
To set up this feature,
1 Select Menu - Screen settings
- Lock screen gesture
2 Drag & drop the prefered gesture
form the bottom of the screen
to the applications you want to
assign them to.

Viewing the status bar
Icon Description

Icon Description
Downloading

No Service

Downloading complete.

2G

Downloading cancelled.

3G

In-call option

EDGE

Internet

HSDPA

Searching

Wi-fi is on

Call divert

Bluetooth Message
Bluetooth Mono hands free
headset
Connect Bluetooth Mono +
Stereo
Bluetooth Stereo headset

Call reject

Bluetooth Mono headset
Bluetooth on
Printer by Bluetooth
Bluetooth Transfer
Bluetooth Visibility
Bluetooth Music

Security
Headset
HomeZone
Roaming
Alarm
Schedule (Calendar)
Multi-tasking
Music paused
Music playing
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Your home screen
Icon Description

Icon Description

FM radio playing
FM broadcasting
Email sending
Email receiving
MMS sending has failed
MMS transmit
MMS receiving
MMS New message
SMS sending
SMS receiving
New voicemail
New message
SMS sending has failed
New email
Push message
Flight mode
Normal
Outdoor
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-

Silent
Customised profile 1-10 or
Customised 1-10
External memory
Battery status
Microsoft Exchange

Calls
TIP! Press the power key
briefly to lock the touchscreen
and prevent calls being made by
mistake.

Making a call or a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Type in the number on the
keypad. To delete a digit, press
the clear key.
3 Touch the Voice call to place
the call.
4 To end the call, touch the End
call.

In-call options
Hold - Touch
hold.

to put a call on

Mute - Touch
to turn the
microphone off so the person you
are talking to cannot hear you.
Speaker - Touch
to turn the
speaker phone on.
Options - Choose from a list
of further in-call options, including
Bluetooth talk, Go to messages,
Go to contacts, Create new memo,
Recent history, Go to calendar,
DTMF off/on, End call.

TIP! To enter + for making
international calls, touch
twice or press and hold down
.

- Touch to open a numerical
keypad for typing in numbers, e.g.
when dialling call centres or other
automated telephone services.

TIP! You can Save number,
Send message, Search
contacts by tapping
.

- Search your contacts during
a call.

- Add a memo during a call.
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Calls
Speed dialling

Making a second call

1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts.
3 Touch Voice call to connect the
call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 Touch the swap icon
to
toggle between calls.
6 Touch the + symbol to open the
in-call menu and select “Join calls”
to make a conference call.
7 To end one or both calls press
End call .

Turning off DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to on.
To turn it off during a call (e.g. to
make a note of a number) touch
and select DTMF off.
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NOTE: You will be charged for each
call you make.

Using call barring
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.

2 Touch Call barring and choose
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose any or all of the five
options.
4 Activate and enter the call
barring password. Please check
with your network operator
about this service.
TIP! Select Fixed dial
numbers to turn on and compile
a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code, available
from your operator. Only
numbers within the fixed dial list
can be called from your phone.

Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Common settings. This
lets you amend the following
settings:

Call reject - You can reject
Incoming calls by acivating this
option. Once activated, you
can choose an option (All Calls,
Contacts, Groups, Unregistered,
No caller ID) for Reject List.
Send my number - Choose
whether to display your number
on an outgoing call.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a handset
key to answer a call.
Save new number - Select ON or
OFF to save a new number.
Voice clarity - Select ON or
OFF to clear noises around. This
feature makes your voice louder
and clearer.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1 From the home screen touch
to open your Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call to
place the call.
From the main menu
1 Touch
, touch Contacts on
the Communications tab.

Adding a new contact
1 From the home screen touch
then touch New contact.
2 Choose whether to save the
contact to Handset or USIM.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
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have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Set others.
6 Touch
to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts. See Creating a group.

Creating a group
1 From the home screen, touch
and then touch Contacts in the
Communications tab.
2 Touch Contacts on the top of the
screen, then touch Groups and
select New group.
3 Enter a name for the new group.
And set the group picture, group
name, group ringtone and group
vibration.
4 Touch
to save the group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your
contacts.

TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Touch and select
Add members(s), Edit group,
Remove from group, Send
message, Send business card
via, Delete group, Send group
contacts via bluetooth.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
to suit your own preferences.
1 Touch Contacts from the
Communications tab, select
and scroll through Contact
settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - You can set
display name.
Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset, or
vice versa. You can do this one
contact at a time, or all at once.

Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only remain in the new location.
Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can find
Memory information.
Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise your
contacts.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
You will be prompted to turn on
Bluetooth if you select this option.

Viewing information
TIP! To add your own business
card, select My business card
and enter your details as you
would for any contact. Touch
to save.
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Messaging
Messaging
Your BL40 combines SMS and MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways of entering the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
, or touch
then scroll
through Messaging from the
Communications tab.

Sending a message
1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch the message box below
to start composing the message
text.
3 After entering the text, you can
send the SMS by touching the
send SMS/MMS button on top of
the message.
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TIP! You will be charged
for a 160 character text message
for every person you send the
message to.
4 Touch
Insert to add an
Image, Video, Sound, SMS
Template, MMS Template,
Emoticon, Name & number, New
slide, signature, subject and More
(Business card/Schedule/Memo/
Tasks/My business card).
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS, it will automatically be
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

Entering text

more times, then 6 three times.

Touch to turn on T9
predictive texting.

Setting up your email

Tap to change between the
number, symbol and text keypads.
Use
to toggle between the
different keyboards in each text
entry mode (e.g., capital or lower
case letters).
To enter a space, touch
.

T9 predictive
In T9 mode, you will see
,
coloured circle in orange.
Simply touch the number key
associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.

Abc manual
In Abc mode you have to touch the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, touch 4
twice, 3 twice, 5 three times, 5 three

1 Touch
from the home
screen, and scroll to Email on the
Communications tab.
2 Touch Write email. If the email
account is not set up, start the
email set up wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.
You can also edit specific
account settings by navigating to
Communications > Email >
> New email account. They are
the following:
Title - Enter a name for this
account.
User name - Enter the account
username.
Password - Enter the account
password.
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Email address - Enter the
account email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address
Maximum receive size - Select
the size limit for your emails, up to
the maximum of 2 MB.
Mailbox type - Enter mailbox
type POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether
to save your emails on the server.
Copies are always saved for IMAP4
accounts.
Save sent mail into - Select
where to save sent emails for
IMAP4 mailboxes. For POP3
mailboxes sent mails are always
saved to the handset.
Download option - Choose
the way to download emails.
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Choose between Header only or
All including body for POP3, and
header only, header + body, or all
for IMAP4.
Access point - Choose your
Internet access point.
Email to retrieve - Choose the
way to download emails. Choose
from Header only or All including
body for POP3, header only,
header + body, or all for IMAP4.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded previously.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.
Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use TLS/SSL for
incoming server.
SMTP authentication - Choose
the security settings for the
outgoing mail server
SMTP Username - Enter the
SMTP username.
SMTP Password - Enter the SMTP
password.
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts
are always set to off.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Microsoft Exchange email
account
Email address – Enter the account
email address.

Server address – Enter the email
server address.
Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.
Domain – Enter the account
domain(Optional).
Auto push – Choose whether to use
Push Email.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.
Mail days to sync – Choose period
to sync emails.
Sync items - Choose whether to
use Sync items(Contacts,Schedule
s,Tasks).
Contacts - Select sync Contacts.
Schedules - Select sync Schedules.
Tasks - Select sync Tasks.
Use SSL – Choose whether to use
SSL for Microsoft Exchange.
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Internet Profile – Choose your
internet Profile.
Save in sent – Choose whether to
save your sent emails to the server.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new emails.
To check manually:
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select Email.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve/Message
synchronisation and your BL40
will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account
1 Touch

from the home screen,
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and scroll to Email- Write email
on the Communications tab to
open a new blank message.
2 Enter the recipient’s address and
write your message. You can also
attach images, videos, audio files
and other file types.
3 Touch Send email to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent and
received via Wi-Fi.

Changing your email settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select
and scroll to settings.
3 You can alter the following
settings:

Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply email - Choose
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Request reply email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Select how
often your BL40 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at one time.
Include message in fwd & reply
- Select whether to include the
original message in your reply.
Include attachment - Select
whether to include the original
attachment in any reply.
Auto retrieval in roaming Choose whether to retrieve
messages automatically when
abroad (roaming).

New email notification - Choose
whether to be alerted about a
new email without a pop-up
message.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Choose the
size of email you send.

Using templates
Create templates for the SMS and
MMS messages you send most
often. There are already some
templates on the phone, which you
can edit.
1 When writing a new message,
you can enter Templates from
Insert in option menu.
2 Choose SMS Template or MMS
Template. You can then touch
to New template, Delete
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or Delete all templates. To edit
a message just select edit, make
your changes and touch Save.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
You can add a new emoticon by
touching New emoticon.

Changing your text message
settings
These settings can be changed
based on your preferences.
Scroll through Messaging from the
Communications tab. Touch
then choose Message settings and
Text message. You can change the
following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
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your messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose
how your characters are encoded.
This impacts on the size of your
messages and therefore on your
data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.

Changing your multimedia
message settings
These settings can be changed
based on your preferences.
Scroll through Messaging from the
Communications tab. Touch
then choose Message settings and
Multimedia message.

You can make changes to the
following:
Retrieval mode - Select Home
network or Roaming network. If
you are selecting Manual you will
only receive notifications about
MMS messages. You can then
decide whether to download them
in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or request a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Creation mode - Choose the mode
between restricted/Warning/Free.

Restrict - It is unable to attach
unsupported type files to MMS.
WARNING: You can select to restrict
or attach unsupported type files to
MMS via confirmation popup.
Free - It can attach the unsupported
type file to MMS up to the available
size.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Enter
the details of your message centre.
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Camera
Taking a photo
1 Press and hold down the Camera
key on the right side of the
phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button fully to
capture the shot.

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.
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Send Touch to send the photo
as a Message, Email, Bluetooth or
Blog this.
NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
Use as Touch to use the image
as Homescreen, Lockscreen,
Contact image, start up, shut down,
Incoming call, Outgoing call.
Rename Touch to edit the name of
the selected picture.
Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the previous
menu.
Delete Touch to delete the image.
New picture Touch to take another
photo immediately. Your current
photo will be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom out.
Alternatively you can use the side volume keys.
Image size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to take a picture

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Macro - Switch on take close
up shot.
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera mode
1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture
3. Drag down to swith to video
camera
Video
Gallery
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Using the flash
The default flash setting is auto, but
there are other options.
1 Select
from the left side of
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are four flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
Red -eye reduction - The camera
will flash twice in order to remove
red eye.
Off - The camera will never flash.
This is useful if you want to save
battery power.
On - The camera will always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
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4 The flash status icon in the
viewfinder will change based on
the new flash mode.

Choosing a shot type
1 Touch
and select Shot mode
to open the available shot types
2 Choose from eight options:
Normal shot -This is the default
shot type, the photo will be taken
in the normal way, as outlined in
taking a quick photo.
Continuous shot - This enables
you to take six shots automatically
in very quick succession.
Stitch shot - This enables you to
stitch photos side by side after
continuous shot. Six to eight
pictures can be merged together
in a panoramic image, allowing
you to enjoy the full size of your
BL40’s screen.

Smile shot - Automatically
triggers the shutter when camera
detects a smile.
Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing a
panoramic view.
Beauty shot - This enables you
to take a photo of person’s face
clearly and brightly. Especially
useful when you are close up.
Art shot - Choose different
picture effects. (Original,
Black&White, Warm, Cold.)
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.
Out focusing shot - This shot
type means selective focusing.
You can focus on the center of
image.

Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using a
panoramic shot. Allows you to enjoy
the full size of your BL40’s screen
with 360° Panorama.
TIP!
360° Panorama : This enables
you to stitch photos up to 12
pieces. After pressing and
turn the camera lens in the
direction(right/left/up/down) of
you want to take a picture. Then
it will capture automatically.
When the red box come in the
white box of the middle screen,
it is able to capture.
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Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the
button.
TIP! You can view the help
menu about the functions of
the camera by touching
Swap cam - For self portraits, switch
to the LG BL40‘s inner camera.
Size - Change the size of the photo
to save on memory space or to take
an appropriately sized picture for a
contact. See Changing the image
size.
Scene mode - Set the camera to
adjust to the environment. Choose
from Auto, Portrait, Landscape,
Sport and Night.
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Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo. See
Choosing a colour effect.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the shutter
is pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Shot mode - Choose the shot
mode.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can’t use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400,
or 800.

Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper the photo.
However, the file size will increase
as a result, which means you’ll be
able to store fewer photos in your
memory.
Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Image stabilization - Enables you
to take a picture without the camera
wobbling or shaking.
Focus Mode - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual focus and Face
tracking.
Shutter sound - Select one of the 3
shutter sounds.
Grid screen - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.

Geo-Tagging - Choose to switch on
the EXIF information for the photo
to write GPS information.
Reset settings - Restore all camera
settings.
TIP! When you exit the camera,
all settings will return to their
defaults except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will see a preview of
the image change behind the
settings menu.
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Changing the image size

Choosing a colour effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of pixels to
make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are colour tone options.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the , ready
for you to take your picture.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Size from the Preview
menu.
3 Select a pixel value from the
options (5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Contacts) or
choose the predefined wallpaper
size.
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TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia, but you
cannot change a picture taken
in black and white or sepia to
colour.

Using the secondary camera
Your LG BL40 has an inner 640x480
camera for both video calls and
taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Use
secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The secondary camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
the self-timer by touching
in
the same way as when using the
main camera.

3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then select Use
main camera from the Swap
cam menu.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos
from within camera mode. Just
touch
and your gallery will
appear onscreen.
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Shooting a video
1 Press and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Alternatively, draw down
in
the view finder in camera mode
to switch to video mode.
3 Press the capture button once or
touch
in the view finder to
start recording.
4 REC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
5 To pause the video, touch and
resume recording by selecting
.
6 Touch on the screen to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with four icons on the
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right side.
Play Touch to play the video.
Send Touch to send the video as
a Message, Email or Bluetooth. See
Sending a message, and Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Use as Touch to use the video as a
ringtone.
Rename Touch to edit the name of
the selected video.
Edit Touch to edit the video
using various tools.
Touch to return to the previous
menu.
Delete Touch to delete the video
you have just made, and confirm by
touching Yes.
New video Touch to shoot another
video immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch and Scroll up/down
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side volume keys
Video Size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to recording a video

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Recording mode
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera
Video camera mode
1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording
3. Drag up to swith to camera
Gallery
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Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options. Refer to the advanced
settings of Camera page 35.
Recording mode - Set a duration
limit for your video. Choose
between Normal, MMS or DLNA to
limit the maximum size to send the
video as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration,
the lower image quality will enable
you to record a longer video.

store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Video size.
WARNING: The great
editing software on your LG
BL40 is compatible with all video
types except 640x480. Don’t
record in this format if you plan
to edit the video.

TIP! For video format conversion
Memory - Choose whether to save
software, see the CD that came
your videos to Handset memory or
with your BL40.
External memory.
Audio - Choose from Mute to record
Using the secondary video
a video without sound, or unmute
camera
to include the sound.
Your LG BL40 has an inner 320x240
Changing the video image size camera for both video calls and
recording videos.
The more pixels, the larger the file
1 To switch to the inner camera,
size, which means the files take up
touch
then select Use
more memory space. If you want to
42 LG BL40 | User Guide

secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.
3 After you’ve shot the video,
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Use main
camera.
TIP! You can still alter the
image size, colour effect, white
balance and quality by touching
Settings in the same way as
when using the main camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch
.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery. Touch
for it to play.

Watching your videos on TV
Connect your BL40 to TV using the
TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
The best suited resolutions are
given below:
QVGA 320x240 2mbps 30fps
QCIF 176x144 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
You can find detailed information in
File info from option menu when a
video is being played back.
(It can not be shown the video
quality.)
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Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

1 Touch
on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the left side of the screen.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.

.

Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos, you
can zoom in and out by pinching
your fingers together or spreading
them apart.
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Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you want to set
as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch Use as.
4 You can choose images to use
as Homescreen, Lock screen,
Contacts image, Start up image,
Shout down image, Outgoing call
image, Incoming call image.

Editing your photos
1 Open the photo you want to edit,
and touch the options icon to
select Edit.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Select Area
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
Decorate your photo with
stamps.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.

Save Select to save the changes
as an Update existing, or a New
file. If you select New file enter a
file name.
Undo Erase the editing you have
done to the photo.
Image Touch to open further
effect options including Rotate.

Filter Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustment This helps to adjust
a picture taken using automatic
colour, brightness etc.

Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature Text or Bubble
Text.
3 Type the text using the keypad
and touch Save.
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4 Set the text to the desired
location on the picture by sliding
it.
Touch the text, keypad will be
enabled for reedit.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 You can apply any of the various
options to the photo
3 To undo an effect simply touch
Undo .

Cropping a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
want to crop.
4 When you are happy with your
selection, touch Save .
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Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced
line will appear around everything
in that area which is the same or
a similar colour, for example, a
person’s hair or jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching Intensity
and touch ‘+’ or ‘-’ button.
5 Touch OK.
6 All colour will be removed
from the photo, apart from in
the section marked for colour
accenting.
7 Select Save to save the changes.

Swapping colours in a photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is
the same or a similar colour,
for example, a person’s hair or
jumper.
4 Select a colour.
5 Press OK.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select Save to save the changes.

Fog Drawing
1 Tasks Fog drawing on your
picture, touch Image.
2 Choose Fog Drawing.
3 Puff into the mic to put fog on
the picture and draw with your
finger over it.

4 After the fog is applied on the
picture, you can change color
and intensity of the fog and erase
width.

Rain Drop
1 For adding rain drops on your
picture, select Image menu.
2 Choose Rain Drop.
3 The bubbles appears over the
image.
4 You can set the intensity/scale
of droplets by adjusting the
intensity/scale menu bar
respectively.
5 Also the direction of droplets can
be adjusted with the cell phone
rotation.

MotionBlur
1 For applying Motion Blur, touch
Image .
2 Select MotionBlur.
3 Select the location you want to
enter MotionBlur by drawing an
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outline. Touch Ok, and then Rub
in the direction you want.
4 Intensity of the blur can be set
using the intensity adjust bar.

Artistic Effect
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 choose Artistic Effect .
3 Select the Artistic Effect effect
and you can watch the painting.
4 The painting will be created and
automatically saved. Touch cancel
to stop in between.

Editing your videos
The video editing features are
available for MPEG4 types except
640x480 (VGA) resolution.
Don’t record in these formats if you
plan to edit your video.
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Trimming the length of the
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Trim/
Multi-trim.
3 Touch and set the new start
and end points using Trim .
4 Touch Preview to confirm you are
happy with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.

Merging two videos
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you want to
merge.

4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Preview to choose how to
merge the videos together.
6 Press Save then Yes to save the
new merged video. Replace the
existing file or save as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging a photo with a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
merge.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
merge into your video and touch
Select.
4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.

5 Touch Preview to check how the
photo and video merge together.
6 Press Save then choose to replace
the existing file or save as a new
file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Adding text to a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and select Text
overlay.
3 Touch and pause playback
for setting the start point for text
appearance.
4 Touch Start and choose the text
styles. Enter your text using the
keypad and select OK.
5 Touch the area of the screen
you want the text to appear and
touch OK.
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6 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
7 Repeat these steps to add more
text.

7 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
8 Repeat these steps to add more
photos.

Overlaying a photo

Adding a soundtrack to your
video

1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
overlay.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
overlay on your video.
4 Touch and pause when you
want the picture to appear, then
select Opacity after touching the
Start button.
5 Touch OK and then press End
when the photo overlay shall be
stopped.
6 Touch the area of the screen
where you want the text to
appear. If the photo is too big it
will overlay the whole screen, not
just the selected area.
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1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Audio
dubbing.
3 The My sounds folder will open.
Choose the track you want to add
to your video.
4 The original audio track on your
video will be erased.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play it
Once or to Repeat it.
6 Replace the existing file or save
as a new file.

Adding live sound to your
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Live
dubbing.
3 Set the sound value to original
sound or recording sound.

Adding a dimming effect
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose
Dimming Effect.
3 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
4 Replace the original file or save as
a new file.
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You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your phone’s
memory.
To access the Entertainment menu,
touch
select My Stuff from the
Entertainment Tab. You can open a
list of the folders that store all your
multimedia files.

Sending a photo

TIP! To delete any files in
My Stuff, touch
then Delete.

Using an image

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images you have
downloaded and those taken on
your phone’s camera.
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1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Message, Email, Bluetooth or
Blogger.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to.
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.

Printing an image
1 Touch Images.
2 Select an image and touch
3 Touch Print via Bluetooth.

.

Moving or copying an image

Sounds

An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against being lost.

The My sounds folder contains
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

Creating a slide show

The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
NOTE: Some contents downloaded
via the internet or encoded by a
user may not play properly.

If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.

Geo-tagging
Turn on the camera and enjoy the
capabilities of your phone’s locationbased services.
Take pictures wherever you are and
tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a
blog that supports Geo-tagging,
you can see the pictures displayed
on a map.

Videos

TIP! BL40 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. DivX Certified to
play DivX® video up to 320x240.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email, Bluetooth and
Youtube.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused in your spare time.

Installing a Java game and
application
1 Touch
then select My Stuff
from Entertainment tab.
2 Touch the All Memory item that
is upper side menu.
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3 Select All memory or Phone
Memory. If you insert new
memory card, touch External
Memory menu.

Use the Fun stuff menu
Fun stuff contains preloaded
flash games which are using the
integrated motion sensor.

Flash contents
The Flash contents folder contains
all downloaded SWF and SVG files.

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then select My Stuff
from the Entertainment tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
You can view stored Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files
in this folder.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use the LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer files (e.g. music) using
Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are connected
to each other.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Image folder if it is image file and
Sound folder if it is a music file.

Others
The Others folder is used to store
files that are not pictures, audio
files, videos, games or applications.
It is used in the same way as the
Documents folder.

Creating a movie
1 Touch
then select Movie
maker from the Entertainment
tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the style to choose a
movie style.
4 Touch the Sound on the screen
to change the sound, e.g. for a
voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.
6 Touch the Play Order on the
screen to change the order.
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7 Touch the Usage to choose
between Keeping and MMS.
8 To save your movie, touch Save
movie.

Music
Your LG BL40 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the
music player, touch menu key
then select Music from the
Entertainment Tab.
TIP! BL40 is one of few mobile
phones to apply Dolby Mobile™
for music, providing Dolby™
sound quality to your mobile
phone.

Transferring music onto your
phone
You can also use the LG PC Suite.
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
the sync cable.
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To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
connected to each other.
2 Select the music file on the other
device and select to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.

Playing a song
1 Touch
then select Music
from the Entertainment tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
then touch .
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song. (Touch long to go FF)
6 Touch
to go back to the
previous song. (Touch long to
go REW)

7 Touch
to return to the
Music menu.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
Note: The copyright of
music files can be protected
in international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countires
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downlading or
copying hte file, please check
the national legistration of the
applicable country concerning
the use of such material.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
To play a playlist, select it and touch
one of the tracks it contains.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then New playlist.

Using the radio
Your LG BL40 has a built-in FM radio
tuner so you can listen to your
favourite stations on the move.
NOTE: You will need to attach your
LG supplied headset to listen to the
radio. Insert them into the headset
socket.
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Searching for stations

Listening to the radio

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 48
channels on your phone.
Automatic tuning:
1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch
.
3 Touch Autoscan. The stations
found will be allocated to
channel numbers in your phone.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch the channel number of the
station you would like to listen to.
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TIP! To improve radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio aerial.
WARNING: In order to
guarantee the best reception
possible you need to use the
LG headset supplied with your
phone.

Utilities
Adding an event to your
calendar
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch
then New schedule.
TIP! You can enter holidays
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
marked in red text.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll through Organiser
in Utilities tab. Select Settings
in
.
2 Touch Default view and choose
Month, Week, Timetable, List or
All tasks.

Using the date finder
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select Date finder from the
option menu.
3 In the From tab set the required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown.

Setting your alarm
1 From the home screen select
then scroll through Alarms in
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
TIP! Touch On icon or set
start the alarm.

to
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Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1 From the home screen select
then scroll to Voice
recorder in the Utilities tab.
2 Touch Record to begin
recording.
3 Touch Stop to end recording.
4 If you touch New , it will
automatically restart the voice
recording after saving the
previous one.

Sending the voice recording
1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 Choose Message, Email or
Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recorded
track will be attached to the
message and sent as MMS. If you
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choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the voice recording to.

Using the FM transmitter to
play music
The BL40 allows you with its builtin FM transmitter to listen to your
music via any FM tuner in range of
the phone, e.g. at home or in your
car.
1 Touch
then Tools and
choose FM Transmitter from the
Utilities tab.
2 Select a frequency that you want
to tranmit an FM signal on, and
then touch Transmit.
3 Then set your tuner to the same
frequency.
NOTE: The operating distance of the
FM transmitter is up to a maximum
of 2 metres (6.5 feet).
The transmission maybe subject to
interference due to obstructions,

such as walls, other electronic
devices, or from public radio
stations.
To avoid interference, always
search for a free FM frequency on
the receiver before using the FM
transmitter.
The FM transmitter cannot be used
at the same time as the FM radio of
your device.
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Browser
Browser gives you a fast, full-colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
then scroll through Browser in
the Utilities tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch
New Bookmark. Enter a name
for the bookmark followed by
its URL.
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4 Touch
. Your Bookmark will
now appear in the bookmark list.

Using the RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of
content from an associated web site
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up with their
favourite web sites in an automated
way that is easier than checking
manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

Using your phone as a
modem
Your BL40 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you don’t
have any wired connection. You
can do this via the USB cable or by
Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your BL40 and PC using
the USB cable and launch the LG
PC Suite software.
3 Click Communications on your
PC. Then click Settings and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
BL40.
2 Pair your PC and BL40 so that a
passcode is required to connect
them.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 Click Communications on your
PC. Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on the screen.
7 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.

63

The web
Access to Google Service
You can launch google services in
this application. Touch Google in
the Utilities tab.
Maps: You can access maps from
your mobile devices.
Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites
that are specifi cally designed for
mobile phones and devices.
Mail: The Gmail for mobile
application is a downloadable
Java application, offering the
best possible Gmail experience
for supported mobile devices. To
download, visit http://gmail.com/
app from your mobile browser.
YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile
device. You may want to contact
your carrier for more information
about the availability of data
streaming on your mobile device.
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Blogger: You can manage your
account and share your blog. It is
available to upload a picture and
video.

PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all your
important details and dates match,
and also act as a back up to help put
your mind at ease.
TIP! You will need to install the
application PC Suite provided
on the CD-ROM.

Installing the LG PC Suite on
your computer
1 From the home screen, touch
and then click Connectivity.
2 Select USB connection and click
PC Suite.
3 Connect handset and PC via USB
cable and wait for a while.
4 Installation guide message will
be displayed on the computer
screen.

Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.
5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the download button
to directly download the LG PC
Suite program from the internet.
6 Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.

Connecting your phone and
PC
1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.
3 Your phone and PC are now
connected.
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Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back
up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data. Select the location
you want to back up the
information to, or restore it from.
Click OK.
4 Your information will be backed
up.

Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
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will be displayed on the screen in
the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
manage files you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your
PC will now import and display
all the contacts saved on your
phone.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select where you
want to save your contacts to.

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.

4 Use the toolbar at the top of
the screen to edit and rearrange
messages.

Music Sync
This menu lets you add music
to your BL40. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following set-up
and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to use
external memory as the music
storage.)

WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
,
then scroll through Connectivity
in the Settings tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and PC
using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset to your PC, your handset
will read: “Music Sync“ followed
by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish to
transfer to your handset into the
Sync List panel.
8 Click on the Start Sync button.
This starts the transfer process.
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WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

DivX Converter
Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD-ROM
as the PC Suite software. DivX will
convert media files on your PC to a
format that lets you upload them
and view them on your phone.
Once installed, select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change the
location where the converted files
are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
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select Convert for the process
to begin. When the process is
complete a Conversion complete
pop up will be displayed.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Just touch the
status summary icon on the top,
then touch the profile tab.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the
BL40 to your own preferences.
1 From the home screen select
then scroll to Phone settings in
the Settings tab.
2 Select a menu from the list below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings: Off and On.
Languages - Change the
language on your BL40’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.

Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. (The Security Code
default is set to “0000”)
Memory info.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Information - View the technical
information for your BL40.

Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Touch settings in the
Settings tab.

Changing your connectivity
settings
To change any settings, use this
menu:
From the home screen select
then scroll to Connectivity in the
Settings tab.
Network selection - Your BL40
will connect automatically to your
preferred network.
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Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Server synchronisation - You can
backup or restore contacts to the PC
through Synch service.
DLNA - You can share contents in
your handset by Home network.
It can access the My stuff menu
- Music, Video, Image and external
memory too.
Switch on to start home networking
and confirm my device name and
check items for sharing.
It can support the following files.
Music: mp3, Video: H.264(AVC)/
AAC/ MP4, Image: jpeg.
If you turn on the Home network
function in the state of Wi-Fi off, it
will be connected automatically
after Wi-Fi has been turned on.
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GPS type - Choose either Assisted
GPS or Stand alone.
GPS
– The GPS technology uses
information from earth-orbiting
satellites to find locations.
– A receiver estimates the distance
to GPS satellites based on the
time it takes for signals to reach
them, then uses that information
to identify its location.
– This may take from a couple of
seconds to several minutes.
– Assisted GPS(A-GPS ) on this
mobile is used to retrieve
location assistance data over a
packet data connection with the
terrestrial networks.

– The assistance data is only
retrieved from the Service
server when offered by your
network provider and needed.

Note: GPS service has an error
tolerance and will not work in
buildings or underground.
Wisepilot
Wisepilot is a personal mobile
GPS navigation solution.
GPS Navigation always at hand
with 3D maps and clear voice
instructions on your mobile
device.
Wisepilot retrieves all
information from a navigation
server and is therefore able
to use the latest available
information such as maps,
directory lookup and addresses.
USB connection - Synchronise your
BL40 using the LG PC Suite software
to copy files from your phone.
TV out - Choose PAL or NTSC when
connecting your BL40 to a TV.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://

vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Browser settings - Set the values
related to the browser.
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made
by Java programs and to view
certificates.

Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
then Settings > Profiles and
select Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages or using
Bluetooth.
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Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no wires
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Select Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your BL40
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your BL40 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device to which
you want to send the file to and
touch Select.
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5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file has been sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be set to On. See Changing
your Bluetooth settings below
for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved and choose to View
the file or Use as wallpaper
(image file only). Files will usually
be saved to the appropriate
folder in My Files.

Changing your Bluetooth
settings
1 From the home screen select
then scroll through Bluetooth in
the Settings tab.

2 Touch
.
Make changes to:
My device information - Enter a
name for your BL40.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
Remote USIM mode on Activate the remote USIM mode.
Supported services - Select how
to use Bluetooth in association
with different services.
Delete - Choose to delete the
paired device lists.
Delete all - Choose to delete all
the paired device lists.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your BL40 with another
device, you can set up a passcode
protected connection. This makes
your pairing more secure.
1 Check that your Bluetooth is On.

2
3

4

5

6

You can change your visibility
using the Settings menu.
Touch New device to search.
Your BL40 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh icon
will appear on the screen.
Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
Your phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the same
passcode.
Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
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Wi-Fi

Phone Software update

Wireless Manager allows you to
manage Internet connections per
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly. Wi-Fi is
faster and has a greater range than
Bluetooth wireless technology and
can be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The BL40 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

LG Mobile Phone Software update
from internet
For more information on using this
function, please visit the LG Mobile
website
path: http://www.lgmobile.com
- select country – Products menu
- Manual & software menu
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version and conveniently from
the internet without the need to
visit a service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.
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Accessories
There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may
be sold separately. You can select these optional items according to your
personal communication requirements. Please consult your local dealer for
availability. (The items described below are supplied in the box)
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable and
CD-ROM
To connect and
synchronise your BL40
and PC. The CD-ROM
also contains this User
Guide in electronic
format.
User Guide

BL40 User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
General
Product name: BL40
System: GSM/ W-CDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

Note
You can find below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this
web address.
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name

LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
BL40

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 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
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

31.Jul. 2009

Signature of representative

Trouble shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

There is no USIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the Network Operator
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again. The two codes you
have entered do not match.

Contact your Service centre.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
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Trouble shooting
Message

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched on

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.
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Charge battery.
Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or check
the voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO

: 50174

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

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

MÜŞT

ADI-SOYADI :..
ADRESİ

:..

........................

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

:..

İMZA

:..

• Montaj kartı bölüm

İMALATÇI /

ÜNVANI : LG EL

MERKEZİ ADRE

PİYALEPAŞA B

OKMEYDANI İS

TELEFONU : (0

TELEFAKSI : (0

FİRMA YETKİLİ
İMZASI
KAŞES
LG- ELECTRO
Kaptanpaşa Mah.

Vergi No

Tel: (0212

SAT

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.

ÜNVANI

:....

ADRESİ

:....

TELEFONU :....

TELEFAKSI :...
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e
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ını
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la olması
ürekli
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en birisinin
ının
sini, bedel

masından

ve Ticaret
rlüğü’ne

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI

ır.

MARKASI

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

MODELİ

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

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

SERİ NO

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

ADRESİ

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

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

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

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

İMZA

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

FATURA NO

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

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

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

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

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

CİNSİ

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

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

PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

: CEP TELEFONU

TELEFONU : (0212) 314 52 52

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

Vergi No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080467738

Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

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

ADRESİ

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

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

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

Electronics
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LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

•
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•
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•
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LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst köeşesinde yer alan sıra

numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın

kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda vegaranti

belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.
http://tr.lge.com

Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.

ADANA KVK SERVIS

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

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

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

ANKARA KVK SERVIS

İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS

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

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

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

ANTALYA KVK SERVIS

İZMİR 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

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

BURSA KVK SERVIS

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

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

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

DİYARBAKIR KVK SERVIS

SAMSUN KVK SERVIS

TRABZON KVK SERVIS

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

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

ERZURUM KVK SERVIS

LG GÜNEY KORE FABR|KA

ISTANBUL SNG SERVIS

İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS

ISTANBUL VADOKS SERVIS

NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: mehmetkurt@senguller.com.tr

VAN SNG SERVIS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

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

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkurt@senguller.
com.tr

http://tr.lge.com

