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SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi
SIM Kartın Takılması

Resimler

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

KT520
Kullanıcı Kılavuzu

Önemli!
› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım,
bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir,
bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli
olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın.

Bu kılavuz, telefon yazılım sürümüne ve kullanılan servis
sağlayıcıya bağlı olarak telefondan farklılık gösterebilir.

Telefon Bileşenleri

Pil kapağını açın
Pili çıkarın
SIM kartınızı takın
Pil kapağını kapatın
Pilinizi şarj edin

KT520

Ahize kulaklığı
Ana Ekran
Seçim tuşları
Bu tuşların her biri,
hemen üst kısmına
rastlayan metinde ifade
edilen fonsiyonları yerine
getirmektedir.
Çoklu görev menüsü

Eski Cihazınızı imha etme
1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri
aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı
için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir
ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile
irtibat kurun.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ana ekran

Çağrı / Gönder tuşu
Telefon numarasını arar ve
gelen çağrıları yanıtlar.

Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak
şarj edildiginden emin olun.

Temizle tuşu
Her basıldığında bir
karakteri siler.
Kapatma/Güç Tusu
Bir çağrıyı bitirir veya
reddeder. Telefonun açıp/
kapanmasını sağlar.
Bekleme ekranına geri
dönmek için bir kez basın.
Alfa-nümerik tuşlar
Bu tuşlar bekleme modunda
numaraları tuşlamak ya da
düzenleme modunda rakam
ya da karakterleri girmek için
kullanılmaktadır.

Optik sensör

Ekran Simgeleri

KT520‘ niz Optik sensörlü ekstra bir özelliğe
sahiptir. Bu özelliği menülerde ve tarayıcı ekranında
kullanabilirsiniz. Parmağınızı ortadaki yuvarlak
tuşun üzerindeki siyah noktada hareket etmek
istediğiniz yöne doğru sürükleyin. Bu sayede yön
tuşlarına basarak zorlanmanıza gerek kalmadan
optik sensör üzerinde parmağınızı hareket ettirerek
istediğiniz gibi menülerde dolaşabilirsiniz.
Menü daha sonra Ayarlar > Telefon > Optik sensör
ayarları. Bu menüden optik sensör özelliğini tüm
menüler ve tarayıcı için veya sadece tarayıcı için
veya tüm menüler ve tarayıcı için kapalı olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, telefonun ekranında beliren
farklı ekran göstergeleri ve simgelerini
tanımlamaktadır.

Metin girilmesi

Telefonun sesini ayarlama

Arama yapma

Telefonun tuş takımını kullanarak nümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber’e isim kaydetmek,
mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir.
Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod, ABC normal modu ve 123
modu.

Zil sesi

Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon
numarası).

T9 modu

Rehberden bir arama yapmak için
1. Adres defterini açmak için öğesine basın.
2. Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin Aba için 2 rakamına üç
kez basın.
3. Rehber ve farklı numaralar içerisinde gezinmek için
ve
tuşlarını kullanın.
4. Çağrıyı başlatmak için
tuşuna basın.

1. Ortadaki seçim tuşuna [Menü] basın ve yukarı/aşağı hareket tuşlarını kullanarak [Ayarlar - Profiller]
seçeneklerini tercih edin.
2. [Düzenle] seçeneğini tercih ederek Zil Sesi menüsünü seçin.
3. Sol programlanabilir tuşa [Tamam] basın, böylece arzu ettiğiniz zil sesini ayarlayabilirsiniz.

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

öğesine basın.

İpucu!
› Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz. Menü
ye basın, Ayarları ve ardından Çağrı öğesini seçin. Cevap modu’nu seçin, Herhangi bir tuş ile veya
Sadece gönder tuşu ile.

Pil boş
Yeni metin mesajı
Yeni sesli mesaj
Yeni E-posta

Normal profili kullanılıyor
Yüksek profili kullanılıyor
Sessiz profili kullanılıyor

basılı tutun.

Çağrı uyarı türü, Zil Sesi, Zil sesi seviyesi, Mesaj uyarı türü, Mesaj Sesi, Mesaj sesi
seviyesi, Tuş sesi, Tuş sesi seviyesi, Ses efekti seviyesi, Açılış/Kapanış sesi seviyesi ses
seviyelerini seçebilirsiniz.
Tuşlara basıldığında çıkan sesi ya da ses seviyesini değiştirebilirsiniz.
[Menü - Ayarlar - Profiller - Normal - Düzenle]

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda
kalırken de rakam ekleyebilirsiniz.

Oyunlar ve
Uygulamalar

Çağrı

Ajanda

Multimedya

Mesajlar

Galeri

Yahoo!

Rehber

Araçlar

Tarayıcı

Bağlantı

Ayarlar

1 Oyunlar & uygulamalar
2 Ayarlar

1 Yeni mesaj oluştur
2 Gelen kutusu
3 Posta kutusu
4 Taslaklar
5 Giden kutusu
6 Gönderilenler
7 Klasörlerim
8 Şablonlar
9 İfadeler
0 Ayarlar
1 Hızlı menü
2 Alarm
3 Hesap makinesi
4 Kronometre
5 Birim Dönüştürücü
6 Dünya saati
7 SIM menü

Not:
› Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde 3GPPTS 23.038 V8.1.0 (2008- 6) ve
3GPP TS 23.040 V8.2.0 (2008-06) standartlarını desteklemektedir.
› Bu cihazın yazılımı Türkiye’de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Çağrı yönlendirme etkin

Optik sensör paneli

Menü ağacı

İpucu!

123 modu

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme
Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplandırmak için, Kabul et ya da
Gelen çağrıyı reddetmek için
veya Reddet tuşuna basın.

ABC normal modu

Kalan pil ömrü

Alarm ayarlanmış

› Zil sesini açmak yerine telefonu titreşime geçirmek istiyorsanız, Sessiz modunu seçin ya da # tuşuna

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü
kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü tanır.

Şebeke yok

Harici bellek

Çağrılar

İpucu!
› Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için 0’a basılı tutun.

Şebeke sinyal gücü (Çubuk sayısı
sinyal gücüne bağlı olarak değişir)

Yeni multimedya mesajı

s

öğesine basın.

Açıklama
Çoklu uygulama çalışıyor

DİKKAT!
› Optik sensörü direkt olarak güneş ışığı alan
bir yerde kullanırsanız, özellik istendiği gibi
kullanılamayabilir.

P/N: MMBB0282025 (1.1)

1. Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için
2. Çağrıyı başlatmak için
öğesine basın.
3. Çağrıyı sonlandırmak için
tuşuna basın.

Simge

1 Görüntülü arama yap
2 Çağrı geçmişi
3 Arama süreleri
4 Veri miktarı
5 Arama ücretleri
6 Çağrı yönlendirme
7 Çağrı engelleme
8 Sabit arama numaraları
9 Çağrı bekletme
0 Genel ayarlar
* Görüntülü arama ayarları
1 Görüntülerim
2 Seslerim
3 Videolarım
4 Oyunlar ve Uygulamalar
5 SVG içerikleri
6 Diğerleri
7 Hafıza kartım

1 Ana sayfa
2 Adres girin
3 Sık kullanılanlar
4 RSS okuyucu
5 Kaydedilen sayfalar
6 Geçmiş
7 Ayarlar

1 Takvim
2 Yapılacaklar
3 Not defteri
4 Gizli hatırlatma modu
5 Tarih bulucu
6 Ayarlar

1 Bluetooth
2 Sunucu senkronizasyonu
3 USB bağlantı türü

› Kılavuzda gördüğünüz Uyumluluk beyanına «http://tr.lgmobile.com/» adresinden de ulaşabilirsiniz.

Hızlı özellik referansı
Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Rehber

Mesajlar

Çağrı

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

Bu menü yeni bir mesaj girmenize imkan tanır.

Gelen kutusu

Gelen mesajları bu menüde bulabilirsiniz.

Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kişi kaydedebilirsiniz.

Posta kutusu

E-postalarınızı bu menüden kontrol edebilirsiniz.

Görüntülü arama
yap

Bu menüyü kullanarak görüntülü görüşme (Servis sağlayıcınız destekliyor ise)
yapabilirsiniz.

Arama

Rehberde bulunan kişileri arayabilirsiniz.

Taslaklar

Bu menüde kaydettiğiniz mesajlarınızı görebilirsiniz.

Çağrı geçmişi

Geçmiş arama ve çağrı kayıtlarını görmenize imkan sağlar.

Hızlı arama

ve
tuşları arasında her hangi birine kayıtlı bir kişinin numarasını
atayabilirsiniz.

Giden Kutusu

Bu menüde gönderilmekte olan veya gönderilemeyen mesajlarınızı
görebilirsiniz.

Arama süreleri

Yapmış olduğunuz görüşmelerin sürelerini görmenizi sağlar.

Gruplar

Kişilerinizi gruplar halinde düzenlemenizi sağlar.

Gönderilenler

Bu menüde gönderilmiş olan mesajlarınızı görebilirsiniz.

Veri miktarı

Alınan , gönderilen veri miktarı bilgisini bu menüden görebilirsiniz.

Servis arama
numaraları
Kendi numaram

Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis numaralarının listesine ulaşın.

Klasörlerim

Bu menüde oluşturduğunuz klasörlere kaydettiğiniz mesajları görebilirsiniz.

Arama ücretleri

Önceden ayarladığınız ücret referanslarına göre görüşme ücret bilgisini bu
menüden görebilirsiniz.

Şablonlar

Kartvizitim

Bu seçenek ad , telefon numarası vs. gibi bilgileri içeren kendi kartvizitinizi
oluşturmanızı sağlar.

Listede daha önce tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır. Var olan
mesaj şablonlarını görüntüleyip , düzenleyeceğiniz gibi yeni şablonlar
oluşturabilirsiniz.

İfadeler

Bu menü kişilerinizi kopyalamanızı , taşımanızı, yedeklemenizi ve Bluetooth ile
başka cihazlara göndermenizi sağlar.

Listede daha önce tanımlanmış ifadeler bulunmaktadır. Var olan ifadeleri
görüntüleyip , düzenleyeceğiniz gibi yeni ifadeler oluşturabilirsiniz.

Ayarlar

Tüm mesaj ayarlarını bu menüden yapabilirsiniz.

Ayarlar

Çağrı yönlendirme Bu menüde istediğiniz koşula göre çağrılarınızı telesekretere veya
belirleyeceğiniz başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.
Çağrı engelleme

1 Yeni ekle
2 Arama
3 Hızlı arama
4 Gruplar
5 Servis arama numaraları
6 Kendi numaram
7 Kartvizitim
8 Ayarlar

1 Profiller
2 Telefon
3 Ekran
4 Tarih & Saat
5 Şebeke
6 Internet profilleri
7 Erişim noktaları
8 Paket Veri bağlantısı
9 Güvenlik
0 Hafıza yöneticisi
* Veri akış ayarı
# Ayarları sıfırla

Araçlar

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

Yeni ekle

SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.

1 Kamera
2 Video kamera
3 Müzik
4 Ses kaydedici

Yapılan veya gelen çağrıları engellemenizi sağlar.

Sabit arama
numaraları

Bu menüde sadece sizin belirlediğiniz numaraları arama özelliği aktifleştirip ,
belirlediğiniz numaraları kaydedebilirsiniz.

Arama bekletme

Cihazının ile başka bir görüşme yaparken gelen aramayı bekletmek istiyorsanız
bu menüyü kullanabilirsiniz.

Ortak ayarlar

Çağrılar ile ilgili ayarlara bu menüden ulaşabilirsiniz.

Görüntülü arama
ayarları

Görüntülü arama ayarlarına bu menüden ulaşabilirsiniz.

Hızlı menü

Bu menüde kısayol atamak istediğiniz menüleri seçip düzenleyebilirsiniz.

Alarmlar

5 farklı zaman için alarm ayarlayabilirsiniz.

Hesap makinesi

Birçok farklı matematiksel işlemi bu menüde gerçekleştirebilirsiniz.

Kronometre

Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız kronometreler gibi
bir kronometre de mevcuttur.

Birim dönüştürücü Bu menüde istediğiniz herhangi bir ölçü birimini başka bir ölçü birimine
dönüştürebilirsiniz.
Dünya saati

Başka bir saat dilimi yada ülkede geçerli olan saat dilimini görmenizi sağlar.

SIM menüsü

Bu özellik SIM kartınızın özelliğine göre görüntülenecektir. Servis sağlayıcınızla
ilgili bilgilere ve sağlanan içeriklere bu menüden ulaşabilirsiniz.

Ayarlar
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.
Profiller

Farklı olaylar, ortamlar ya da arayıcı grupları için farklı zil tonları ayarlayabilir ve
atayabilirsiniz.

Telefon

Otomatik tuş kilidi , optik sensör , Dil , Enerji tasarrufu gibi ayarları yapabilirsiniz.

Ekran

Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Şebeke

Şebeke seçimi ve modu ile ilgili ayarlar.

İnternet profilleri

İnternete bağlanırken kullanığınız profiller.

Erişim noktaları

İnternet MMS Eposta gibi ayarlarınız bağlantı ile ilgili olan ayarları.

Paket veri
bağlantısı

Veri akış modunu seçmenizi sağlar.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Ayarlar (Devam)
Güvenlik

Bu menü telefonu güvenle kullanmanızı saglar.

Hafıza yöneticisi

Telefon veya harici belleğinizdeki kullanım oranları görebilirsiniz.

Veri akış ayarı

Veri akış ayarlarını ayarlamanızı sağlar.

Ayarları sıfırla

Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürerek tüm bilgileri sıfırlar.

Ajanda
Takvim

Takvim görüntülenir ve etkinlik ekleyebilirsiniz

Yapılacaklar

Yapılacaklar ekleyip düzenleyebileceğiniz menü.

Not defteri

Notlarınızı bu menüde saklayabilirsiniz.

Gizli hatırlatma
notu
Tarih bulucu

Gizli notlarınızı şifreli koruma ile bu menüde saklayabilirsiniz.

Ayarlar

Ajanda ayarlarına bu menüden ulaşabilirsiniz.

› Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
› Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
› Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin
ve park edin.

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çignenmesi tehlikeli ve yasa dısı olabilir.
Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Uyarı
› Güvenliginiz için YALNIZCA belirtilen ORIJINAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
› Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örnegin; telefonunuzu hastanelerde
kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
› Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.

Ürüne özen ve bakım

Bulmak istediğiniz tarihe bu menüden ulaşabilirsiniz.

Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmıs pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları
kullanın. Diger türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir
ve tehlikeli olabilir.
› Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiginde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
› Cihazın dısını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
› Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik seritlerin üzerinde
bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, diger elektronik cihazları olumsuz yönde etkileyebilir.
› Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın
yerlere, örnegin gögsünüzün üzerindeki ceplere yerlestirmeyin.

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

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Patlatma islemlerinin yapıldıgı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara
uyun.

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

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta tehlikeye neden olabilmektedir.
› Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.

Çocuklar
Telefonu, çocukların ulasamayacagı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes borusunun
tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

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

Pil bilgisi ve bakımı
› Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli degildir. 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.

GARANTİ BELGESİ

Getting to know your phone

CEP TELEFONU

Illustrations

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

Open battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

Important!
› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the
reach of small children.

Main screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Multitasking key
Call key
Dials a number or answers
an incoming call.

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

C#>GC##>GC!G

G

K%G#!G"#C!#E

C"C

 #$

!IC!"C # E

!"G



C



C& E$%!G
&GC"#$
#$ 



 

!%"!C

#"G 



 

#"C#!CC%&!C

C!&#CC"CC
CI"GE"C
2/-2-,86430,78>,*6-8*343>?>61-8>

1<<;5  <>+ 3)!$4 
?>?2>>78*3+92
: 3?>?2>& ( $&''#(
8 ) "!""""(%' .=) "!""""&!$$

!#C"K!"C &G
IC#C!"K!"C CEKK

BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Earpiece

Clear key
Deletes a character with
each press.
End/Power key
Ends or rejects a call. Turns
the phone on/off. Press once
to return to the standby
screen.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial
a number in standby mode
and to enter numbers or
characters in edit mode.
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LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

GARANTI SARTLARI
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, ithalatçısı
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 baska bir malını tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır.

Yetkili Servis Merkezleri

LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.

ISTANBUL TELESERVICE INT.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
Altunizade / ISTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56
e-mail: mhistanbul@teleservice.com
Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi
Mah. Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 /
ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55

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,
• C
 ihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst köeşesinde yer alan
sıra numarasını belirtiniz,

ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye /
Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com
IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya /
İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75
e-mail: mhizmir@teleservice.com

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• C
 ihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya
faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı /
D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com
ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• D
 aha 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.

http://tr.lge.com

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve isçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, isçilik 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 edildigi 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, temsilciligi,
ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyecegi raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadıgının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz degistirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve
Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

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

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

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVIS
Ankara Asfaltı E-5 yanyol Kanat Sanayi Sitesi A
blok kat 2-3 Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

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

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

ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş
Merkezi Zemin 2 (Citibank yanı ) / Merkez
Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98
BURSA KVK SERVIS
Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi,
Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42
DİYARBAKIR KVK SERVIS
Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22ıA
OFİSıDİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80
ERZURUM KVK SERVIS
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş
Merkezi No:7 Yakutiye, Erzurum
Tel: (442) 234 35 53
Faks: (442) 234 93 55
İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK
SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 /
3-4Kozyatağı, İstanbul 34742
Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B
Beşiktaş, İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks:
(212) 260 50 19 İZMİR KVK SERVIS
Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79
SAMSUN KVK SERVIS
Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B
Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22
TRABZON KVK SERVIS
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok.
(Trabzon Şehir Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi
A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96
LG GÜNEY KORE FABR|KA
CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN,
PYUNGTAIK-CITY, KYUNGGI-DO 451-713
GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316
LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com

Genel
› Ürün adı: KT520
› Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 /
W-CDMA

Uyumluluk Beyanı

Declaration of Comformity
Suppliers Details

İsim
LG Electronics Inc

Name
LG Electronics Inc

Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

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

Ürün Detayları

Product Details

Ürün Adı
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Product Name
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Adı
KT520/KT525

Model Name
KT520/KT525

Ticari Adı
LG

Trade Name
LG

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

Applicable Standards Details

R&TTE Yönerge 1999/5/EC

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

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.
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

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
Supplementary Information

Beyan

http://tr.lge.com

Ortam ısısı
› Max. : +55°C, Charging (+45°C)
› Min : -10°C

Tedarikçi Bilgileri

İlave Bilgi

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

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Speci c Absorption Rate) bilgileri
KT520 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yasa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin
güvenligini 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 gerçeklestirilmektedir.
› Çesitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karsın, tüm modeller
radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek sekilde tasarlanmıştır.
› Uluslararası Iyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10)
gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemistir.
› Bu model telefon için en yüksek SAR düzeyi DASY4 tarafından kulak/vücut üzerinde kullanım için test
edildiginde [0.284/0.402] W/kg(10g) olarak çıkmıstır.
› Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsenmiş
ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yasayan kisiler için SAR verisi bilgisi, bir
(1) gram doku üzerinde ortalama 0.631 W/kg olacak şekilde belirlenmistir.

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

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

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

"#GGC!G

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a
dayanılarak yürürlüge konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin
verilmiştir.

› Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce
kez şarj edilebilir.
› Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
› Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, degişme zamanı gelene kadar yüzlerce
kez şarj edilebilir.
› Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
› Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
› Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara
bağlı olarak değişiklik gösterir.

İsim

Basılış Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

Temsilci imzası

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
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

Signature of representative

