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

Bluetooth QD ID B016192

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun
veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına
bağlı olarak telefonunuzdan farklılık
gösterebilir.

GD880 Kullanıcı Kılavuzu

İçe
En son dijital mobil iletişim teknolojisi
ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve
kompakt tasarıma sahip GD880 model bu
telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.
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Eski cihazınızın atılması
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.
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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 GD880 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.
• 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 1,23 W/kg’dır
(10 g); vücutta taşındığında ise 1,10
W/kg’dır (10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri
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.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Garanti kapsamındaki onarımlar,

•
•
•
•
•

•
•

•
•

LG’nin tercihinde, değiştirilmekte
olan parçalarla eş işlevselliğe sahip
yeni ya da yenilenmiş parça veya
kart değişimlerini içerebilir.
TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi
elektrikli aletlerden uzak tutun.
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.
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• 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.

Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını
etkileyen girişimlere neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi
cihazların yanında kullanmayın.
Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere,
örneğin göğsünüzün üzerindeki
ceplere yerleştirmeyin.
• Mobil telefonlar bazı işitme
cihazlarında girişime neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
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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 kablosuz
cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı
devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
• Dışarıda müzik dinlerken çevrede
olup bitenden haberdar olabilmek
için ses düzeyini makul bir seviyede
tutunuz. Bu özellikle yolların
yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma
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 çağrı sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar
Cep telefonunuzun bazı parçaları
camdan imal edilmiştir. Cep
telefonunuzun sert bir yüzeye
düşmesi ya da şiddetli darbe alması
durumunda bu cam kırılabilir. Cam
kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya
çalışmayın. Camınız yetkili servis
tarafından değiştirilene kadar cep
telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı
alanlar
Patlatma işlemlerinin yapıldığı
yerlerde telefonu kullanmayın.
Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara
uyun.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Patlama riski olan ortamlar

Acil çağrılar

• Telefonu yakıt istasyonlarında

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

kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun ve
aksesuarların bulunduğu araç
kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya
patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime
neden olabilmektedir.
• Herhangi bir hava aracına
binmeden önce cep telefonunuzu
kapatın veya uçuş modunu
etkinleştirin.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin
almadan kullanmayın.

Çocuklar
Telefonu, çocukların ulaşamayacağı
güvenli bir yerde saklayın. Üründen
söküldüğünde çocuklarda
nefes borusunun tıkanmasına
neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.
10
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•
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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.
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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.
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Aç

Telefonunuzu tanıyın
Şarj cihazı, kablo
konnektörü
Güç/Kilit tuşu
• Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.
• Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.
Dahili kamera lensi

SIM

Yan tuşlar
• Ana
ekrandayken:
Zil sesi ve tuş
sesi seviyesi.
• Çağrı
sırasında:
Kulaklık ses
seviyesi.

MicroSD Kart
Yuvası

Kamera tuşu
• Kamerayı
kullanmak için
basın.
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UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve
cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve
dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.
LG GD880 | Kullanıcı Kılavuzu

Haric

Açık görünüm
Pil kapağı

.

SIM Kart yuvası

t
Harici kamera lensi

Pil
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SIM ve pilin takılması
1 Pil kapağını çıkartın
Pil kapağını telefonun altına doğru
kaydırarak çıkartın.

2 SIM kartını takın
SIM kartın düzgün takıldığından
ve kartın üzerindeki altın temas
yüzeyinin aşağıya baktığından
emin olarak SIM kartı SIM kart
tutucusuna yerleştirin. SIM kart
takılmadan önce pilin telefondan
çıkartıldığından emin olun. SIM
kartı çıkartmak için yavaşça dışarıya
doğru çekin.

14
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Te
UYARI: Telefona zarar
verebileceğinden ötürü telefon
açıkken pili çıkarmayın.

3 Pilin takılması
Önce pilin sağ kısmını pil yuvasının
üst köşesine yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon
terminalleriyle hizada olmasını
sağlayın. Pilin sol kısmı yerine
oturuncaya kadar bastırın.

Seya
ürün
bağl
bağl
GD8
“Pil D
telef
NOT
tam
mesa
bir g

ının

Telefonun şarj edilmesi
Seyahat Adaptörünü (Şarj cihazı) ve
ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bağlayın. USB kablosunu telefona
bağlayın ve bir güç soketine takın.
GD880 telefonunuzun ekranında
“Pil Dolu” mesajı görününceye kadar
telefonunuzu şarj etmelisiniz.
NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin
tam şarjlı olması gerekir. İlk “Pil Dolu”
mesajını dikkate almayın ve telefonu
bir gece boyunca şarjda bırakın.
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Bellek kartı
Bellek kartının takılması
MicroSD bellek kartıyla telefonunuzun
belleğini genişletebilirsiniz.
NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
1 Yuva kapağını aşağı doğru
kaydırın.
2 MicroSD kartı yuvaya yerleştirin.
Karttaki altın temas yüzeyinin
aşağıya baktığından emin olun
3 Yuva kapağını yukarı doğru
kaydırın.
GD880 azami 32GB’lık belleği
destekler.
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Do
Bellek kartının biçimlendirilmesi
Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş
olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse,
kullanmadan önce biçimlendirmeniz
gerekebilir.
1 Ana ekrandan
öğesini,
ardından Cihaz ayarları öğesini
seçin.
2 Bellek bilgisi öğesine dokunun ve
Harici bellek öğesini seçmek için
aşağı doğru ilerleyin.
3 Biçimlendir’e dokunup seçimi
onaylayın.
4 Varsa şifreyi girin. Kartınız böylece
biçimlendirilerek kullanıma hazır
bir hale getirilir.

Dok

• Bir
orta
• Çok
ekra
algı
• Dile
par
diğ
gös
• GD
zam

Dok

GD8
kum
olara
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Kayd
Kayd
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Çağr
ekran
da ya

Dokunmatik ekranın kullanılması
Dokunmatik ekran ipuçları

miş
şse,
niz

i

n ve
çin

ece
zır

• Bir öğe seçmek için, simgenin
ortasına dokunun.
• Çok sert basmayın. Dokunmatik
ekran hafif ama kararlı dokunuşları
algılayabilecek kadar hassastır.
• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için
parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki
diğer tuşlara dokunmamaya özen
gösterin.
• GD880 telefonunuz kullanılmadığı
zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekran kontrolü
GD880 dokunmatik ekranda bulunan
kumanda tuşları göreve göre dinamik
olarak değişir.
Uygulamaların Açılması
Herhangi bir uygulama açmak için
sadece simgesine dokunmanız
yeterlidir.
Kaydırma
Kaydırmak için bir taraftan diğerine
sürükleyin.
Çağrı geçmişi listesi gibi bazı
ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma
da yapabilirsiniz.
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Ana ekranınız
Buradan menü seçeneklerine erişebilir,
hızlı arama yapabilir, telefonunuzun
durumunu görüntüleyebilir ve daha
pek çok özellikten faydalanabilirsiniz.

Favori menüleri ana menüye
ekleyebilirsiniz
1 Ana sayfada
öğesine dokunun.
2 Bir favori menüyü çıkarmak
istiyorsanız, simgenin sağ üst
kısmındaki
öğesine dokunun.
Ana menüye favori menü eklemek
istiyorsanız, ekranın sağ alt
kısmındaki Ekle öğesine dokunun.

18
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An
3 Ekle öğesine dokunduğunuzda,
Widget, Sık kullanılanlar
veya Kısayol arasında seçim
yapabilirsiniz (Eklemek
istemiyorsanız İptal öğesine
dokunun).
4 Menünün sağ tarafındaki yıldız
işaretine dokunarak eklemek
istediğiniz menüyü seçin. Önceki
ekrana döndüğünüzde ekranda bu
menü görünecektir.
5 Bitirdiğinizde, Tamam öğesine
dokunun.

Kısa

Ana
erişim

a,

z

eki
a bu

Ana ekranınız
Kısa yol tuşları
Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla
erişim sağlar.

Çağrı yapmak üzere
dokunmatik tuş takımını
açmak için dokunun.

Rehber’i açmak için dokunun.
Aramak istediğiniz numarayı
bulmak için, dokunmatik ekran
ile ekranın üst kısmındaki
arama kutusuna kişinin adını
girin. Ayrıca, yeni bir kişi
oluşturabilir, mevcut olanların
üzerinde düzenlemeler, vs.
yapabilirsiniz.

Mesajlar menüsüne erişmek
için dokunun. Burada yeni
SMS veya MMS oluşturabilir
veya mesaj klasörünüzü
görüntüleyebilirsiniz.

Ana menüyü açmak için
dokunun
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Çağrılar
Arama yapma

Rehberden çağrı yapılması

1 Tuş takımını açmak için ana
sayfadan
öğesine dokunun.
2 Tuş takımını kullanarak numarayı
tuşlayın.
3 Aramayı başlatmak için
öğesine dokunun, ancak Video
araması başlatmak istiyorsanız,
öğesine dokunun ve ardından
Görüntülü arama yap öğesini
seçin.
4 Aramayı sonlandırmak için, ekranın
alt kısmındaki aramayı sonlandır
tuşuna basın.

1 Rehberinizi açmak için ana
ekrandan
öğesine dokunun.
2 Ekranın üst kısmındaki Arama
kutusuna dokunun ve tuş takımını
kullanarak aramak istediğiniz
kişinin ilk birkaç harfini girin.
3 Filtrelenen listeden aramak
istediğiniz kişinin yanındaki
Ara simgesine dokunun. Kişinin
birden fazla numarası varsa arama
varsayılan numarayı kullanır.
4 Veya kişi ismine dokunun ve kişi
için birden fazla numara varsa
kullanmak istediğiniz numarayı
seçin.

İpucu! Bir uluslararası
arama için + girmek amacıyla
tuşunu basılı tutun.
İpucu! Yanlışlıkla çağrı
yapmayı engellemek amacıyla
dokunmatik ekranı kilitlemek için
açma/kapama tuşuna basın.
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Çağ

Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında, aramayı
cevaplamak için Cevapla tuşuna
dokunun.
Zil sesini susturmak için, Sessiz
öğesine dokunun. Bu özellik, bir
toplantı sırasında profilinizi Sessiz
olarak değiştirmeyi unuttuysanız
faydalı bir özelliktir. Gelen çağrıyı
reddetmek için Reddet öğesine
dokunun.

İpu
aşa
ek
ha

Çağrı sürecindeki seçenekler

n.

mını

n
ama

Seçim - Diğer gelen çağrı seçenekleri listesi için
öğesine dokunun.
öğesine
Hoparlör - Hoparlörü açmak için
dokunun.
Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için
öğesine dokunun.

şi

ı
İkinci bir arama yapmak üzere nümerik tuş takımını
açmak için
öğesine dokunun. Bu fonksiyon ayrıca
çağrı merkezleri gibi otomatik telefon servislerini ararken
numaralı seçenekleri bulunan menülerde gezinmenize
olanak sağlar.
Bir arama sırasında not eklemek için
dokunun.
Bir arama sırasında kişileri aramak için
dokunun.

öğesine
öğesine

İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde
aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı doğru kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür
hale gelir.
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Çağrılar
Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama
tuşlarından birine atayabilirsiniz.
1 Rehber öğesini seçin,
öğesine
dokunun ve Hızlı arama öğesini
seçin.
2 Telesekreteriniz 1 numaralı
hızlı arama tuşuna atanmış
bulunmaktadır. Bunu
değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı
araması numarası olarak atamak
için başka bir numaraya dokunun.
3 Kişi açılacaktır. Kişinin telefon
numarasına bir kez dokunarak bu
numaraya atamak istediğiniz kişiyi
seçin. Bir kişiyi bulmak için, Arama
kutusuna dokunun ve kişinin
isminin ilk harfini girin.

4 Çağrılar arasında geçiş yapmak
için
öğesine dokunun veya
bekletilen çağrıya ait numaraya
basın.
5 Aramalardan birini veya her ikisini
de sonlandırmak,
öğesine
basın ve Sonlandır öğesini seçin.
NOT: Yaptığınız her çağrı için
ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin
görüntülenmesi
Ana menüdeki Çağrı geçmişi öğesine
dokunun.
İpucu! Çağrının tarihini, saatini
ve süresini görüntülemek için
herhangi bir çağrı geçmişi
girdisine dokunun.

İkinci çağrının yapılması
1 İlk aramanızda, Tuş takımı’na
dokunun ve aramak istediğiniz
numarayı yazın.
2 Arama yapmak için Ses araması
tuşuna dokunun.
3 Ekranda her iki çağrı da
görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve
arayan beklemeye alınır.
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Çağrı yönlendirmenin
kullanılması
1 Ana menüdeki Çağrı ayarları
öğesine dokunun.
2 Çağrı yönlendirme öğesine
dokunun.
3 Sesli aramalar ve Video
aramaları arasından seçim
yapın. Tüm aramaları mı,
hat meşgul olduğunda mı,

y
y
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4 E
5 Y
g
m
ö
6 N
ta
d
NOT
Deta
sağla

İpu
yö
Ça
Tü
seç
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yanıt verilmediğinde mi
yoksa ulaşılamadığında mı
yönlendirileceğini seçebilirsiniz.
4 Etkinleştir öğesine dokunun.
5 Yönlendireceğiniz yeni numarayı
girmek için Telesekreter
merkezine veya Başka numaraya
öğesini seçiniz.
6 Numara girme işlemini
tamamladığınızda Tamam öğesine
dokunun.
NOT: Çağrı yönlendirme ücretlidir.
Detaylar için lütfen servis
sağlayıcınızla konuşun.
İpucu! Tüm çağrı
yönlendirmelerini kapatmak için
Çağrı yönlendirme menüsünden
Tümünü devre dışı bırak öğesini
seçin.

Çağrı engellemenin
kullanılması
1 Ana menüdeki Çağrı ayarları
öğesine dokunun.
2 Çağrı engelleme’yi seçin.
3 Sesli aramalar veya Video
aramaları öğesini seçin. Çağrı
engelleme menüsünden Tümü
devre dışı öğesine dokunarak

tüm çağrı engellemelerini
kapatabilirsiniz.
4 Beş seçenekten herhangi birini
seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası aramalar
Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar
Tüm gelenler
Yurtdışında gelen aramala
Etkinleştir öğesine dokunun.
5 Çağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke
operatörünüzden kontrol edin.
İpucu!
Telefonunuzdan aranabilecek
numaraların listesini açmak veya
düzenlemek için Sabit arama
numaraları menüsünü seçin.

Özür mesajı öğesini kullanma
Gelen bir aramayı reddetmeden önce,
gelen aramayı neden almadığınızı
açıklayan bir mesaj göndermek
için “Özür mesajları” öğesini
kullanabilirsiniz.
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Çağrılar
Genel çağrı ayarının
değiştirilmesi
1 Ana menüdeki Çağrı ayarları
öğesine dokunun.
2 Ortak ayarlar’a dokunun.
Burada ayarları aşağıdaki gibi
düzeltebilirsiniz:
Arama reddetme - Reddetme
listesi’ni açmak için düğmeyi sola
doğru kaydırın. Tüm aramaları,
belirli rehber kayıtlarını veya
gruplarından gelen aramaları,
kayıtlı olmayan numaralardan
(rehberinizde bulunmayanlar)
gelen aramaları veya arayan kimliği
olmayan aramaları seçmek için
metin kutusuna dokunabilirsiniz.
Ayarı değiştirmek için
öğesine
dokunun.
Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın
görünmesi için kullanın.
SNS etkinliklerini göster - SNS
etkinliklerinin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini seçin.
Otomatik tekrar ara - Açık için
düğmeyi sola,
Kapalı için sağa kaydırın.
24
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Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı
sırasında her dakikada bir sinyal
sesi duymak için düğmeyi sola
AÇIK konumuna kaydırın.
BT cevap modu - Bluetooth
kulaklığı kullanarak çağrıyı
Bluetooth ile cevaplamak için
Handsfree, telefondaki bir tuşa
basarak cevaplamak için ise Telefon
seçimini yapın.
Yeni numarayı kaydet - Yeni
numarayı kaydet fonksiyonunun
AÇIK olup olmadığını belirleyin.
AÇIK için düğmeyi sola, KAPALI için
sağa kaydırın.
Ses netliği - Ses netliği
fonksiyonunun AÇIK olup
olmadığını belirleyin. AÇIK için
düğmeyi sola, KAPALI için sağa
kaydırın.

Video arama ayarlarının
değiştirilmesi
1 Çağrı ayarları öğesine dokunun.
2 Video araması ayarları öğesine
dokunun.
Burada ayarları aşağıdaki gibi
düzeltebilirsiniz:
Özel resim kullan - Video araması
için özel bir resim kullanıp

kulla
Özel
resim
Ayna
kulla

Ara

Arad
ücret
ve ba
verem

Ara

Gide
tümü
göst

Veri

Gele
veri m

l

efon

un
.
için

kullanmayacağınızı belirleyin.
Özel resim - Video aramaları için bir
resim seçin.
Ayna - Ayna özelliği kullanıp
kullanmayacağınızı belirleyin.

Arama ücretleri
Aradığınız numaralara uygulanan
ücretleri (bu servis şebekeye bağlıdır
ve bazı operatörler bu hizmeti
veremez) gösterir.

Arama süreleri
Giden veya gelen aramalarınızın
tümünün ya da her ikisinin süresini
gösterir.

Veri miktarı
Gelen veya gönderdiğiniz ya da her iki
veri miktarını kilobayt olarak gösterir.

n.
e
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Rehber
Rehberde Arama Yapma
Rehberde arama yapmanın iki yolu
bulunmaktadır:
öğesine
1 Ana sayfadan
dokunun ve ardından Telefon
defteri öğesine dokunun ya da ana
sayfadan
öğesine dokunun.
2 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir
kişinin ismine ait ilk harfi İsim
alanına girdiğinizde listenin ilgili
alfabetik alanına atlanacaktır.
İpucu! İsim alanına bastıktan
sonra ekranda alfabetik klavye
çıkacaktır.

Yeni kişinin eklenmesi
1 Telefon defteri ve ardından Yeni
öğesine dokunun.
2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için
Telefon veya SIM öğesini seçin.
3 Ad ve soyad girin.
4 Kişi başına 5 farklı numara
girebilirsiniz. Her bir giriş Mobil, Ev,
Ofis, Çağrı ve Faks için ön ayardır.
5 E-posta adresi ekleyin.
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6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba
atayın. Kişi başına üç grup
atayabilirsiniz. Grup yok, Aile,
İş arkadaşları, Okul veya VIP
arasından seçim yapın.
7 Ayrıca Zil sesi, Titreşim, Ana sayfa,
Ev adresi, Şirket adı, İş pozisyonu,
Şirket adresi, Doğum günü, Yıl
dönümü ve Not ekleyebilirsiniz.
8 Kişiyi kaydetmek için
öğesine
dokunun.

Grup oluşturma
1 Telefon defteri öğesine dokunun.
Rehber yanındaki aşağı oka
dokunun ve ardından Grupları
seçin.
2 Yeni grup öğesine dokunun veya
öğesine dokunun ve Yeni grup
öğesini seçin.
3 Grup adı alanına yeni grubunuzun
ismini girin. Gruba özel bir zil sesi
de atayabilirsiniz.
4
öğesine dokunun.
NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba
atanmış kişiler kaybolmaz. Telefon
defterinizde kalır.

Kişi
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Kişi ayarlarının değiştirilmesi
Kişi ayarlarınızı kendi tercihinize göre
yapabilirsiniz.
öğesine
1 Rehber öğesine,
dokunun, aşağı doğru ilerleyin ve
Kayıt ayarları öğesini seçin.
2 Buradan aşağıdaki ayarları
düzenleyebilirsiniz:
Tuş takımını göster - Tuş takımının
gösterilip gösterilmeyeceğini
belirler.
Adı göster - İsim gösterim sırasını
seçer.
Tümünü kopyala - Rehberinizi
telefonunuzdan SIM’e veya SIM’den
telefonunuza kopyalar. Tek seferde
birini veya tümünü seçebilirsiniz.
Tümünü taşı - Bu komut; Kopyala
komutu gibi çalışır ancak rehber
sadece taşıdığınız yere kaydedilir.
Rehberi yeniden yükle - Rehberi
Bellek Kartına yeniden yükler.

Rehberi sil - Tüm rehberinizi
siler. Telefon ve SIM arasında
seçim yapın ve rehberinizi silmek
istediğinizden eminseniz Evet
öğesine dokunun.
Bellek bilgisi - Telefon, USIM ve
USIM e-posta öğelerine ilişkin
kullanılabilir bellek ile ilgili bilgileri
gösterir.
Bütün kişileri Bluetooth üzerinden
gönder - Bütün kişilerinizi
Bluetooth kullanarak başka bir
cihaza gönderir. Bu seçeneği
seçtiğiniz takdirde Bluetooth
öğesini açmanız için bir uyarı
alacaksınız.
Rehberi yedekle - Rehberi Bellek
Kartına yedekler.

Bilgilerin görüntülenmesi
1 Telefon defteri öğesine,
öğesine dokunun, aşağı doğru
ilerleyin ve Bilgi öğesini seçin.
Buradan Servis arama numaralarınızı,
Kendi numaralarınızı, Bellek
bilginizi (bellek kullanımınızı
gösteren) ve Profilim öğesini
görüntüleyebilirsiniz.
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Rehber
İpucu! Kendi kartvizitinizi
eklemek için, Profilim öğesini
seçin ve herhangi bir kişi
için yaptığınız şekilde kendi
bilgilerinizi girin. Sonlandırmak
öğesine dokunun.
için

Sosyal ağlardan alınan
arkadaşlar
Bu menüyü kullanarak sosyal
ağınızdan (Twitter veya Facebook)
telefonunuza arkadaşınızı
ekleyebilirsiniz.
1 Telefon defteri öğesine,
öğesine dokunun ve Arkadaşları
şuradan al: öğesini seçin.
2 Twitter veya Facebook öğesini
seçin.
3 E-posta ve Şifrenizi girin ve Tamam
öğesine tıklayın.
4 Eklemek istediğiniz kişiyi seçin.
5
Kaydet öğesini seçin.

Me
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Mesajlar
GD880 telefonunuz, SMS ve MMS
fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı
kolay bir menüde toplamıştır.

mesaj ile alınıp, gönderilmesinde
ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI
TS 123.040 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.

Mesajın gönderilmesi

Metin girilmesi

1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Mesajlar
öğesine
ya da ana sayfadan
dokunun.
2 Mesaj yaz öğesine dokunun
ve görüntü, video, ses, ifade, vs.
eklemek için Ekle öğesini seçin.
3 Alıcının numarasını girmek veya
rehberinizi veya favorilerinizi
açmak için Kime öğesine dokunun.
Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
İşiniz bittiğinde, metin mesajı
düzenlemeyi başlatmak için
aşağıdaki mesaj kutusuna
dokunun.
4 Metni girdikten sonra, mesajın üst
kısmındaki SMS Gönder/MMS
Gönder öğesine dokunarak mesajı
gönderebilirsiniz.

T9 modunu açmak için
dokunun.

Mesajlar

UYARI: SMS’e görüntü, video
veya ses eklendiğinde otomatik
olarak bir MMS’e dönüştürülür ve
ona göre ücretlendirilir.
NOT: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin

öğesine

Yazma dilini değiştirmek için
öğesine dokunun.
Numaralar, semboller ve metin girişi
arasında geçiş yapmak için
öğesine dokunun.
Fonksiyon tuşları büyük ve küçük
harfler arasında geçiş yapmanızı veya
tuş takımında tam ekranda mesaj
yazmanızı, vs. sağlar.

T9 modu
T9 modu, yazdığınız sözcükleri
dokunduğunuz tuşların sırasına
göre tanımak için yerleşik bir sözlük
kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin
eder ve alternatifler sunar.

Şablonların kullanılması
Sıkça gönderdiğiniz SMS ve
MMS mesajlarınız için şablon
oluşturun. Telefonda hali hazırda
düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar
mevcuttur.
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Mesajlar
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.

İmza kullanımı
Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS
mesajlarınız için imza oluşturun.
Yeni bir imza yazarken, seçenekler
menüsündeki Ekle->Daha fazla
seçeneğinden İmza öğesine
ulaşabilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Mesajlar öğesine,
öğesine
dokunun ve Ayarlar öğesini seçin.
Metin mesajı öğesini seçin. Aşağıdaki
değişiklikleri yapabilirsiniz:
Metin mesajı merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.
İletim raporu - Mesajlarınızın
iletildiğine dair onay almak için
düğmeyi sola kaydırın.
Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın
mesaj merkezinde ne kadar süreyle
kalacağını seçin.
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Mesaj tipleri - Metninizi Metin,
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 böyle gönder - Uzun
mesajları Çoklu SMS veya MMS olarak
göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Mesajlar öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve Ayarlar öğesini,
ardından Multimedya mesajı
öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri
yapabilirsiniz:
Alım modu - Ana şebeke ve Dolaşım
şebekesi arasında seçim yapın.
Sonrasında Manuel öğesini seçerseniz
sadece MMS bildirimleri alırsınız ve
isterseniz tamamını indirebilirsiniz.
İletim raporu - İletim raporu talep
etme ve/veya iletim raporuna izin
verme tercihlerini yapın.
Yanıtı oku - Yanıt talep etmek ve/veya
yanıta izin vermek tercihlerini yapın.

Önce
dere
Yüks
Geçe
sürey
belir
Slayt
görü
Oluş
belir
Gönd
gönd
bekle
Mult
birin
merk

Diğ
değ

Mesa
öğes
seçin
Vide
Vide
Yeni
hizm
şebe
Serv
alma
kulla

m
sıyla

arak

ının

ini,
eri

şım

seniz
e
.

veya
n.

Öncelik - MMS’inizin öncelik
derecesini seçin (Düşük, Normal,
Yüksek).
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar
süreyle mesaj merkezinde tutulacağını
belirleyin.
Slayt süresi - Slaytların ekranda
görünme süresini belirleyin.
Oluşturma modu - Mesaj modunuzu
belirleyin (Kısıtlı, Uyarı, Ücretsiz).
Gönderme zamanı - Bir mesajın
gönderilmeden önce ne kadar
bekleyeceğini belirleyin.
Multimedya mesaj merkezi - Listeden
birini seçin veya yeni bir mesaj
merkezi ekleyin.

Diğer ayarlarınızın
değiştirilmesi
Mesajlar öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve Ayarlar öğesini
seçin.
Video posta/Telesekreter - Yeni bir
Video posta/Telesekreter eklemek için
Yeni profil öğesine dokunun. Verilen
hizmet hakkında daha fazla bilgi için
şebeke operatörünüzle temasa geçin.
Servis mesajı - Servis mesajlarını
almak veya engellemek için
kullanın. Ayrıca, Servis güvenliği

seçeneğinde gönderenlerin güvenilir
ve güvenilmez olarak sınıflandırıldığı
listeler oluşturarak mesaj güvenliğinizi
ayarlayabilirsiniz.
Gönderilen mesajları kaydet
- Gönderilen mesajların kaydedilip
kaydedilmeyeceğini belirleyin.
Bilgi servisi - Hücre yayınını açmak/
kapatmak ve kanallarınızı ve dillerinizi
seçmek için kullanın.
İmzalar - İmza oluşturun, düzenleyin
veya silin.

E-postanızın Oluşturulması
Ana sayfadan
öğesine dokunun,
sağa doğru ilerleyin ve ardından Eposta öğesine dokunun.
E-posta hesabı oluşturulmazsa,
Microsoft Exchange, vs. öğesine
dokunun.
Telefonunuzda e-posta hesabı
oluşturulursa ve yeni bir e-posta
hesabı oluşturmak istiyorsanız,
öğesine dokunun ve Yeni e-posta
hesabı öğesini seçin.
E-posta adresi - E-posta adresini girin.
Şifre - Hesap şifresini girin.
Posta kutusu tipi - Posta kutusu tipini
girin: IMAP4, POP3 veya PUSH. Bu
tipler servis sağlayıcısına göre değişir.
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Mesajlar
Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını
girin.
Gelen sunucu - Gelen posta sunucusu
adresini girin.
Giden sunucu - Giden posta sunucusu
adresini girin.
SMTP kimlik doğrulaması - Giden
posta sunucusu için güvenlik
ayarlarını belirleyin.
Hesap adı - E-posta klasörünüzdeki
hesap listesinde hesabın görüneceği
ad.
Hesap oluşturulduğunda, E-posta
klasörünüzdeki hesap listesinde
görüntülenecektir.

Microsoft Exchange e-posta
hesabı
E-posta adresi - Hesap e-posta
adresini girin.
Sunucu adresi - E-posta sunucusunun
adresini girin.
Alan - Hesap alanını girin.
Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını
girin.
Şifre - Hesap şifresini girin.
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Senkronizasyon. öğeleri Senkronizasyon. öğelerinin (Rehber,
Programlar, Görevler) kullanım
durumunu belirleyin.

E-postaların alınması
Yeni e-postalar için hesabınızı
otomatik veya manuel olarak kontrol
edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek
için:
1 E-posta öğesine dokunun.
2 Kullanmak istediğiniz hesaba
dokunun.
3 Yeniyi geri al öğesini seçin.

Yeni hesabınızı kullanılarak
E-posta gönderme
1 E-posta yaz öğesine
dokunduğunuzda yeni bir e-posta
açılacaktır.
2 Mesajı tamamlayın.
3 E-posta gönder öğesine
dokunduğunuzda e-postanız
gönderilecektir.
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E-posta ayarlarınızın
değiştirilmesi
1 İletişimler sekmesinden E-posta
öğesine dokunun.
2
öğesine dokunup E-posta
ayarları’nı seçtiğinizde şu ayarları
değiştirebilirsiniz:
E-posta hesabı - Bir e-posta hesabı
seçin
E-posta ile yanıtlamaya izin
ver -Okundu onay mesajı
gönderilmesini sağlayın.
Yanıt e-postası iste - Okundu
onay mesajlarının istenip
istenmeyeceğini seçin.
Orijinal mesajı ekle - Orijinal
mesajın cevabınıza eklenip
eklenmeyeceğini belirleyin.
Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir
cevaba ekleyip eklememeyi seçer.
Dolaşımda oto. alma
- Yurtdışındayken (dolaşım)
mesajlarınızın otomatik olarak geri
alınıp alınmayacağını belirleyin.
Yeni e-posta bildirimi - Yeni epostalar için uyarılıp uyarılmamayı
seçer.
İmza - Bir e-posta imzası oluşturun.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik
derecesini belirleyin.
Maksimum alma boyutu Maksimum alma boyutunu seçin:
100KB, 200KB, 300KB, 500KB,
1MB, 2MB, 2,2MB.
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Kamera
Vizör ekranını tanıma

Hızl

1 Te
tu
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Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya
uzaklaştırma yapın. Telefonun Yan
tuşlarına basarak yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz.
Pozlama - Düşük kontrastlı bir görüntü
puslu görünürken yüksek kontrastlı bir
görüntü daha net görünür.

y
b
Geri
Kamera modu
Video modu - Video
moduna geçmek
için bu simgeyi aşağı
kaydırın.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak
için bu simgeye dokunun. Bkz.
Gelişmiş ayarların kullanılması.
Makro - Yakın çekim yapmak için bu
modu kullanın

Galeri -Buradan
kayıtlı resimlerinize
kamera modundan
erişebilirsiniz. Sadece
dokunun ve galeriniz
ekrana gelsin.
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Hızlı fotoğraf çekme
1 Telefonun sağ yanındaki
tuşuna basın.
2 Kamera bir nesneye
odaklandırıldığında, resim çekmek
için ekranında sağ ortasındaki
öğesine dokunun. Telefonun
yan tarafındaki Kamera tuşuna da
basabilirsiniz.
İpucu! Kamera moduna ya da
video moduna geçmek için
vizörün sağ ortasında bulunan
kamera ya da video simgesini
yukarı/aşağı kaydırın.

Fotoğraf çektikten sonra

Görüntüyü Duvar kağıdı, Kilit
ekranı, Kişi, Açılış, Kapanış, Giden
arama veya Gelen arama ekranı
olarak kullanmak için dokunun.
Çeşitli araçlar kullanarak resmi
düzenlemek için dokunun.
Vizöre dönmek için dokunun.
Resmi silmek için
dokunun.

öğesine

Hemen başka bir fotoğraf çekmek
için
öğesine dokunun. Mevcut
fotoğrafınız kaydedilir.
Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek
için
öğesine dokunun.

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda
görüntülenir. Görüntü adı ekranın alt
kısmında, sağ taraftaki dört simgeyle
gösterilir.
Fotoğrafı Mesaj veya E-posta
olarak ya da Bluetooth ile göndermek
için dokunun.
NOT: Dolaşım sırasında MMS
indirilmesi durumunda ek
ücretlendirme yapılabilir.

35

Kamera
Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini
açmak için vizör ekranında
tuşuna
dokunun.
Boyut - Bellek kartında yerden
kazanmak veya rehberdeki bir kişi
için kullanmak amacıyla resmin
boyutunu değiştirir. Yedi nümerik
seçimden bir piksel değeri belirleyin:
5M(2560x1920), 3M(2048x1536),
2M(1600x1200), 1M(1280x960),
Duvar kağıdı, VGA(640x480),
QVGA(320x240).
Manzara modu - Kamerayı ortama
uyarlamak için ayarlayın. Otomatik,
Gece, Manzara, Portre veya Spor
arasından seçim yapın.

Renk Efekti - Çekmekte olduğunuz
fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu
seçin. Altı renk tonu seçimi vardır:
Kapalı, Sepya, Tek renkli, Negatif,
Solarize ve Mavi.

Coğ.
amac
geçiş

Odak - Kameranın odaklanma şeklini
seçin. Otomatik odaklama, Manuel
odaklama veya Yüz izleme arasından
seçim yapın.

Belle
belle
kayd

Otomatik-zamanlayıcı - Otomatikzamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan
sonra makinenin fotoğraf çekimi
öncesindeki gecikmesini ayarlamanızı
sağlar. Kapalı, 3 saniye, 5 saniye veya
10 saniye arasıdan seçim yapın.
Çekim modu - 9 seçim arasından
çekim modunu seçin.

ISO - ISO derecelendirme, kamera
ışık sensörünün hassasiyetini belirler.
Yüksek ISO değeri, kamerayı daha
hassas yapar. Flaş kullanamadığınız
karanlık ortamlar için uygundur.
Otomatik, ISO 800, ISO 400, ISO 200
veya ISO 100 arasından ISO değerini
seçin.

Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal
seçenekleri arasından seçim yapın.
Daha iyi kalitede fotoğraf daha net
sonuç verir ancak dosya boyutu artar.

Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor
ışık, Flüorasan, Güneşli veya Bulutlu
seçenekleri arasından seçim yapın.

Deklanşör sesi - Üç deklanşör
sesinden birini seçin.
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Fotoğrafı göster - Resim çektikten
sonra resmi seçeneklerle birlikte
görüntülemek için seçin.

Tablo ekran - Kapalı, Çapraz veya
Üçlü seçim arasında seçim yapın.
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Coğ.-Etiket - GPS bilgilerini yazmak
amacıyla fotoğrafın EXIF bilgilerine
geçiş yapmak için bu öğeyi seçin.
Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını
geri yükleyin.
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el
dan

Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon
belleğine mi, Harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.

kktan

Kamera değiştir - Dahili kamerayı
mı, yoksa harici kamerayı mı
kullanacağınızı belirleyin.
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Video kamera
Vizör ekranını tanıma

Hızl

1 Te
tu
Geri
Kamera modu
- Kamera moduna
geçiş için bu simgeye
dokunun.
Kaydı başlat
Galeri
Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu
simgeye dokunun. Bkz. Gelişmiş ayarların
kullanılması.
Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya
uzaklaştırma yapın. Telefonun Yan
tuşlarına basarak yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz.
Pozlama - Düşük kontrastlı bir video puslu
görünürken yüksek kontrastlı bir video daha
net görünür.
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Hızlı video çekimi

Bir video çektikten sonra

1 Telefonun sağındaki kamera
tuşuna basın.

Ekranda çekilen videonuzu gösteren
durağan bir resim belirir. Ekranın alt
kısmında videonun ismi gösterilecektir
Videoyu Mesaj ya da E-posta
veya Bluetooth yoluyla göndermek
için dokunun.
Videoyu ses veya video zil sesi
olarak
kullanmak için dokunun
Videoyu oynatmak için dokunun.

İpucu! Kamera moduna ya da
video moduna geçmek için
vizörün sağ ortasında bulunan
kamera ya da video simgesini
yukarı/aşağı kaydırın.
2 Telefonu yatay tutup lensi filmi
çekilecek nesneye doğru çevirin.
3 Kayıt işlemini başlatmak için
telefondaki kamera tuşuna bir
kez basın. Veya ekrandaki kırmızı
noktaya dokunun.
4 Vizörün alt kısmında REC ifadesi
ve videonuzun uzunluğunu
göstermek için alt kısımda bir
zamanlayıcı belirecektir.
5 Videoyu duraklatmak için
öğesine, yeniden başlatmak için
öğesine dokunun.
6 Kayıt işlemini durdurmak için
telefondaki kamera tuşuna tekrar
basın veya ekrandaki öğesine
dokunun.

Vizöre dönmek için dokunun.
Şu anda oluşturduğunuz videoyu
silmek için dokunun ve onaylamak için
Evet’e dokunun. Vizör tekrar belirir.
Hemen başka bir video çekmek için
öğesine dokunun.
Kaydedilmiş videoların ve
resimlerin galerisini görmek için
dokunun.
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Video kamera

Çe

Gelişmiş ayarların kullanılması

Foto
gör

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini
açmak için vizör ekranında
tuşuna
dokunun.
Kamera gelişmiş ayarlarına bakın.
Video boyutu - Video boyutunu seçin:
VGA(640x480), QVGA(320x240),
QCIF(176X144).
Manzara modu - Videonuz için bir
süre limiti ayarlayın: Normal, MMS.
Ses - Sessiz (sessiz bir video kaydet)
veya ses eklemek için sesli olacağını
belirleyin.
Kaydedilen videoyu göster - Video
seçtikten sonra videoyu seçeneklerle
görüntülemek için seçin.
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Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar
Fotoğrafların ve videoların
görüntülenmesi
1 İlerleyin ve Ana menüdeki
Galeri öğesine veya kamera ön
izleme ekranınızdaki
öğesine
dokunun.
2 Galeriniz ekranda belirecektir.
3 Tam açmak için videoya ya da
resme dokunun.

Videodan resim çekilmesi
1 Görüntü yakalamak istediğiniz
videoyu seçin.
2 Oynatma seçeneklerine erişmek
için ekranın ortasında dokunun,
ardından videoyu resme
dönüştürmek istediğiniz çerçevede
duraklatmak için
öğesine
dokunun ve
menüsünü
açmak için ekranın sol üst kısmına
dokunun.
3 Ekranın sol üst kısmındaki
öğesine dokunun ve Çek öğesini
seçin.
4 Resim, atanan resim adıyla birlikte
ekranda belirir.
5 Videoya dönmek için ekranın
sağ üst kısmındaki
öğesine
dokunun.

6 Resim Medya albümü klasörünüze
kaydedilecek ve galeride
görünecektir.
UYARI: Multimedya
dosyası telefonda kayıtlı
değilse bazı işlevler düzgün
çalışmayacaktır.

Fotoğrafların slayt gösterisi
şeklinde görüntülenmesi
Slayt gösterisi modu galerinizde
bulunan tüm fotoları birer birer
slayt gösterisi şeklinde görüntüler.
Videolar slayt gösterisi şeklinde
görüntülenemezler.
1 Galeri’de
öğesine dokunun,
ardından Slayt gösterisi üzerine
gelin ve seçin.
2 Slayt gösterisi başlar.
3 Slayt gösterisi esnasında
öğesine dokunarak Süre, Aktarım,
vs. gibi menüleri açabilirsiniz.
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Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar
Fotoğrafın duvar kağıdı
olarak ayarlanması
1 Ana menüdeki Galeri öğesine
dokunun.
2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak
istediğiniz resme dokunun.
3 Menüyü açmak için
öğesine
dokunun.
4 Farklı ayarla öğesine ve ardından
Ana ekran görüntüsüne dokunun.

Fotoğrafların düzenlenmesi
1 Galeri menüsünden, düzenlemek
istediğiniz fotoğrafı seçin, menüyü
açmak için ekranın sol üst
kısmındaki
öğesine dokunun
ve Düzenle öğesini seçin.
2 Fotoğrafınızı değiştirmek için
simgelere dokunun:
Alanı seçin.
Bir araç seçin:
Fotoğrafınız üzerine elinizle
bir şey çizin. Dört farklı çizgi
kalınlığından birini ve kullanmak
istediğiniz rengi seçin.
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Bir resme metin ekleme.
Metin kutusunu ve kutu ve
metnin rengini belirleyebilirsiniz.
Fotoğrafınızı pul ile
zenginleştirin.
Resim üzerine yaptığınız
çizimleri silin. Kullanacağınız
silginin boyutunu
belirleyebilirsiniz.
Döndür de dahil olmak üzere
daha fazla efekt seçeneklerini
açmak için dokunun.
Efekt seçeneklerini bir
fotoğrafa uygulamak için dokunun.
Ayar Bu, Parlaklık ve Kontrast
kullanılarak çekilen bir resmi
ayarlamaya yardım eder.
Galeriye dönmek için
dokunun.
Kaydet Telefonunuza yaptığınız
değişiklikleri kaydedin. Düzenlenen
fotoğrafı başka bir isimle
kaydedebilirsiniz.
Geri al Fotoğraf üzerinde
yaptığınız düzenlemeyi silin.

G

M
Bl

niz.

Gönder Düzenlenen resimleri
Mesaj veya E-posta olarak ya da
Bluetooth ile göndermek için seçin.

z
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Multimedya
Resimleriniz, sesleriniz, videolarınız
ve oyunlarınıza kolayca erişmek
için herhangi bir multimedya
dosyasını telefonunuzun belleğine
kaydedebilirsiniz. Dosyalarınızı bir
bellek kartına da kaydedebilirsiniz.
Bellek kartı kullanımı telefonunuzun
belleğinde boş alan oluşturur. Bu
dosyaları Ana menüdeki Dosyalarım
menüsünde bulabilirsiniz.

Resimler
Görüntüler telefonunuza önceden
yüklenmiş standart resimlerin,
sizin indirdiğiniz görüntülerin ve
telefonunuzun kamerasıyla çekilen
görüntülerin bir listesini içermektedir.

Fotoğraf gönderme
1 Ana sayfadan
öğesine,
Dosyalarım öğesine dokunun
ve Görüntüler öğesini seçin.
İstediğiniz resmi seçin ve
öğesine dokunun.
2 Şu yolla gönder öğesine dokunun
ve Mesaj, E-posta, Bluetooth
seçeneğini belirleyin.
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Bir resmin kullanılması
Görüntüleri duvar kağıdı olarak, ekran
kilidi veya arayanı tanımlamak için
seçebilirsiniz.
1 Ana menüdeki Dosyalarım
öğesine dokunun ve Görüntüler
öğesini seçin. İstediğiniz resmi
seçin ve
öğesine dokunun.
2 Farklı ayarla öğesine dokunun ve
şunlardan birini seçin:
Ana ekran görüntüsü, Kilit ekranı
görüntüsü, Kişi görüntüsü,
Başlangıç görüntüsü, Kapanış
resmi, Giden çağrı resmi, Gelen
çağrı resmi

Görüntüyü yazdırma
1 Dosyalarım öğesine dokunun ve
Resim öğesini seçin. İstediğiniz
resmi seçin ve
öğesine
dokunun.
2 Yazdır öğesine dokunun ve
PictBridge ve Bluetooth arasından
seçim yapın.
İpucu! Bluetooth ile
veya PictBridge uyumlu yazıcıya
bağlanarak yazdırabilirsiniz.
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Resmin taşınması veya
kopyalanması
Bir görüntüyü telefon belleği ile
bellek kartı arasında taşıyabilir veya
kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellekde
yer açmak veya görüntülerinizi
korumak yapabilirsiniz.
1 Eğlence sekmesinde Dosyalarım
öğesine dokunun, Görüntüler
öğesini seçin ve
öğesine
dokunun.
2 Taşı veya Kopyala’yı seçin.
3 Sırayla üzerlerine tıklayarak bir
resmi işaretleyebilir/işaretini
kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da
kopyalamak istediğiniz resmi
işaretleyin ve Kopyala/Taşı öğesine
dokunun.

Sesler
Sesler klasörü, indirilen sesleri,
standart sesler ve ses kayıtlarının
bulunduğu bir ses listesi içermektedir.
Buradan sesleri yönetebilir,
gönderebilir veya zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması
1 Ana menüdeki Dosyalarım
öğesine dokunun ve Sesler öğesini
seçin.
2 İstediğiniz bir sesi seçin. Çalmaya
başlayacaktır.

Videolar
Videolar indirilen videoların ve
telefonunuzla kaydettiğiniz videoların
listesini gösterir.

Videonun izlenmesi
1 Ana menüdeki Dosyalarım
öğesine dokunun ve Videolar
öğesini seçin.
2 Oynatmak için bir video seçin.

Video klibin gönderilmesi
1 Bir video seçin.
öğesine dokunun ve Şu yolla
2
gönder öğesini seçin. Mesaj,
E-posta ve Bluetooth arasından
seçim yapın.
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Multimedya
Flash içerikleri

Oyun oynanması

Müz

Flash içerikleri klasörü, indirilen tüm
SWF ve SVG dosyalarını içerir.
1 Ana menüdeki Dosyalarım
öğesine dokunun ve Flash
içerikleri öğesini seçin.
2 Görüntülemek istediğiniz dosyayı
seçin.

1 Eğlence sekmesindeki Oyunlar &
Uygulamalar öğesine dokunun.
2 Başlatılacak bir oyun seçin.

LG G
bir M
sevd
Müzi
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üst k
erişe

Belgeler
Belgeler menüsünden tüm belge
dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Buradan Excel, PowerPoint,
Word, Text ve PDF dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.

Diğer içerik
Diğer içerik resim, ses, video, belge,
oyun ve uygulama olmayan dosyaların
listesini içermektedir.

Oyunlar
Telefonunuza boş zamanlarınızda
sizi eğlendirecek yeni oyunlar
yükleyebilirsiniz.
Bu klasöre Ana menüdeki Oyunlar &
Uygulamalar menüsünü kullanarak
da erişebilirsiniz.

46
LG GD880 | Kullanıcı Kılavuzu

Dosyanın telefona aktarılması
Bluetooth muhtemelen
bilgisayarınızdan telefonunuza bir
dosya aktarmanın en kolay yoludur.
Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC
Suite’i kullanabilirsiniz.
Bluetooth kullanarak aktarma
yapmak için:
1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda
Bluetooth’un açık olduğundan ve
birbirlerine görünür olduklarından
emin olun.
2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth
aracılığıyla göndermek için
kullanın.
3 Dosya gönderildiğinde Evet
öğesine dokunarak telefonunuza
kabul etmeniz gerekmektedir.
4 Dosya, görüntü dosyası ise ve
Görüntü klasörünüzde ve müzik
dosyası ise Ses klasöründe
gösterilmelidir.
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LG GD880 telefonunuz yerleşik
bir MP3 çalara sahip olduğu için
sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz.
Müzik çalara erişmek için, Müzik
öğesine dokunun. Buradan, ekranın
üst kısmında bulunan birkaç klasöre
erişebilirsiniz:
NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı
uluslararası anlaşmalar ve ulusal
telif hakkı yasaları ile korunur. 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, bu tip materyalin kullanılması
ile ilgili olarak lütfen uygulandığı
ülkenin yasal düzenlemelerini
inceleyin.

za

k

Tüm parçalar - Önceden yüklü
standart müzikler haricinde
telefonunuzda bulunan tüm şarkıları
içerir.
Favori - Favoriler olarak kaydettiğiniz
şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu
sanatçıya göre tarayın.
Albümler - Müzik koleksiyonunuzu
albüme göre tarayın.
Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe
göre tarayın.
Çalma listesi - Oluşturduğunuz tüm
çalma listelerini içerir.

Müziğin telefonunuza
aktarılması
Telefonunuza müzik aktarmanın en
kolay yolu Bluetooth veya bağlantı
kablonuzu kullanmaktır.
Ayrıca LG PC Suite’i de kullanabilirsiniz.
Bluetooth kullanarak aktarma yapmak
için:
1 Her iki cihazda Bluetooth’un
açık olduğundan ve birbirlerine
görünür olduklarından emin olun.
2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını
seçin ve Bluetooth ile göndermeyi
seçin.
3 Dosya gönderime hazır olduğunda
Evet öğesine dokunarak
telefonunuza kabul etmeniz
gerekmektedir.
4 Dosya Müzik > Tüm parçalarda
görünmelidir.
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Multimedya

Aja

Şarkı çalınması

SNS

1 Müzik öğesine dokunun.
2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
Sessiz modda olduğunda onay
mesajı görünür.
3 Şarkıyı duraklatmak için
öğesine dokunun.
4 Bir sonraki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.
5 Önceki şarkıya dönmek için
tuşuna dokunun.
6 Müzik menüsüne dönmek için
öğesine dokunun. Menüye
dönmek için bir kereden fazla
basabilirsiniz.

Bir so
ve/ve
insan
ilişki
odak

FM Radyo
LG GD880 telefonunuzun FM radyo
özelliği bulunmaktadır, böylece
sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de
dinleyebilirsiniz.
1 İlerleyin ve Ana menüdeki FM
radyo öğesine dokunun.
2 İsterseniz bir radyo istasyonu veya
ses seviyesini ayarlayın.
NOT: Radyo dinleyebilmeniz
için kulaklıklarınızı takmanız
gerekmektedir. Kulaklıkları şarj
yuvasının yanındaki kulaklık soketine
takın.
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Ajanda
Bir sosyal ağ hizmeti, ilgi alanlarını
ve/veya etkinliklerini paylaşan
insanlarla sosyal bir ağ veya sosyal bir
ilişki oluşturmaya veya yansıtmaya
odaklanır.

3 Hesabınız yoksa Yeni hesap
öğesine dokunun ve ardından
hesabınızı oluşturun.
NOT: Bu servise bağlanmanız ekstra
ücrete tabidir. Veri ücretlerinizi şebeke
operatörünüzden kontrol edin.

Facebook

Takvime etkinlik eklenmesi

Facebook bir sosyal ağ web sitesidir.
1 Ana sayfadan
öğesine ve
ardından Facebook öğesine
dokunun.

1 Ana sayfadan
öğesine
ve ardından Ajanda öğesine
dokunun.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi
seçin.
3
öğesine ve Yeni program
öğesine dokunun veya sadece
ekranın alt kısmındaki Yeni
program öğesine dokunun.

SNS

Twitter
Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve mikro
bloglama servisidir.
öğesine
1 Ana sayfadan
ve ardından Twitter öğesine
dokunun.

Ayarlar
öğesine ve
1 Ana sayfadan
ardından SNS ayarları öğesine
dokunun.
2 Sosyal ağ öğesini açın. Sosyal ağa
ilişkin bir hesabınız varsa, bu hesap
görüntülenir. Hesaba dokunun ve
ardından arkadaşınızı telefonunuza
eklemek için Arkadaşları al
öğesine dokunun.

Yapılacaklar listesine konu
eklenmesi
1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Görevler öğesine
dokunun.
2
öğesine ve Yeni görev

öğesine dokunun veya sadece
ekranın alt kısmındaki Yeni görev
öğesine dokunun.
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Ajanda
3 Görev için tarih belirleyin, not
ekleyin ve öncelik seviyesi seçin
Yüksek, Normal ya da Düşük
arasından seçim yapın.
4
öğesine dokunarak görevinizi
kaydedin.

NOT: Widget alarmı dahil olmak üzere
en fazla 11 alarm yapabilirsiniz.

Not ekleme

Sesin kaydedilmesi

öğesine
1 Ana sayfadan
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Not defteri öğesine
dokunun.
2
öğesine ve ardından Yeni not
öğesine dokunun. Veya sadece
ekranın üst kısmındaki Yeni not
öğesine dokunun.
3 Notunuzu yazın ve ardından
dokunun Kaydet .
4 Böylece notunuz not uygulaması
ekranında gösterilir.

Alarmın ayarlanması
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öğesine ve
1 Ana sayfadan
ardından Alarmlar öğesine
dokunun. Widget alarmı varsayılan
olarak listede görünmelidir ve bu
alarmı silemezsiniz.
öğesine ve ardından Yeni
2
alarm öğesine dokunun. Veya
sadece ekranın üst kısmındaki Yeni
alarm öğesine dokunun.
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İpucu! Ayarlamak için alarm
düğmesini kaydırın.

1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Ses kaydedicisi öğesine
dokunun.
2 Kaydın nereye kaydedileceğini
belirleyin: Dahili veya Harici.
3 Kayıt modunu belirleyin: Normal
veya MMS.
4 Kayda başlamak için
tuşuna
dokunun.
5 Kaydı duraklatmak için
öğesine dokunun.
tuşuna
6 Kaydı bitirmek için
dokunun.
tuşuna
7 Kaydınızı dinlemek için
dokunun.
8 Ses seviyesini ayarlamak için
öğesine dokunun.
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Hesap makinesi kullanılması
1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Diğer araçlar öğesine
dokunun.
2 Hesap makinesi’ni seçin.
3 Numaraları girmek için tuş takımını
kullanarak nümerik tuşlara
dokunun.
4 Basit hesaplamalar için, önce
istediğiniz fonksiyona (+, –, x, ÷)
ardından = tuşuna dokunun.
5 Daha karmaşık hesaplamalar için,
tuşuna dokunun ve sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad, vs.
arasından seçim yapın.

Birim dönüştürme
1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Diğer araçlar öğesine
dokunun.
2 Birim Dönüştürücü’yü seçin.
3 Ekranın üst kısmında,
dönüştürmek istediğiniz Para
birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık,
Sıcaklık, Hacim veya Hız öğesini
belirleyin.

4 Şimdi birim seçebilir ve önce
dönüştürmek istediğiniz değeri,
ardından dönüştürüleceği birimi
girebilirsiniz.
5 Karşılık gelen değer ekranda
görüntülenir.

Dünya saatine şehir
eklenmesi
1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Diğer araçlar öğesine
dokunun.
2 Dünya saati’ni seçin.
3
öğesine ve ardından Yeni şehir
öğesine dokunun. Veya sadece
ekranın üst kısmındaki Yeni şehir
öğesine dokunun.

Kronometre’nin kullanılması
1 Ana sayfadan
öğesine
dokunun ve ardından Ana
menüdeki Diğer araçlar öğesine
dokunun.
2 Kronometre’yi seçin.
3 Zamanlayıcıyı başlatmak için
ekranın alt kısmındaki Başlat
öğesine dokunun.
4 Bir tur süresini kaydetmek
istiyorsanız Tur’a dokunun.

51

Ajanda

PC

5 Zamanlayıcıyı durdurmak için Dur
öğesine dokunun.

Tüm
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için t
senk
kend
dosy

LG Air Sync
Bu menüyü kullanarak, PIM verilerinizi
veya telefonunuzdaki diğer içerikleri
LG Air Sync hesabınızla senkronize
edebilirsiniz.
1 Ana menüdeki LG Air Sync
öğesine dokunun.
2 LG Air Sync hesabınız yoksa, lütfen
hesabınızı oluşturmak için www.
lgairsync.com adresini ziyaret edin.
Hesabınız varsa, ID’nizi ve Şifrenizi
girin.
3 PIM verilerini senkronize etmek
istiyorsanız, PIM Senkronizasyonu
öğesine dokunun. İçeriklerinizi
senkronize etmek istiyorsanız, Link
Air öğesine dokunun.
4 PIM Senkronizasyonu durumunda,
senkronize etmek istediğiniz
öğeleri seçin ve ardından şimdi
eşleştir öğesine dokunun.
5 Link Air durumunda, senkronize
etmek istediğiniz öğeleri seçin ve
ardından şimdi eşleştir öğesine
dokunun.
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PC Senk.
Tüm önemli bilgilerinizin ve
tarihlerin eşleştiğinden emin olmak
için telefonunuzu bilgisayarınızla
senkronize edebilirsiniz. Ayrıca
kendinizi rahat hissetmek için
dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

LG PC Suite programının
bilgisayara kurulması
1 Ana ekrandan
öğesine ve
Bağlantı öğesine dokunun.
2 USB bağlantı modu’nu seçin ve PC
Suite öğesine dokunun.
3 USB kablosuyla telefonu ve
bilgisayarı birbirine bağlayın ve
bir süre bekleyin. Kurulum kılavuz
mesajı çıkacaktır.
4 Ekranda verilen talimatları
izleyerek LG PC Suite Kurulum
sihirbazını tamamlayın.
5 Kurulum tamamlandığında,
masaüstünüzde LG PC Suite
simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara
bağlanması
1 Ana ekrandan
öğesine ve
Bağlantı öğesine dokunun.
2 USB bağlantısı modu öğesini
yapın.
3 PC Suite öğesine dokunun.
4 USB kablosuyla telefonu ve
bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir
süre bekleyin. PC Suite otomatik
olarak çalışır.

Telefon bilgilerinizin
yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan
şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
2 Yedekleme simgesine tıklayın ve
Yedekle öğesini veya Eski haline
getir öğesini seçin.
3 Yedeklemek veya geri yüklemek
istediğiniz içerikleri işaretleyin.
Bilgileri yedeklemek veya
kendisinden geri yüklemek
istediğiniz konumu seçin. Başlat
simgesine tıklayın.
4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri
yüklenecektir.
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PC Senk.
Bilgisayarınızdaki telefon
dosyalarının görüntülenmesi

Mesajların senkronize
edilmesi

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.

1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Mesajlar simgesine tıklayın.
3 Telefonunuzdaki tüm mesajlar,
ekrandaki klasörlerde
görüntülenecektir.

İpucu! Telefon içeriğinizi
bilgisayarınızda görüntülemek
artık ihtiyacınız olmayan dosyaları
sıraya koymanıza yardımcı olur.

Telefonunuz sadece Müzik Dosyalarını
Senk. etmek için Müzik Senk. aygıtı
olarak kullanılabilir.
Müzik Senk. Windows Media Player
10/11 ile yapılabilir ve Telefon Belleği
ve Harici Bellek Kartını da destekler.
1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan
ayırın.
öğesine ve
2 Ana ekrandan
Bağlantı öğesine dokunun.
3 USB bağlantısı modu seçimini
yapın.
4 Müzik senk. öğesine dokunun.
5 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
Telefonunuzda Bağlandı öğesi
görüntülenir.

Rehberin senkronize edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Rehber simgesine tıklayın.
3 Rehberi Senkronize Et düğmesine
tıkladığınızda bilgisayarınız
telefonunuzda kayıtlı tüm kişileri
alacak ve gösterecektir.
4 Menü’ye tıklayın ve Gönder
öğesini seçin. Şimdi rehberinizi
kaydetmek istediğiniz hedef yeri
seçebilirsiniz.
Rehberinize sağ tıklayın ve
ardından Tümünü Seç’e tıklayın.
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Telefonun Müzik Senk. aygıtı
olarak kullanılması
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DivX Dönüştürücü
DivX, bilgisayarınızdaki ortam
dosyalarını telefonunuza yüklenebilir
ve oradan izlenebilir hale getiren bir
biçime dönüştürecektir.
Yükledikten sonra bilgisayarınızın
Program Dosyaları klasöründen
önce DivX öğesini, ardından DivX
dönüştürücü öğesini, son olarak da
Dönüştürücü öğesini seçin.
Dönüştürme formatını Mobil olarak
değiştirmek için uygulamadaki okları
kullanın. Uygulama kutusuna sağ
tıklayıp Tercihler öğesini 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.

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.

Pat. 7,295,673

ın.
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OSP (On Screen Phone)
OSP özelliğini kullanarak,
telefonunuzun ekranını
bilgisayarınızdan görebilirsiniz.
Telefonunuzu ister bilgisayar
monitöründen ister telefondan
kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarınıza OSP kurulumu
Bilgisayarınıza LG PC Suite programını
kurarken, OSP otomatik olarak
kurulacaktır.

OSP’nin başlatılması
Bilgisayarınızda
öğesine veya
başlat> program> LG OSP öğesine
tıklayın

Telefonun bilgisayara
bağlanması
USB kablosu ile
1 ‘Bağlantı Sihirbazı’ öğesine tıklayın.
2 ‘Kablo bağlantısı’ öğesini seçin,
ardından Sonraki öğesine tıklayın.
3 Telefon ile bilgisayarı USB kablosu
aracılığıyla bağlayın.
4 Sonraki öğesini seçin.
5 Telefon şifrenizi bilgisayara girin
(standart değer “0000”dır)
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Bluetooth ile
1 Bluetooth’un Açık olduğundan
ve hem bilgisayarınız, hem de
telefonunuz tarafından Görünür
olduğundan emin olun.
2 Bluetooth bağlantısını seçin,
ardından Sonraki öğesine tıklayın
3 Aranan telefonlar arasından
telefonunuzu seçin, ardından
Sonraki öğesini tıklayın
4 PIN kodunu bilgisayara girin,
ardında Sonraki öğesine tıklayın.
5 Onay mesajında ‘Evet’ öğesine
tıklayın.
6 PIN kodunu telefonunuza girin,
ardından Tamam öğesine tıklayın.
7 Telefon şifrenizi bilgisayara girin,
ardından Tamam öğesine tıklayın.
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Bilgisayardan telefon
bağlantınızın kesilmesi
Bilgisayarınızdan telefon bağlantınızı
kesmek istiyorsanız,
öğesine
tıklayın

yın

Telefonunuz ve bilgisayarınız
arasında dosya aktarımı
Bilgisayardan Telefona dosya
aktarımı
1 Bilgisayarınızdan aktarmak
istediğiniz dosyayı seçin, ardından
dosyayı sürükleyerek OSP Ekranına
bırakın.

n.

,
yın.
n,
yın.

Karakter girmek için fareyi kullanmak
istiyorsanız, girmek istediğiniz
karakterlere tıklayın.
Klavyeyi kullanmak istiyorsanız,
karakterleri klavyenizden yazın.
Mesajı yazmayı bitirdiğinize, SMS
Gönder öğesine tıklayın.

Bilgisayara dosya
Telefonunuzun kontrol edilmesi Telefondan
aktarımı
Telefonunuzu OSP ile kontrol
edebilirsiniz. OSP ana ekranında bir
menüye fare ile tıklarsanız, menü
telefonunuzda seçmişsiniz gibi çalışır.
Örneğin, OSP ile bir mesaj göndermek
istiyorsanız, OSP ana menüsünün
İletişim sekmesinde Mesajlar öğesine,
ardından Mesaj yaz öğesine tıklayın.
Fare ile tıklayarak veya bilgisayar
klavyenizi kullanarak karakter
girebilirsiniz.

1 OSP ekranını Eğlence
sekmesindeki Medya albümünden
aktarmak istediğiniz dosyayı seçin,
ardından farenin sağ tuşunu
tıklayın ve Bilgisayara kaydet
öğesini seçin.
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OSP (On Screen Phone)

İnt

Telefonunuzdaki bir dosyanın
düzenlenmesi

Web

1 OSP ekranını Eğlence
sekmesindeki Medya albümünden
düzenlemek istediğiniz dosyayı
seçin, ardından farenin sağ tuşunu
tıklayın ve Düzenle öğesini seçin.
2 İlgili uygulamaları kullanarak
dosyayı düzenleyebilirsiniz.
3 Dosya düzenleme işlemini
bitirdiğinizde, dosya tekrar
telefonunuza aktarılacaktır.

OSP Bildirimini Kullanımı
OSP özelliği telefon etkinlikleriniz ile
ilgili Açılır bilgi mesajları verir: Alarm,
Mesaj, Gelen arama, vs.
öğesini seçin
1 OSP ekranında
2 “Açılır Mesajla uyar” öğesini seçin
NOT: OSP özelliğini kullanırken,
telefonunuz yavaş tepki verebilir.
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İnternet
Web erişimi
1 Ana menüdeki Tarayıcı öğesine
dokunun.
2 Doğrudan tarayıcı ana sayfasına
gitmek için, Tarayıcı öğesini seçin.
Veya URL GİR öğesini seçin ve
URL’yi yazarak ekranın sol üst
kısmındaki Tamam öğesini tıklayın.
NOT: Bu servise bağlanma ve
içerik indirme sırasında ek bir
ücret faturanıza yansıtılır. Servis
sağlayıcınızdan veri aktarım
ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılanlar ekleme ve sık
kullanılanlara erişim
Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılanlar
ekleyebilir ve web sayfalarını
kaydedebilirsiniz.
1 Ana menüdeki Tarayıcı öğesine
dokunun.
2 Sık kullanılanlar’ı seçin. Ekranda
Sık Kullanılanlarınızın listesi belirir.
3 Yeni bir sık kullanılan eklemek
için Yeni sık kullanılan öğesine
dokunun. İlgili kutuya sık
kullanılanınız için bir ad girin ve
ardından URL’yi yazın.

4 Ekranın sol üst kısmındaki
öğesine dokunun. Sık kullanılanınız
şimdi sık kullanılanlar listesinde
görünecektir.
5 Sık kullanılana erişmek için
sadece sık kullanılanın yanındaki
Bağlan simgesine dokunun
veya sık kullanılan başlığına ve
ardından Git öğesine dokunun. Sık
kullanılanınıza bağlanacaksınız.

RSS okuyucuyu kullanma
RSS (Really Simple Syndication), blog
yazıları, haber başlıkları veya podcast
gibi sıklıkla güncellenen içerikleri
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 otomatik olarak takip etme
olanağı sağlar. Manuel olarak kontrol
etmekten çok daha kolaydır.
Kullanıcı bir web beslemesine
beslemenin linkini okuyucuya girerek
ya da tarayıcıda kaydolma işlemini
belirten bir RSS simgesine tıklayarak
kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının
kayıtlı beslemelerini yeni içerik için
düzenli olarak kaydeder ve bulduğu
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güncellemeleri indirir.

İnternet
Sayfanın kaydedilmesi
1 Arzu ettiğiniz web sitesine
bağlanma işlemi yukarıda
açıklanmıştır.
öğesine dokunun ve Bu
2
sayfayı kaydet’i seçin.
3 Web sayfasını kolaylıkla
tanıyabilmeniz için bir ad girin.
4 Kaydet’e dokunun.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi
Tarayıcı öğesine dokunun ve
Kaydedilen sayfalar öğesini
seçin. Kayıtlı sayfaları buradan
görüntüleyebilirsiniz.

Mobil geçmişinizin
görüntülenmesi
Tarayıcı öğesine dokunun ve Mobil
geçmişi öğesini seçin.

Telefonun modem olarak
kullanılması
GD880 telefonunuz bilgisayarınız için
bir modem olarak kullanılabilir ve
kablolu hatlardan bağlanamadığınızda
e-posta ve internete erişebilmenizi
sağlar. USB kablosunu
veya Bluetooth’u kullanabilirsiniz.
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USB kablosunu kullanarak:
1 Bilgisayarınızda LG PC Suite
programının yüklü olduğundan
emin olun.
2 GD880 telefonunuzu ve
bilgisayarınızı daha önce açıklanan
şekilde USB kablosu ile bağlayın ve
LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
3 Bilgisayarınızdaki İnternet Kiti
seçeneğine tıklayın. Ardından, Yeni
düğmesine tıklayın ve Modem
öğesini seçin.
4 LG Mobile USB Modem’i seçin ve
Tamam’a tıklayın. Şimdi ekranda
görüntülenir.
5 İnternete bağlanabilecek Profili
yazın ve değerleri kaydedin.
6 Oluşturduğunuz profil PC
ekranınızda görünecektir. Bunu
seçin ve Bağlan’a tıklayın.
Bilgisayarınız GD880 telefonunuz
üzerinden bağlanacaktır.
Bluetooth kullanarak:
1 Bluetooth’un Açık olduğundan ve
hem bilgisayarınız, hem de GD880
tarafından Görünür olduğundan
emin olun.
2 Bilgisayarınızı ve GD880
telefonunuzu bağlantı için parola
gerekecek şekilde eşleştirin.
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3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı
oluşturmak için LG PC Suite
programınızda bulunan Bağlantı
sihirbazı’nı kullanın.
4 PC’nizde İnternet Kiti seçeneğine
tıklayın. Ardından, Yeni düğmesine
tıklayın.
5 LG Mobile USB Modem’i seçin ve
Tamam’a tıklayın. Şimdi ekranda
görüntülenir.
6 İnternete bağlanabilecek Profili
yazın ve değerleri kaydedin.
7 Oluşturduğunuz profil PC
ekranınızda görünecektir. Bunu
seçin ve Bağlan’a tıklayın.
Bilgisayarınız GD880 telefonunuz
üzerinden bağlanacaktır.
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Ayarlar
Profillerin özelleştirilmesi
Ayarlar menüsünü kullanarak her bir
profil ayarını Kişiselleştirebilirsiniz.
1 Ana sayfadan
öğesine ve
ardından Profiller öğesine
dokunun.
2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
3 Listede mevcut olan tüm
sesleri ve alarm seçeneklerini
değiştirebilirsiniz, bunlara Zil sesi,
Ses seviyesi, Mesaj sesi ayarları ve
diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarınızın
değiştirilmesi
Ana sayfadan
öğesine ve ardından
Ekran ayarları öğesine dokunun.
Düzenlemek istediğiniz ekran ayarını
seçin.
NOT: Arka ışık ne kadar açık
kalırsa, o kadar pil gücü kullanılır.
Bu telefonunuzu daha sık şarj
etmenizi gerektirebilir.
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Cihaz ayarlarınızın
değiştirilmesi
GD880 telefonunuzun kendi
seçeneklerinize göre rahatça
çalışmasının özgürlüğünü çıkarın.
Ana sayfadan
öğesine, Telefon
ayarları öğesine dokunun ve
aşağıdaki listeden seçin.
Ayarlar
Tarih & Saat - Tarih ve saat
ayarlarınızı yapın ya da saatin
otomatik olarak güncellenmesini
veya yaz saati uygulaması
seçeneğini kullanılmasını seçin.
Güç tasarrufu - Güç tasarrufu
ayarlarını açık/kapalı veya Yalnız
gece olarak ayarlamak için düğmeyi
sola doğru kaydırın.
Diller - GD880 telefonunuzun ekran
dilini değiştirin.
Otomatik kilit - Ana sayfada
tuş takımını otomatik olarak
kilitleyin. Otomatik kilit için zaman
belirleyebilirsiniz.
Güvenlik - PIN kodu ve telefon
kilidi gibi güvenlik ayarlarını
ayarlayın.
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Hafıza bilgisi - Ayrıntılı bilgi için
Hafıza yöneticisinin kullanılması
konusuna bakın.
Birincil depolama ayarları
- Öğelerin kaydedilmesini tercih
ettiğiniz konumu Telefon belleği ve
Harici bellek arasından seçin.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları
varsayılan fabrika ayarlarına geri
getirin.
Cihaz bilgisi - Cihaz bilgisini
gösterir. Web aracılığıyla bu
menüyü kullanarak yazılımınızı
yükseltebilirsiniz.
Aygıt kılavuzu - her bir
fonksiyonun ne şekilde
kullanılacağını gösterir (Ana
ekran, Widget indirme, Gösterge,
Menü, Rehber, SNS, Tarayıcı, ekran
kilitleme hareketi)

Dokunma ayarlarının
yapılandırılması
Tuş sesiniz için ses veya titreşimi
etkinleştirebilirsiniz.

Bağlantı ayarlarınızın
değiştirilmesi
Bağlantı ayarlarınız şebeke
operatörünüz tarafından yapılmıştır,
böylece telefonunuzun keyfini ilk
andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi
bir ayarı değiştirmek için bu menüyü
kullanın:
Ana sayfadan
öğesine ve ardından
Bağlantı öğesine dokunun.
Şebeke seçimi
Şebeke seç - Otomatik olarak
ayarlarsanız, GD880 otomatik
olarak şebekeyi arar ve telefonu
şebekeye kaydeder. Bu en iyi
hizmeti ve kaliteyi elde etmek için
önerilir.
Manuel olarak ayarlarsanız, tüm
mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt
için bunlardan birini seçebilirsiniz.
Şebeke seçimi; Şebeke seç
menüsünde şebeke bağlantısını
Otomatik veya Manuel olarak
ayarlamanızı sağlar.
Tercih listesi - Şebeke otomatik
olarak aranıyorsa, şebeke
listesinden seçebilirsiniz. Aksi halde,
manuel olarak yeni bir şebeke
ekleyebilirsiniz.
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Ayarlar
İnternet profilleri - Bu menü
İnternet profillerini gösterir. Ülkeniz
için standart yapılandırmaları
düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Ayrıca, bu menüyü kullanarak yeni bir
profil ekleyebilirsiniz.
Erişim noktaları - Şebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten
kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak
yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.
Yedekleme -Bilgilerinizi bir operatör
sunucusuna gönderebilir ve bir
operatör sunucusundan bilgi
alabilirsiniz.
NOT: Bu servis her ülkede
kullanılamaz. Lütfen daha fazla bilgi
için servis sağlayıcınızla irtibata geçin.
Ana şebeke -Ana şebekeyle içerikleri
seçip paylaşabilirsiniz. Kişisel
bilgilerinizin gösterilmesi konusunda
dikkat edin.
GPS türü - GPS türünü seçin: Yardımcı
GPS, Tek başına.
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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USB bağlantı modu - Veri hizmetini
seçin ve GD880 telefonunuzu LG
PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan
dosyaları kopyalayarak senkronize
edin. Senkronizasyonla ilgili ayrıntılı
bilgi için PC Senkronizasyonu
konusuna bakın. Müzik
senkronizasyonunu Windows Media
Player ile kullanıyorsanız bu menüden
Müzik senkronizasyonu seçeneğini
seçin.Müzik senkronizasyonu
yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.
Paket veri bağlantısı - Cihazınız paket
veri için şebekeye bağlanacağında
bunu seçin.
Tarayıcı ayarları - Tarayıcıya ilişkin
değerleri ayarlayın (Profiller,
Görünüm ayarları, Önbellek/Çerezler,
Güvenlik, Ayarları sıfırla).
Veri akışı ayarları - Şebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten
kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak
yeni bir profil ekleyebilirsiniz.
Java ayarları - Java programları
tarafından yapılan bağlantılar için
profilleri ayarlamanızı ve sertifikaları
görüntülemenizi sağlar.
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Veri dolaşımı - dolaşım alanında
Multimedya/Widget/E-posta/PIM/Link
Air veri alımını yönetmenizi sağlar.
Veri dolaşımı fonksiyonunu kullanarak,
dolaşım alanında veri uygulama
ücreti ödememek için veri uygulama
servisini engelleyebilirsiniz.
Standart ayarlar kapanır ve veri
uygulaması kullanımı engellenir.
Veri dolaşımı fonksiyonunu
etkinleştirdiğinizde, veri indirebilir
veya senkronize edebilirsiniz.

Hafıza yöneticisinin
kullanılması
GD880 telefonunuzun üç farklı belleği
mevcuttur: Telefon SIM Kart ve bir
harici bellek kartı.
Bellek yöneticisini kullanarak her
belleğin nasıl kullanılmakta olduğunu
ve bellekte ne kadar yer olduğunu
görebilirsiniz.
Cihaz ayarları öğesine ve ardından
Bellek bilgisi öğesine dokunun.
Dahili ortak bellek - Dahili ortak
bellekteki kullanılabilir belleği gösterir.
Dahili multimedya bellek - Dahili
multimedya bellekteki kullanılabilir
belleği gösterir.

Dahili ortak bellek - Telefonunuzda
SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar
listesi, Not defteri, Alarm, Arama
listesi, Sık kullanılanlar ve Çeşitli
öğeler için kullanılabilir belleği
gösterir.
USIM belleği - SIM kartınızda
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüler.
Harici bellek - Harici bellek kartınızda
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüler (bellek kartını ayrıca satın
almanız gerekebilir).

Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması
Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı
açın, bu genellikle bir fotoğraf,
video veya müzik dosyası olacaktır.
2 Gönder öğesini seçin.
Bluetooth’u seçin.
3 Bluetooth cihazını eşleştirdiyseniz
GD880 telefonunuz diğer
Bluetooth cihazlarını otomatik
olarak aramayacaktır. Aksi halde,
GD880 telefonunuz kapsama
alanı dahilindeki diğer Bluetooth
cihazlarını arayacaktır.
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Ayarlar
4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin.
5 Dosyanız gönderilecektir.
İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin olmak için
ilerleme çubuğunu kontrol edin.
Dosya almak için:
1 Dosya almak için, Bluetooth
özelliğiniz hem AÇIK hem de
Görünür olmalıdır. Ayrıntılı bilgi
için aşağıda Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi konusuna bakın.
2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı
kabul edip etmediğinizi soracaktır.
Dosyayı almak için Evet’e basın.
3 Dosyanın kaydedildiği yeri
göreceksiniz. Görüntü dosyaları
için, Dosyayı göster veya
Dosyalarım’a git öğesini
seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle
Dosyalarım içinde ilgili klasöre
kaydedilir.
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Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi

Baş
eşle

Bluetooth öğesine dokunun ve
öğesini seçin.
Aşağıda belirtilen değişiklikleri
yapın:
Cihaz bilgilerim - Bluetooth ile ilgili
cihaz bilgilerinizi gösterir.
Cihazımın görünürlüğü - Görünür,
Gizli ya da 1 dk. görülebilir olarak
seçin.
Cihazımın adı - Cihazınızın adını
gösterir.
Bluetooth adresim - Bluetooth
adresinizi gösterir.
Desteklenen servisler Bluetooth’un farklı servislerle ilişkili
olarak nasıl kullanılacağını seçin.
Uzaktan SIM modu açık/kapalı
- Açın veya kapatın.
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Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme

Bluetooth kulaklık
kullanılması

GD880 telefonunuzu başka bir cihazla
eşleştirerek, parola korumalı bir
bağlantı kurabilirsiniz.
1 Bluetooth’unuzun AÇIK ve
Görünür olduğunu kontrol edin.
öğesine dokunarak görünürlük
durumunuzu değiştirebilirsiniz.
2 Yeni cihaz öğesine dokunun.
3 GD880 telefonunuz
cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında, ekranın sol
üst tarafında Yenile simgesi
görünecektir.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin
ve onay mesajında ‘Evet’ öğesini
tıklayın. Şifre eşleştirmek isteğiniz
cihazla uyuşmazsa, parola girmeniz
gerekebilir.
5 Her zaman sor veya Her zaman
izin ver öğesine dokunduktan
sonra cihaz eşleşir.

1 Bluetooth’unuzun AÇIK ve
Görünür olduğunu kontrol edin.
2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna
almak için kulaklıkla birlikte
verilen talimatları uygulayın ve
cihazlarınızı eşleştirin.
3 Her zaman sor veya Her zaman
izin ver öğesine dokunun. GD880
telefonunuz otomatik olarak
Kulaklık profiline geçecektir.

Wi-Fi
Wireless Manager cihazınızdaki
Internet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz
LAN) ile yönetmenizi sağlar.
Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara
bağlanmasına veya kablosuz olarak
internete erişmesine olanak tanır. WiFi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden
daha hızlıdır ve kapsama alanı daha
geniştir. Hızlı e-posta ve İnternet
kullanımı için kullanılabilir.
NOT: GD880 WEP ve WPA-PSK/2
şifrelemeyi destekler, ancak EAP veya
WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi
servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz
ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa,
açılan pencerede şifre alanını
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Ayarlar
doldurmanız gerekir.
Şifreleme yoksa bu açılır pencere
görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi
servis sağlayıcınızdan veya şebeke
yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Ak
almadığından dolayı, önemli
olabilecek tüm bilgileri önceden
bir kenara not etmeniz, tedbirli
davranmak adına önerilir.

Bu a

Şarj
ciha

Yazılım Yükseltme
LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme
Programı
Bu programı yükleme ve kullanma ile
ilgili daha detaylı bilgi edinmek için,
lütfen http://www.lg.com.tr adresini
ziyaret edin.
Bu özellik yazılımınızı İnternet
üzerinde hizmet merkezini ziyaret
etmenize gerek kalmadan hızlı ve
rahat bir şekilde en son sürüme
yükseltmenize olanak tanır. Cep
telefonu yazılım yükseltme programı
kullanıcının yükseltme 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 iletişim kablosunun
ya da pillerin çıkartılmasının cep
telefonunuzda ciddi hasarlar meydana
getirebileceğini unutmayın. Yükseltme
sürecinde üretici firma kaybolabilecek
herhangi bir verinin sorumluluğunu
68
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Aksesuarlar
Bu aksesuarlar GD880 ile birlikte verilir.

Şarj
cihazı

Veri
kablosu

Pil

Stereo
kulaklık

NOT:
• Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
• Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen
bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.
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Teknik veriler
Genel
Ürün adı: GD880
Sistem : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA
Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)
Min: -10°C
Not
- Bu cihazın yazılımı Türkiye’de
kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
- Uyumluluk beyanına http://www.
lg.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Co
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD880 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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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 GD880
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 1.23 W/kg (10 g) and when
worn on the body is 1.10 W/kg(10 g).
• 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.

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.
7

Guidelines for safe and efficient use
• Repairs under warranty, at LG’s
option, may include replacement
parts or boards that are either new
or reconditioned, provided that they
have functionality equal to that of
the parts being replaced.
• 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.
• Switch 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
8
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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
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing
the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
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• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
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.

• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when 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 authorized
service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

Emergency calls

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

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.

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.

In aircraft
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.

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.
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Battery information and care
• 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 short-circuit
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.
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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.
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Getting to know your phone
Charger, cable connector
Power/Lock key
• Long press for power on/off.
• Short press to turn the screen on/off.
Inner camera lens

SIM

Side keys
• When the
screen is at
the Home
screen: Ring
tone and
touch tone
volume.
• During a
call: Earpiece
volume.
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MicroSD Card Slot

Exte

Camera key
• Press to use the
camera.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch screen
functionality.
LG GD880 | User Guide

Open view
Battery cover

SIM Card Tray

d Slot
External camera lens

Battery
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Installing the SIM and battery

Ch

1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and pull
it away.
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2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card
holder, making sure that the gold
contact area on the card is facing
down. Please make sure the battery
is removed from the phone before
installing the SIM card. To remove
the SIM card, pull it out gently.

14
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WARNING: Do not remove
the battery when the phone is
switched on, as this may damage
the phone.
3 Install the battery
Insert the right side 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 left side of the battery
down until it clicks into place.
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Charging your phone
Connect the Travel Adapter (Charger)
and the included USB cable. Connect
the USB cable to the phone and plug
it into a power socket. Your GD880
must be charged until the “Battery
full“ message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
life. Disregard the first “Battery full”
message and keep the phone on
charge overnight.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand your phone’s memory
by using a MicroSD memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1 Slide the slot cover down.
2 Put the microSD card into the slot.
Make sure the gold contact area is
facing down
3 Slide the slot cover up.
The GD880 will support up to an 32GB
memory card.

Us
Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need to
format it before you can use it.
1 From the Home screen select ,
then Device settings.
2 Touch Memory info and scroll
down to choose External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set.
Your card will then be formatted
and ready to use.
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Using your touch screen
Touch screen tips
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• To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• Whenever your GD880 is not in use,
it will return to the lock screen.

Control the touch screen
The controls on the GD880 touch
screen change dynamically
depending on the task.
Opening Applications
To open any application, simply touch
its icon.
Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the call
history list, you can also scroll up or
down.
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Your home screen
From here you can access all the
menu options, make a quick call,
view the status of your phone and
much more.

You can add favourite menus
to the main menu
1 Touch
from the home screen.
2 If you want to remove a favourite
menu, touch
on the upper
right of the icon. If you want to
add favourite menus to the main
menu, touch Add on the bottom
right of the screen.

18
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Yo
3 Once you touch Add, you
can choose between Widget,
Bookmarks or Shortcut (If you do
not want to add, touch Cancel).
4 Select a menu you want to add
by touching the Star mark on the
right side of the menu. The menu
will appear on the screen when
you return to the previous screen.
5 When you are finished, touch OK.
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Your home screen
Quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.

Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.

Touch to open your Contacts.
To search for the number you
want to call, enter the name
of the contact into the Search
field at the top of the screen
using the touchpad. You can
also create new contacts, edit
existing ones, etc.

Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS or view your message
folder.

Touch to open the full Top
menu.
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Calls
Making a call
1 Touch
from the home screen
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
3 Touch
to initiate the call, but
if you want to initiate a Video
call, touch
then select Make
video call.
4 To end the call, press End call on
the bottom of the screen.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
.
hold
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent
making calls by mistake.

Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Tap the Search field box on the top
of the screen and use the keypad
to enter the first few letters of the
contact you want to call.
3 From the filtered list, touch the Call
icon next to the contact you want
to call. The call will use the default
number if there is more than one
for that contact.
4 Or you can touch the contact
name and select the number to
use if there is more than one for
that contact.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch
Answer to answer the call.
To mute the ringing, touch Silent.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to Silent for
a meeting. Touch Reject to reject an
incoming call.
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Options - Touch
to bring up a list
of further in-call options.
to turn the
Speaker - Touch
speaker phone on.
Hold - Touch
to put a call on hold.

Touch
to open a numerical keypad
for making a second call. This function
also allows you to navigate menus
with numbered options when you dial
automated telephone services, such as
call centres.
Touch
to add memo during a call.
Touch
to search your contacts
during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your
list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items become visible.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 Select Phonebook and touch
and select Speed dials.
2 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
3 Your Contact will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
contact’s phone number once. To
find a contact, tap the Search field
box and enter the first letter of the
contact’s name.

Making a second call
1 During your initial call, touch
Dialpad and type the number you
want to call.
2 Touch Voice call to connect the
call.
3 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
4 To change between the calls,
touch
or press the number
of the held call.
22
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5 To end one or both calls, press
and select End.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Viewing your call logs
Touch Logs in the Main menu.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.

Using call divert
1 Touch Call settings in the Main
menu.
2 Touch Call divert.
3 Choose between Voice calls and
Video calls. You can choose to
divert all calls, calls when the line
is busy, when there is no answer or
when you cannot be reached.
4 Touch Activate.
5 Choose To voicemail centre or To
other number to enter the new
divert number.
6 Touch OK when you have finished
entering the number.
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NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, select Deactivate all from
the Call divert menu.

TIP! Select Fixed dial
numbers Main menu to turn on
and compile a list of numbers
that can be called from your
phone.

Using Excuse message
Using call barring
1 Touch Call settings in the Main
menu.
2 Touch Call barring.
3 Choose Voice calls or Video calls.
You can turn off all call barring by
touching Deactivate all from the
Call barring menu.
4 Choose any of the five options:
All outgoing calls
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad.
Touch Activate.
5 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.

Before you reject an incoming call,
you can use “Excuse messages” to
send a message to explain why you
do not receive an incoming call.

Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the Main
menu.
2 Touch Common settings. From
here you can adjust the settings
for:
Call reject - Slide the switch to the
left to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
all calls, calls from specific contacts
or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or calls with no caller ID.
Touch
to change the setting.
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Calls
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Show SNS events - Choose
whether SNS events will be
displayed or not.
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 answer a call by
pressing a key on the handset.
Save new number - Choose
whether the Save new number
function is ON or not. Slide the
switch left for ON or right for OFF.
Voice clarity - Choose whether the
Voice clarity function is ON or not.
Slide the switch left for ON or right
for OFF.
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Co
Changing the Video call
settings
1 Touch Call settings.
2 Touch Video call settings.
From here you can adjust the settings
for:
Use private image - Choose whether
to use a private image for video calls.
Private image - Choose an image for
video calls.
Mirror - Choose whether to use Mirror.

Call costs
View the charges applied to your
dialled numbers (this service is
network-dependent and some
operators cannot support it).

Call durations
View the duration of all your dialled or
received calls or both.

Data volume
View the amount in kilobytes of all
received or sent data or both.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
from the home screen
1 Touch
and then touch Phonebook or
touch
from the home screen.
2 You see a list of contacts. Typing
the first letter of a contact’s name
in the Name field will jump the
menu to that alphabetical area
of the list.

irror.

ed or

l

TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
Name field.

Adding a new contact
1 Touch Phonebook and touch New.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 You can enter up to 5 different
numbers per contact. Each entry
is preset for Mobile, Home, Office,
Pager, and Fax.
5 Add an email address.

6 Assign the contact to one or more
groups. You can assign up to
three groups per contact. Choose
between No group, Family,
Colleagues, School and VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Vibration, Homepage, Home
address, Company name, Job
title, Company address, Birthday,
Anniversary and Memo.
8 Touch
to save the contact.

Creating a group
1 Touch Phonebook. Touch the
down arrow beside Contacts and
then select Groups.
2 Touch New group or touch
and select New group.
3 Enter a name for your new group
in Group name field. You can also
assign a ringtone to the group.
4 Touch .
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group
will not be lost. They will remain in
your Phonebook.
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Contacts
Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings to
suit your own preferences.
1 Touch Phonebook, touch
, scroll down and select Contact
settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Show keypad - Choose whether
the Keypad is displayed.
Display name - Choose the display
order of the name.
Synchronise contact - Connect to
your server to synchronise your
contacts.
Copy all - Copy your contacts from
your handset to your SIM or from
your SIM to your handset. You can
choose one at a time or all at once.
Move all - This works the same way
as Copy, but the contacts will only
be saved to the location you’ve
moved them to.
Restore contacts - Restore contacts
to the Memory Card.
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Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between Handset
and SIM and touch Yes if you
are sure you want to erase your
contacts.
Memory info - View information
about available memory regarding
Handset, USIM and USIM e-mail.
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.
Backup contacts - Backup contacts
to the Memory Card.

Viewing information
1 Touch Phonebook, touch
, scroll down and select
Information.
From here you can view your Service
dial numbers, your Own numbers,
your Memory info (showing your
memory usage) and My profile.
TIP! To add your own
business card, select My profile
and enter your details as you
would for any contact. Touch
to finish.
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You can add your friend contact
from your social network (Twitter or
Facebook) to your phone using this
menu.
1 Touch Phonebook, then touch
and select Import friends from.
2 Select Twitter or Facebook.
3 Enter your E-mail and Password
and click OK.
4 Select the contact you want to
add.
5 Select
.

acts
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Messaging
Messaging

Entering text

Usin

Your GD880 combines SMS and MMS
into one intuitive and easy-to-use
menu.

Touch

Crea
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Sending a message
1 Touch
from the home screen
and then touch Messaging or
touch
from the home screen.
2 Touch Write message,
and
select Insert to add an image,
video, sound, emoticon, etc.
3 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.
4 After entering the text, you can
send the message by touching
Send SMS/Send MMS at the top of
the message.
WARNING: If an image, video
or sound is added to an SMS, it
will be automatically converted
to an MMS and you will be
charged accordingly.
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to turn on T9 mode.

to choose the writing
Touch
language.
Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
Function keys enable you to change
between capital and lowercase input
or write a message in a full screen on
the keypad, etc.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise the words you’re writing
based on the sequence of keys you’ve
touched. It predicts the word you are
inputting and suggests alternatives.

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.

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.
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Using signatures
Create signatures for the SMS and
MMS messages you send most often.
When writing a new signature, you
can enter Signature from Insert->More
in option menu.
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Changing your text message
settings
Touch Messaging, touch
and
select Settings. Select Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that your
messages were delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Text, Voice, Fax, X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages and
therefore the data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.

Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging. Touch
and select Settings, then select
Multimedia message. You can make
changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming network.
If you then choose Manual, you will
receive only notifications of MMS and
you can decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request and/or
allow a reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS (Low priority, Normal
priority, High priority).
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your
message mode (Restricted, Warning,
Free).
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Messaging
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Choose
one from the list or add a new
message centre.

Changing your other settings
Touch Messaging. Touch
and
select Settings.
Videomail/Voicemail - Touch New
profile to add a new Videomail/
Voicemail service. Contact your
network operator for more
information about the service they
provide.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You
can also set your message security
by creating lists of trusted and
non-trusted senders in the Service
security option.
Save sent message - Choose whether
to save sent messages.
Info. service - Choose whether to turn
Cell broadcast on/off and select your
channels and languages.
Signatures - Create, edit or delete
Signatures.
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Setting up your e-mail
Touch
from the home screen,
scroll to the right and then touch
E-mail.
If the email account is not set up,
touch Microsoft Exchange, etc.
If the email account is set up in your
phone and you want to add a new
email account, touch
and select
New e-mail account.
E-mail address - Enter the email
address.
Password - Enter the account
password
Mailbox type - Enter the mailbox
type: IMAP4, POP3 or PUSH. These
types depend on the service provider.
User name - Enter the account user
name.
Incoming server - Enter the incoming
email server address.
Outgoing server - Enter the outgoing
email server address.
SMTP authentication - Choose
security settings for the outgoing
mail server.
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Account name - How the account will
appear in the list of accounts in your
E-mail folder.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Microsoft Exchange e-mail
account
E-mail address – Enter the account
email address.
Server address – Enter the email
server address.
Domain – Enter the account domain.
User name - Enter the account user
name.
Password - Enter the account
password.
Sync items - Choose whether to use
Sync items (Contacts, Schedules,
Tasks).

Retrieving your e-mails
You can automatically or manually
check your account for new emails. To
check manually:
1 Touch E-mail.
2 Touch the account you want
to use.

3 Choose Retrieve new.

Sending an e-mail using your
new account
1 Touch Write e-mail and a new
email will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send e-mail and your email
will be sent.

Changing your e-mail settings
1 Touch E-mail in the
Communications tab.
and select E-mail
2 Touch
settings, then you can change the
following settings:
E-mail account - Select an email
account
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Include original message - Choose
to include the original message in
your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
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Messaging
Auto retrieval while... - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad
(roaming).
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email
signature.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Maximum receive size - Select
the maximum receive size: 100KB,
200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB,
2.2MB.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Zoom - zoom in or zoom out. You can
also zoom in or out by pressing the Side
keys of the phone.
Exposure - A low contrast image will
appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
Back
Camera mode
Video mode - Slide
down this icon to
switch to video mode.
Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.
Macro - Switch on take a close
up shot

Gallery -This enables
you to access your
saved photos from
within the camera
mode. Simply touch
and your gallery will
appear on the screen.
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Camera
Taking a quick photo
1 Press the
key on the right side
of the phone.
2 When the camera is focused on
your subject, touch the
on
the right-centre of the screen to
take a photo. You can also press
the Camera key on the side of the
phone firmly.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.

After taking a photo
Your captured photo will appear on
the screen. The image name is shown
on the bottom of the screen with four
icons on the right side.
Touch to send the photo as a
Message, E-mail, Bluetooth.
NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.

Touch to use the image as
Wallpaper, Lock screen, Contact,
Start-up, Shut down, Outgoing call
or Incoming call screens.
Touch to edit the image using
various tools.
Touch to return to the
viewfinder.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.
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Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Size - Change the size of the photo to
save memory space or take a picture
preset to the correct size for a contact.
Select a pixel value from the seven
numerical options: 5M(2560x1920),
3M(2048x1536), 2M(1600x1200),
1M(1280x960), Wallpaper,
VGA(640x480), QVGA(320x240).
Scene mode - Set the camera to
adjust to the environment. Choose
from Auto, Night, Landscape, Portrait
or Sport.
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, ISO 800, ISO 400, ISO 200 or
ISO 100.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Fluorescent, Sunny
or Cloudy.
Colour Effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.

There are six colour tone options:
Off, Sepia, Monochrome, Negative,
Solarize and Blue.
Focus - Select the way the camera
will focus. Choose from Auto focus,
Manual focus or Face tracking.
Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay before the camera takes
the picture, after the capture button is
pressed. Choose from Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds.
Shot mode - Choose the shot mode
from 9 options.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer the
quality, the sharper a photo will be,
but the file size will increase.
Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off, Simple
cross or Trisection.
Geo-Tagging - Choose whether to
switch on the EXIF information for the
photo to write GPS information.
35

Camera

Vid

Reset settings - Restore all camera
settings.

Get

Memory - Choose whether to save
your photos to the Handset memory
or to the External memory.
Swap cam - Choose whether to use
the inner camera or the outer camera.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Back
Camera mode - Touch
this icon to switch to
camera mode.
Start recording
Gallery
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
Zoom - zoom in or zoom out. You can also
zoom in or out by pressing the Side keys
of the phone.
Exposure - A low contrast video will appear
foggy, whereas a high contrast video will
appear much sharper.
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Video camera
Making a quick video

After making a video

Usin

1 Press the camera key on the right
side of the phone.

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
Touch to send the video as a
Message or E-mail or by Bluetooth.
Touch to use the video as a
voice or video ringtone
Touch to play the video.
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TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens toward the subject
of the video.
3 Press the camera key on the phone
once to start recording. Or touch
the red dot on the screen.
4 REC will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
5 To pause the video, touch and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press the
camera key on the phone again to
stop recording.
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Touch to return to the viewfinder.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch
to shoot another video
right away.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.

Using the advanced settings
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From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Refer to the advanced settings for the
Camera.
Video size - Select Video size:
VGA(640x480), QVGA(320x240),
QCIF(176X144).
Recording mode - S0et a duration
limit for your video: Normal, MMS.
Audio - Choose whether to mute
(record a video without sound) or to
unmute to include the sound.
Show recorded video - Choose to
view the video with options after
taking a video.

ed
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 Scroll and touch Gallery in the
Main menu or touch
on your
camera preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.
TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

Capturing an image from a
video
1 Select the video you would like to
capture an image from.
2 Touch the centre of the screen to
bring up the play options, then
touch
to pause the video on
the frame you’d like to convert to
an image and touch the upper
left of the screen to open the
menu.
3 Touch
on the upper left of the
screen and select Capture.
4 The image will appear on the
screen, with its image name.
5 Touch
on the upper right of
40 the screen to return to the video.
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6 The image will be saved in your
Media album folder and appear in
the gallery.
WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.
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Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time as
a slideshow. Videos cannot be viewed
as a slideshow.
1 Touch
in the Gallery, then
scroll and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
3 You can open menus such as
Duration, Transition, etc. by
tapping
during the slide show.

Setting a photo as wallpaper
1 Touch Gallery in the Main menu.
2 Touch the photo you would like to
set as wallpaper.
to open the menu.
3 Touch
4 Touch Set as, then Home screen
image.
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Editing your photos
1 From the Gallery menu, choose the
photo you’d like to edit, touch
on the upper left of the screen to
open the menu and select Edit.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Select area.
Select a tool:
Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.

Touch to return to the gallery.
Save the changes you
made to your phone. You can save
the edited photo with another
name.
Undo Erase the editing you did
on the photo.
Send Select to send the edited
pictures as Message, E-mail or
Bluetooth.
Save

Adding texts to a picture.
You can choose the text box and
the colours of the box and text.
Decorate your photo with
stamps.
Erase the drawings you
made on the picture. You can
choose the size of eraser to use.
Touch to open further effect
options including Rotate.
Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustment This helps to adjust
a picture taken using Brightness
or Contrast.
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Multimedia
You can store any multimedia files on
your phone’s memory to 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 frees space in your
phone’s memory. You can find these
files in the My stuff menu in the Main
menu.

1 Touch My stuff in the Main menu
and select Images. Select the
picture you want and touch .
2 Touch Set as and choose from:
Homescreen image, Lockscreen
image, Contact image, Start
up image, Shutdown image,
Outgoing call image, Incoming
call image
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Printing an image
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Images contains a list of pictures
including default images preloaded
onto your phone, images downloaded
by you and images taken on your
phone’s camera.

Sending a photo
1 Touch
from the home screen,
touch My stuff and select Images.
Select the picture you want and
touch .
2 Touch Send Via and choose
Message, E-mail, Bluetooth.

Using an image
You can choose images to use as
wallpaper, for the lock screen and to
identify callers.
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1 Touch My stuff and select Image.
Select the picture you want and
touch .
2 Touch Print then choose between
PictBridge and Bluetooth.

Sou

Usin

TIP! You can print via
Bluetooth or by connecting to a
PictBridge compatible printer.
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Moving or copying an image

Vide

You can move or copy an image
between the phone memory and the
memory card. You might want to do
this to free some space in one of the
memory banks or to preserve your
images.
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1 Touch My stuff in the
Entertainment tab, select Images
and touch .
2 Select Move or Copy.
3 You can mark/unmark an image by
tapping it sequentially. Mark the
image that you want to move or
copy and touch Copy/Move.

Sounds
Sounds contains a list of sounds
including downloaded sounds,
default sounds and voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

Using a sound
1 Touch My stuff in the Main menu
and select Sounds.
2 Select a sound you want. It will
begin to play.

Videos
Videos shows a list of downloaded
videos and videos you have recorded
on your phone.

Watching a video
1 Touch My stuff in the Main menu
and select Videos.
2 Select a video to play.

Sending a video clip
1 Select a video.
and then touch Send
2 Touch
via. Choose from Message, E-mail
or Bluetooth.

Flash contents
The Flash contents folder contains all
downloaded SWF and SVG files.
1 Touch My stuff in the Main menu
and select Flash contents.
2 Select the file you want to view.

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

Other content
Other content contains a list of files
that are not pictures, sounds, videos,
documents, games or applications.
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Multimedia
Games
You can install new games on your
phone to enjoy when you have spare
time.
You can also access this using the
Games & Apps menu in the Main
menu.

Playing a game
1 Touch Games & Apps in the
Entertainment tab.
2 Choose a game to launch.

Transferring a file to your
phone
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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 using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to one
another.
2 Use your computer to send the file
via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
LG GD880 | User Guide

4 The file should appear in your
Image folder if it is an image file
and in the Sound folder if it is a
music file.

Music
Your LG GD880 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch Music. From here,
you can access a number of folders
located at the top of the screen:
NOTE: The copyright of music files
is protected by international treaties
and national copyright laws. It may
be necessary to obtain permission
or a licence to reproduce or copy
music. In some countries national
law prohibits private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the
file, please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the
preloaded default music.
Favourite - Contains the songs you
saved as Favourites.
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Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlist - Contains all the playlists you
have created.

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

Playing a song
1 Touch Music.
2 Select the song you want to play.
The confirmation message appears
when in Silent mode.
to pause the song.
3 Touch
to skip to the next song.
4 Touch
to go back to the
5 Touch
previous song.
to return to the Music
6 Touch
menu. You may touch more than
once to return to the menu.

FM Radio
Your LG GD880 has an FM radio
feature so you can tune in to your
favourite stations to listen on the
move.
1 Scroll and touch FM radio in the
Main menu.
2 Tune in to a station or adjust the
volume if desired.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket next to the charger connector.
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Organiser
SNS
A social network service focuses
on building and reflecting a social
network or social relationship among
people who share interests and/or
activities.

Facebook
Facebook is a social networking
website.
1 Touch
from the home screen
and then touch Facebook.

Twitter
Twitter is a free social networking and
micro-blogging service.
from the home screen
1 Touch
and then touch Twitter.

Settings
from the home screen
1 Touch
and then touch SNS settings.
2 Turn on Social networking. If
you have an account related to
social networking, the account is
displayed. Touch the account, then
touch
to add your
friend contact to your phone.
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3 If you have no account, touch New
account, then create your account.
NOTE: You will incur an extra cost
by connecting to this service . Check
the data charges with your network
provider.

Adding an event to your
calendar
1 Touch
from the home screen
and then touch Organiser.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
and touch New
schedule or simply touch New
schedule at the bottom of the
screen.

Adding an item to your to
do list
1 Touch
from the home screen
and then touch Tasksin the Main
menu.
2 Touch
and touch New task or
simply touch New task at the top
of the screen.
3 Set the date for the task, add notes
and select a priority level: High,
Normal or Low.
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1 Touch
from the home screen
and then touch Memo in the Main
menu.
and then New memo.
2 Touch
Or simply touch New memo at the
top of the screen.
3 Type your memo and then touch

en

.

Adding a memo

Save .
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4 Your memo will then appear
on the screen in the memo
application.

Setting your alarm
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1 Touch
from the home screen
and then touch Alarms. Widget
alarm should appear in the list
as the default and you cannot
delete it.
2 Touch
and then New alarm. Or
simply touch New alarm at the top
of the screen.
NOTE: You can set up to 11 alarms
including Widget alarm.

Recording a sound or voice
1 Touch
from the home screen
and then touch Voice recorder in
the Main menu.
2 Choose where to save the
recording: Internal or External.
3 Choose a recording mode: Normal
or MMS.
to begin recording.
4 Touch
5 Touch
to pause recording.
6 Touch
to end recording.
7 Touch
to listen to your
recording.
8 Touch
to adjust the volume.

Using your calculator
1 Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, ×, ÷),
followed by =.

TIP! Slide the alarm switch left
to set it.
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Organiser
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg,
rad etc.

Converting a unit
1 Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2 Select Unit converter.
3 At the top of the screen, choose
whether you would like to convert
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
4 You can then select the unit and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5 The corresponding value will
appear on the screen.

Adding a city to your World
clock
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1 Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2 Select World clock.
3 Touch
and then New city. Or
simply touch New city at the top
of the screen.
LG GD880 | User Guide

Using the stopwatch
1 Touch
from the home screen
and then touch Other tools in the
Main menu.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start at the bottom of the
screen to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.

LG Air Sync
Using this menu, you can synchronise
your PIM data or other contents of
your phone with your LG Air Sync
account.
1 Touch LG Air Sync in the Main
menu.
2 If you have no LG Air Sync account,
please visit www.lgairsync.com to
create your account. If you have
an account, key in your ID and
Password.
3 If you want to synchronise your
PIM data, touch PIM Sync. If you
want to synchronise your contents,
touch Link Air.
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4 In case of PIM Sync, select the
items you want to synchronise,
then touch Sync now.
5 In case of Link Air, select the items
you want to synchronise, then
touch Sync now.
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PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match.
You can also backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the home screen, touch
and touch Connectivity.
2 Select USB connection mode and
touch PC Suite.
3 Connect the handset and PC
via USB cable and wait a few
moments. An installation guide
message will be displayed.
4 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and PC
1 From the home screen, touch
and touch Connectivity.
2 Select USB connection mode.
3 Touch PC Suite.
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4 Connect the handset and
PC via USB cable and wait a
few moments. PC Suite runs
automatically.

Backing up and restoring the
information on your phone
1 Connect your phone to your PC as
described above.
2 Click on the Backup icon and
select Backup or Restore.
3 Mark the content you would
like to backup or restore. Select
the location you would like to
backup information to or restore
information from. Click the Start
icon.
4 Your information will be backed up
or restored.

Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC as
described above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or music icon.
3 Images, audio files and videos you
have saved on your phone will be
displayed on the screen in the LG
Phone folder.
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TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange 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 handset.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select the target
where you want to save your
contacts.
Right-click your contacts and then
Select All.

Synchronising your 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.

Using your phone as a Music
Sync device
Your Phone can be used as a Music
Sync device for Sync Music Files only.
Music Sync can be carried out using
Windows Media Player 10/11 and
supports both Handset Memory and
an External Memory Card.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the home screen, touch
and touch Connectivity.
3 Select USB connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect the phone to your PC.
Your phone will read: Connected.

DivX Converter
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
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PC Sync

OS

location where the converted files
are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
select Convert for the process to
begin. When the process is complete
a Conversion complete pop up will be
displayed.
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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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OSP (On Screen Phone)
Using the OSP feature, you can see
your phone screen from your PC. You
can control your phone from the PC
Monitor just as you would on the
phone.

Installing OSP on your
computer
When you install LG PC Suite on
your computer, OSP is installed
automatically

Starting OSP
Click
on your computer or start>
program> LG OSP

Connecting your phone and PC
By USB cable
1 Click ‘Connection Wizard’.
2 Select ‘Cable connection’, then
click Next.
3 Connect the handset and PC via
USB cable.
4 Select Next.
5 Enter your phone password into
the PC (default value is “0000”)
By Bluetooth
1 Ensure that Bluetooth is switched
On and Visible for both your PC
and your phone.

2 Select Bluetooth connection, then
click Next
3 Select your phone among the
searched phones, then click Next
4 Enter the PIN code into the PC,
then click Next.
5 Click ‘Yes’ in the confirmation
message.
6 Enter the PIN code into your
phone, then click OK.
7 Enter your phone password into
the PC, then click OK.

Disconnecting your phone
from your PC
If you want to disconnect your phone
from your PC, click

53

OSP (On Screen Phone)
Controlling your phone
You can control your phone using
OSP. If you mouse-click a menu in the
OSP main screen, the menu runs in
your phone as if you had selected the
menu on your phone.
For example, if you want to send a
message using OSP, click Messaging
in the Communication tab of the OSP
main menu, then click Write message.
You can enter characters by mouseclicking or using your PC keyboard.
If you want to use the mouse to key
in characters, click the characters you
want to enter.
If you want to use the keyboard, type
in the characters on your keyboard.
Click Send SMS when you have
finished writing the message.

Transferring a file between
your phone and PC
Transfer a file from PC to Phone
1 Select the file you want to transfer
from your PC, then drag and drop
the file to the OSP Screen.
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Transfer a file from Phone to PC
1 Select the file you want to
transfer from Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Save to PC.

Editing a file on your phone
1 Select the file you want to edit
from the Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Edit
2 You can edit the file using
associated applications.
3 When you finish editing your file,
it will be transmitted back to your
phone.

Using OSP Notification
The OSP feature gives you Popup
messages with information about
your phone events: Alarm, Message,
Incoming Call, etc.
1 Select
in the OSP Screen
2 Select “Alerts me with Popup”
NOTE: When you use the OSP feature,
your phone’s reaction may be slow.
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The web
Accessing the web
1 Touch Browser in the Main menu.
2 To go straight to the browser
homepage, select Browser. Or
select Enter URL and type in the
URL, followed by OK in the upper
left of the screen.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check with your network provider
for data charges.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite web sites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Touch Browser in the Main menu.
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 your bookmark, followed by
the URL in the corresponding
field box.

4 Touch
on the upper left of the
screen. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark, simply
touch the Connect icon next to the
bookmark or touch the bookmark
title and then touch Go. You will be
connected to your bookmark.

Using 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, which
is called a feed, web feed or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the full
text. RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite web
sites automatically. It is much easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.
55

The web
Saving a page
1 Access your required web page as
described above.
2 Touch
and select Save this
page.
3 Enter a name for the web page so
you can easily recognise it.
4 Touch Save.

Accessing a saved page
Touch Browser and select Saved
pages. You can view the saved pages
here.

Viewing your Mobile history
Touch Browser and select Mobile
history.

Using your phone as a
modem
Your GD880 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect by wire. You can use either
the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure that you have the LG PC
Suite installed on your PC.
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2 Connect your GD880 and your PC
using the USB cable as outlined
previously and launch the LG PC
Suite software.
3 Click Internet Kit on your PC.
Then click New button and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 Write a profile that can connect to
the Internet and save the values.
6 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD880.
Using Bluetooth:
1 Ensure that Bluetooth is switched
On and Visible for both your PC
and GD880.
2 Pair your PC and GD880 so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
active Bluetooth connection.
4 Click Internet Kit on your PC. Then
click New button.
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5 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
6 Write a profile that can connect to
the Internet and save the values.
7 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD880.

t to
es.

ect it

your

hed
C

hen
57

Settings
Personalising your profiles
You can Personalise each profile
setting using the settings menu.
1 Touch
from the home screen
and then touch Profiles.
2 Choose the profile you want to edit.
3 You can then change all the
sounds and alert options
available in the list, including your
Ringtone, Volume, Message tone
settings and more.

Changing your Display
settings
Touch
from the home screen and
then touch Display settings. Choose
the screen setting you want to edit.
NOTE: The longer the backlight
is on, the more battery power
is used. This may result in your
needing to charge your phone
more often.
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Changing your Device
settings
Enjoy the freedom of adapting the
operation of your GD880 to your
own style.
Touch
from the home screen,
touch Device settings and then
choose from the list below.
Settings
Date & Time - Adjust your date and
time settings or choose whether to
update the time automatically or to
use the daylight saving option.
Power save - Slide the switch left
to set the power saving settings
on/off or Night only.
Languages - Change the language
of your GD880’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically in the home screen.
You can choose the time for the
auto lock.
Security - Adjust your security
settings including PIN codes and
handset lock.
Memory info - See Using memory
manager for more information.
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Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved between Handset memory
and External memory.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Device information - Shows
the device information. You can
upgrade your software via the Web
using this menu.
Device guide - show how to use
each functions ( Homescreen,
Widget download, Indicator, Menu,
Contacts, SNS, Browser, Lock screen
gesture)

Changing your touch settings
You can activate sound or vibration
for your touch tone.

Changing your Connectivity
settings
Your Connectivity settings have
already been set up by your network
operator so you can enjoy your new
phone immediately. To change any
settings, use this menu:
Touch
from the home screen and
then touch Connectivity.

Network selection
Select network - If you
select Automatic, the GD880
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality.
If you select Manual, all the
currently available networks are
shown and you can select one of
them for registration.
Network mode - You can set a
type of network to search for when
networks are searched in the Select
network menu.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searched
automatically, simply choose one
from the network list. If not, you
can add a new network manually.
Internet profiles - This menu
shows the Internet profiles. You
cannot delete or edit the default
configurations for your country.
However, you can add a new profile
using this menu.
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Settings
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Back-up -You can send your
information to an operator server
or receive information s from an
operator server.
NOTE: This service is not available
in all countries. Please contact
your service provider for further
information.
Home network -You can choose and
share contents by Home network.
Be careful about disclosing personal
information.
GPS type - Select GPS type: Assisted
GPS, Stand alone.
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.
USB connection mode - Choose a
data service from the options and
synchronise your GD880 using the LG
PC Suite software to copy files from
your phone. See PC Sync for more
information on synchronisation. If you
use Music sync with Windows Media
60
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Player, select Music sync in this menu.
Music sync is only available for music
content.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
the network for packet data.
Browser settings - Set the values
related to the browser (Profiles,
Appearance settings, Cache/Cookies,
Security, Reset settings).
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can add a new
profile using this menu.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made by Java
programs and to view certificates.
Data roaming - offers you to manage
data reception of Multimedia/Widget/
Email/PIM/Link Air in roaming area.
Using Data roaming function, you can
block data application service to not
pay data application fee in roaming
area.
The default settings is off and the use
of data application will be blocked
out. When you activate Data roaming
function, you can download or
synchronize data.
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Using memory manager
Your GD880 has three memories
available: the phone, the SIM Card and
an external memory card.
You can use memory manager to see
how each memory is being used and
how much space is available.
Touch Device settings, then Memory
info.
Internal common memory - View
the memory available on internal
common memory.
Internal multimedia memory - View
the memory available on internal
multimedia memory.
Internal reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, Contacts, Calendar, To
do list, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).

Sending and receiving your
files using Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GD880
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GD880 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file is sending.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
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Settings
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved. For image files, you
can choose to View the file or Go
to My stuff. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
My stuff.

Changing your Bluetooth
settings
Touch Bluetooth and select .
Make your changes to:
My device information - View
your device information regarding
Bluetooth.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
My device name - View your device
name.
My Bluetooth address - View your
Bluetooth address.
Supported services - Select how to
use Bluetooth in association with
different services.
Remote SIM Mode on/off - Turn
on or off.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GD880 and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility by touching .
2 Touch New device.
3 Your GD880 will search for devices.
When the search is completed, the
Refresh icon will appear on the
upper left side of the screen.
4 Choose the device you want to
pair with and click ‘Yes’ in the
confirmation message. You may
need to enter the passcode if the
passkey does not match with the
device you are trying to pair.
5 Touch Always ask or Always allow,
then the device is paired.

Using a Bluetooth headset
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
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3 Touch Always ask or Always allow.
Your GD880 will automatically
switch to Headset profile.
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Wireless Manager allows you to
manage Internet connections via 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 GD880 supports WEP and
WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or
WPS encryption. If your Wi- Fi 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.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please visit
http://www.lg.com.tr.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit
our service centre. The mobile
phone software upgrade program
requires the user’s full attention for
the duration of the upgrade process,
so please be sure to check any
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. The
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, so you are advised to note
down any important information in
advance for safekeeping.
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Accessories

Tec

These accessories are supplied with the GD880.

Gene
Prod
Syste
DCS

Charger

Data cable

Amb
Max:

Battery

Min:

Note
You c
http:
addr

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further inquiries.
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Technical data
General
Product name: GD880
System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
Note
You can find below DoC document
http://www.lg.com.tr in this web
address.
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Declaration of Conformity
Supplier’s 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 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD880
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, 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 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, Forsyth 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

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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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.

C

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MARKASI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

n
.

ADI-SOYADI

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

ADRESİ

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

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

SERİ NO

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

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

taj

a

yı

TEL

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

İMZA

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

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

:...................................................
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52

MALIN
CİNSİ

: CEP TELEFONU

MARKASI

: LG

MODELİ

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

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

sı,
nin

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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SATICI FİRMANIN

n

et

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
......................................................................................

n

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

MODELİ

ÜNVANI

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

ADRESİ

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

TELEFONU

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

TELEFAKSI

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

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................
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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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NOT:
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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
LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / Fax: +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / Email: volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (Istanbul):
Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / Istanbul
Tel: +90 (216) 651 15 15 / Fax: +90 (216) 651 89 56
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / Istanbul
Tel: +90 (216) 458 97 97 / Fax: +90 (216) 442 68 22
Web: http://www.teleservice.com.tr / Email: mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van
Tel: +90 (432) 215 15 15 / Fax: +90 (216) 215 15 16
Web: http://www.senguller.com.tr / Email: mehmetkurt@senguller.com.tr

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

http://tr.lge.com

