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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 B016312

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

GX500 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletișim teknolojisi ile
çalıșmak üzere tasarlanan, gelișmiș ve
kompakt tasarıma sahip LG GX500 model bu
telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Eski cihazınızın atılması
1 Üründe, üzerinde çarpı ișareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı
2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık
șebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya
da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmıș
toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski cihazınızın doğru șekilde imha edilmesi gerek
çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif
sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi
edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeyle,
çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü
satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa
dıșı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve
Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.
Bu GX500 telefon modeli, radyo
dalgalarına maruz kalma bağlamında
uygulanabilir güvenlik koșullarıyla
uyumlu olacak șekilde tasarlanmıștır.
Bu gereksinim, yașa ve sağlık
durumuna bağlı olmaksızın tüm kișilerin
güvenliğini garanti altına almak için
tasarlanmıș güvenlik sınırlarını içeren
bilimsel kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma
kurallarında, Özel Emilim Hızı ya
da SAR olarak bilinen bir ölçüm
birimi kullanılmaktadır. SAR testleri,
telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek
güç seviyesinde iletim yaptığı
standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleștirilmektedir.
• Çeșitli LG telefonu modellerinin
SAR seviyeleri arasında farklılıklar
olmasına karșın, tüm modeller radyo
dalgalarına maruz kalmayla ilgili
kuralların gereklerini yerine getirecek
șekilde tasarlanmıștır.
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• Uluslararası İyonize Olmayan
Radyasyon Koruması Komisyonu
(ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10)
gram doku üzerinde 2W/kg olarak
belirlemiștir.
• Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4 tarafından
yapılan testten elde edilmiș en yüksek
SAR değeri 1.45 W/kg’dır (10 g);
vücutta tașındığında ise 0.841 W/
kg’dır (10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün
(IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul
eden ülkelerde/bölgelerde yașayanlar
için bir 1 gram doku üzerinde
ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım
UYARI: Sadece bu tip telefon
modelinde kullanılması için
onaylanmıș piller, șarj cihazları ve
aksesuarları 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. Garanti
kapsamındaki onarımlar, LG’nin
tercihinde, değiștirilmekte olan
parçalarla eș ișlevselliğe sahip yeni
ya da yenilenmiș parça veya kart
değișimlerini içerebilir.
• TV, radyo ya da kișisel bilgisayar gibi
elektrikli aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Düșürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreșim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı
her yerde telefonunuzu kapatın.
Örneğin hassas tıbbi ekipmanları
etkileyebileceği için telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın.
• Telefon șarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da
telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir yangın
tehlikesine neden olabileceğinden,
telefonu yanıcı maddelere yakın
yerlerde șarj etmeyin.
• Cihazın dıș yüzeyini temizlemek için
kuru bir bez kullanın.
• Yumușak mobilyalar üzerindeyken
telefonu șarj etmeyin.

• Telefonun iyi havalandırılmıș bir
ortamda șarj edilmesi gerekir.
• Bu ürünü așırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat
biletlerinin yanına koymayın; manyetik
șeritlerin 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 girișimlere neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi
cihazların yanında kullanmayın.
Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere,
örneğin göğsünüzün üzerindeki
ceplere yerleștirmeyin.
• Mobil telefonlar bazı ișitme
cihazlarında girișime neden olabilir.
• Küçük çaplı girișimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüș
sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili
yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.
• Sürüș sırasında telefonu elde tutarak
konușmayın.
• Sürüș sırasında dikkatinizi tamamen
yola verin.
• Mümkünse telefonla uzaktan
konușma (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
yerleștirmeyin. Eğer kablosuz cihaz
yanlıș takılırsa ve hava yastığı
devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
• Dıșarıda müzik dinlerken çevrede olup
bitenden haberdar olabilmek için ses
düzeyini makul bir seviyede tutunuz.
Bu özellikle yolların yakınında bir
zorunluluktur.
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İșitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma
Eğer uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız, ișitme 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.

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

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

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

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

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

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden șarj etmeden önce pilin
tam bitmesi gerekli değildir. Diğer
pil sistemlerinin aksine, pilin
performansını etkileyebilecek hafıza
etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve șarj aletleri
kullanın. LG șarj aletleri, pilinizin en
uzun ömürlü olmasını sağlayacak
șekilde tasarlanmıștır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
• Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
tutun.
• Pil artık yeterli performans
sağlayamadığında değiștirin. Pil,
değișme zamanı gelene kadar
yüzlerce kez șarj edilebilir.

• En uzun ömre sahip olması için uzun
süre kullanılmadığında pili șarj edin.
• Pil șarj aletini doğrudan güneș ıșığına
maruz bırakmayın ya da banyo gibi
yüksek nem oranına sahip yerlerde
kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde
bırakmayın. Bu durum pilin
performansını etkileyebilir.
• Yanlıș tipte pil takılırsa patlama riski
vardır.
• Kullanılmıș pilleri, üreticisinin verdiği
talimatlara uygun șekilde imha
edin. Mümkünse geri dönüșümde
kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak
atmayın.
• Pili değiștirmeniz gerekirse,
yardım için bunu en yakın yetkili
LG Electronics servis noktasına
götürünüz.
• Șarj cihazının gereksiz elektrik
tüketiminden kaçınmak için, telefon
tam olarak șarj olduktan sonra daima
șarj cihazını prizden çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına,
ürün ayarlarına, kullanım aralığına,
pil ve çevresel koșullara bağlı olarak
değișiklik gösterir.
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Telefonunuzu tanıyın

Kapatma/Güç tușu
Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.
Telefonun açıp/kapanmasını
sağlar.
Bekleme ekranına dönmek için
bir kez basın.
Çok ișlevli tuș

Çağrı tușu
Telefon numarasını arar ve gelen
çağrıları yanıtlar.

UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleștirmek ve
cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve
dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.
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Șarj Cihazı, Kablo,
Handsfree konnektörü
İPUCU: USB
kablosunu bağlamak
için telefon açılana
ve șebekeye kaydını
yaptırana kadar
bekleyin.

Yan tușlar
• Ekran boșken: tuș
sesi ses șiddeti.
• Arama sırasında:
kulaklık ses șiddeti.
• Bir BGM parçası
çalarken
- Kısa basıș: ses
seviyesini kontrol
eder.

Kilitle/Kilit aç tușu
Çekim tușu

Micro SD bellek kartı
soketi
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Açık görünüm

Pil kapağı
Kamera
lensi

Pil
SIM1 Kart Soketi
SIM2 Kart Soketi
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SIM ve pilin takılması
1 Pil kapağını çıkartın
Pil kapağını telefonun altına
doğru kaydırın ve telefondan
ayırın.

3 SIM kartı takın
SIM kartın düzgün takıldığından
ve kartın üzerindeki altın temas
yüzeyinin așağıya baktığından
emin olarak SIM kartı SIM kart
tutucusuna yerleștirin. SIM
kartını çıkartmak için yavașça
aksi yöne çekin.

2 Pili çıkartın
Üstteki çentiği kullanarak pil
bölmesinden çıkarın.

UYARI: Pili çıkartırken
tırnağınızı kullanmayın.
UYARI: Telefona zarar
verebileceği için telefon açıkken
pili çıkartmayın.

UYARI

Yuvasına yerleștirmeden önce
SIM kartınızın kırılma yerlerinin
temiz ve çapaksız olduğundan
emin olun.
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SIM ve pilin takılması
4 Pili takın
Önce pilin alt kısmını, pil
yuvasının alt kenarına
yerleștirin. Pilin temas
uçlarının, telefon terminalleriyle
hizada olmasını sağlayın. Pilin
üst kısmı yerine oturuncaya
kadar bastırın.
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5 Telefonunuzun șarj edilmesi
GX500’ünüzün yanındaki șarj
yuvasının kapağını çekerek
açın. Șarj cihazını takın ve
ucunu elektrik prizine takın.
Ekranda “Pil Dolu” mesajı
belirene kadar GX500 model
telefonunuzun șarj edilmesi
gerekecektir.

Bellek kartı
Bellek kartının takılması
MicroSD bellek kartı kullanarak
telefonunuzun bellek kapasitesini
artırabilirsiniz.
NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
1 Telefonun sağ tarafındaki
bellek kartı yuvası kapağını
açın.
2 Bellek kartını, yerine oturup
“klik” sesi duyulana kadar
yuvaya doğru kaydırın.
3 Kapağı yerine takın.

Bellek kartının
biçimlendirilmesi
Bellek kartınız zaten
biçimlendirilmiș olabilir.
Kartınız biçimlendirilmemișse,
kullanmaya bașlamadan önce
biçimlendirmeniz gerekebilir.
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin
ve Telefon
ayarları öğesine dokunun.
2 Önce Hafıza bilgisi’ni,
ardından Harici bellek’i seçin.
3 Biçimlendir’e dokunup seçimi
onaylayın.
4 Varsa șifre girilip kartınız
biçimlendirildikten sonra
kullanılabilir.
NOT: Bellek kartında mevcut
klasörler varsa otomatik olarak
doğru klasörler kullanılır; örneğin
videolar, Videolarım klasörüne
kaydedilir.
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Menü haritası
Bir Ana menü'yü açmak için bekleme ekranında
öğesine
dokunun. Buradan diğer menülere erișebilirsiniz: İLETİȘİM, EĞLENCE,
UYGULAMALAR ve AYARLAR.
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İLETİȘİM

EĞLENCE

Rehber
Çağrı geçmiși
Mesajlar
E-posta
Arama ekranı
Sosyal ağ
Hızlı aramalar
Yeni mesaj

Kamera
Galeri
Müzik
Dosyalar
Oyun & Uygulama
Cep Uygulamaları
FM radyo
Video kamera

UYGULAMALAR

AYARLAR

Tarayıcı
Google
Alarmlar
Ajanda
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Bekleme ekranınız
Bekleme ekranından menü
seçeneklerine ulașabilir, hızlı
arama yapabilir, telefonunuzun
durumunu görebilir ve daha bir
çok ișlem yapabilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları
Dokunmatik ekrana alıșmak için
ana ekran da mükemmel bir
yerdir.
Bir öğeyi seçmek için simgeye
tam olarak dokunun. GX500’ünüz
bir seçeneğe dokunduğunuzu
algıladığında hafifçe titrer.
Listede ilerlemek için görünür
olan son öğeye dokunun ve
parmağınızı ekranda yukarı
kaydırın. Liste yukarı kayarak
daha fazla öğe görünür hale gelir.
• Dokunmatik ekran, hafif
ama kararlı dokunușları
algılayabilecek kadar hassas
olduğu için sert basmaya gerek
yoktur.

• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak
için parmak ucunuzu kullanın.
Etrafındaki diğer seçeneklere
dokunmamaya dikkat edin.
• Ekran ıșığı söndüğünde, ana
ekrana geri dönmek için sağ
taraftaki Kilit aç/Kilitle tușuna
basın.
• Telefonunuzu herhangi bir
kap veya çanta ile örtmeyin.
Dokunmatik ekran, üzerini
kapatan herhangi bir malzeme
varken çalıșmaz.
• İki tür boș ekran bulunmaktadır.
Bekleme ekranında boș ekran
tiplerinizi değiștirmek için sola
veya sağa döndürün.
1 Widget boșta - öğesine
dokunduğunuzda mobil widget
paneli görünür.
2 Hızlı arama boșta - öğesine
dokunduğunuzda hızlı arama
listesi görüntülenir. Her iki boș
ekranda da ihtiyacınız olan
șeyi sürükleyebilir ve üzerine
tıklayabilirsiniz.
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Bekleme ekranınız
Kısa yol tușları
Kısa yol tușları, en çok kullandığınız fonksiyonlara tek dokunușta
erișmek için kolaylık sağlar.
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Çağrı yapmak amacıyla
dokunmatik tuș takımını
açmak için dokunun.
Normal tuș takımındaki
gibi numarayı girip Çağrı
tușuna dokunun veya
tușuna basın.

Rehberinizi açmak
için dokunun. Aramak
istediğiniz numarayı
bulmak için, dokunmatik
ekran ile ekranın üst
kısmına kișinin adını girin.
Yeni bir kiși olușturabilir,
mevcut olanların
üzerinde düzenlemeler
yapabilirsiniz.

Mesajlar seçenekleri
menüsüne erișmek
için dokunun. Burada
yeni SMS veya MMS
olușturabilir veya
mesaj klasörünüzü
görüntüleyebilirsiniz.

Dikey dört alt-menüye
bölünen Ana menüyü
açmak için dokunun.
Diğer seçenekleri
görüntülemek için her
alt-menünün sekmesine
dokunun.

Durum çubuğu
Durum çubuğunda çeșitli
simgelerin kullanılmasıyla sinyal
gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü
gibi bilgilerin yanı sıra GPRS
bağlantısının etkin olup olmadığı
da gösterilir.
Așağıdaki tablo, durum ekranında
görebileceğiniz simgelerin
anlamlarını açıklar.
Simge Açıklama

Simge Açıklama
Alarm kurulu
Özelleștirilmiș Profil
kullanımda
Normal profil kullanımda
Yüksek profili kullanımda
Sessiz profili kullanımda
Kulaklık profili
kullanımda

Çoklu görevlendirme

Çağrılar yönlendirilmiș

Șebeke sinyal gücü
(çubuk sayısı değișir)

EDGE kullanımda

Șebeke yok sinyali

Dolașımda

Kalan pil ömrü

Uçak modu açık

Pil boș

Bluetooth etkin

Yeni metin mesajı

BGM çalma

Yeni telesekreter mesajı

BGM duraklat

Mesaj kutusu dolu

Bellek kartı kullanım için
etkinleștirilir

Mesaj gönderimi
bașarısız
Multimedya mesajı
gönderme bașarısız

Wi-Fi
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Bekleme ekranınız
Durum çubuğundan
durumunuzun değiștirilmesi
Durum Özetini açmak için durum
çubuğuna dokunun. Geçerli saat,
Șebeke, SVC ID, Pil, Telefon
belleği, Harici bellek, Profil, MP3
ve Bluetooth durumunu gösterir.
Profil tipini, MP3 çal/duraklat
ve Bluetooth özelliğini açıp/
kapatabilirsiniz.

Çoklu görev fonksiyonunun
kullanılması
Çoklu görev menüsünü açmak
için çoklu görev tușuna
basın. Burada bir dokunușla
çalıștırabileceğiniz ve
erișebileceğiniz tüm uygulamaları
görüntüleyebilirsiniz.
Arka planda bir uygulama
çalıștırıyorsanız (ör. oyun veya
FM radyo) durum çubuğunda
görünür.
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Çağrılar
Çağrı yapma
1 Tuș takımını açmak için
öğesine dokunun.
2 Tuș takımını kullanarak
numarayı tușlayın. Bir rakam
silmek için silme tușuna basın.
3 Çağrıyı bașlatmak için
tușuna basın veya çağrı
öğesine dokunun.
4 Çağrıyı sonlandırmak için
tușuna basın.
İpucu! Bir uluslararası arama
için + girmek amacıyla
tușunu basılı tutun.

Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında çağrıyı
cevaplamak için
tușuna
basın ya da
öğesine
dokunun.
Zil sesini susturmak için
öğesine dokunun. Profilinizi
toplantı için Sessize almayı
unutursanız bu ișlev çok
faydalıdır.
Gelen bir çağrıyı reddetmek için
tușuna basın ya da
öğesine dokunun.

Hızlı aramalar
Rehberden çağrı yapılması
1 Bekleme ekranında adres
defterini açmak için
tușuna
dokunun.
2 Aramak istediğiniz kișinin
isminin ilk birkaç harfini girin.
3 Filtreden geçirilmiș listeden
çağrı yapmak istediğiniz kișiye
dokunun ve eğer birden fazla
numara kayıtlıysa aranacak
numarayı seçin.
4
öğesine dokunun.

Sıklıkla aradığınız bir kișiyi
hızlı arama tușlarından birine
atayabilirsiniz.
1 Ana ekrandan Rehber’i açmak
için
öğesine dokunun.
2
öğesine dokunun ve Hızlı
aramalar öğesini seçin.
3 Telesekreteriniz 1 numaralı
hızlı arama tușuna atanmıș
bulunmaktadır. Bunu
değiștiremezsiniz. Hızlı arama
numarası için bașka bir
numaraya dokunun.
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Çağrılar
4 Adres defteriniz açılır. Seçilen
numarayı atamak istediğiniz
kișiyi seçip telefon numarasına
bir kez dokunun. Bir kișiyi
bulmak için, arama kutusuna
tıklayın ve ilgili kișinin isminin
ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması
1 İlk aramanızda aramak
istediğiniz numarayı seçin ve
tușuna dokunun.
2 Numarayı çevirin veya
rehberinizi arayın.
3 Çağrıya bağlanmak için
tușuna basın.
4 Ekranda her iki çağrı da
görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve
arayan beklemeye alınır.
5 İki çağrı arasında geçiș
yapmak için
düğmesine
dokunun ve Çağrıyı değiștir
öğesine veya bekletilen çağrıya
ait numaraya basın.
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İpucu! Çağrılarınızı Kabul et ve
ardından Konferans öğesini
seçerek birleștirebilirsiniz.
Șebeke operatörünüzün çağrı
konferansını desteklediğini
kontrol edin.

NOT: Yaptığınız her iki çağrı için
de ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmișinin
görüntülenmesi
tușuna dokunun, İletișim
öğesini seçin ve Çağrı geçmiși
öğesine dokunun. Görüntülemek
için așağıdakileri seçin:
Tümü - Çevrilen, alınan ve
cevapsız aramaların tam listesini
görüntüler.
Yapılan - Aradığınız tüm
numaraların listesini görüntüler.
Gelen - Sizi arayan tüm
numaraların listesini görüntüler.
Cevapsız - Cevaplayamadığınız
tüm çağrıların listesini görüntüler.

İpucu! Herhangi bir çağrı
öğesine
günlüğünden
dokunun ve tüm kayıtlı öğeleri
silmek için Tümünü sil
komutunu kullanın.

İpucu! Tüm çağrı
yönlendirmelerini kapatmak
için Çağrı yönlendirme
menüsünden Tümünü devre
dıșı bırak’ı seçin.

Çağrı yönlendirmenin
kullanılması

Çağrı engellemenin
kullanılması

1

1

tușuna dokunun, ayarlar
menüsünden, Çağrı ayarları
tușuna dokunun. .
2 Çağrı yönlendirme öğesine
dokunun.
3 Tüm çağrıların hat meșgul
olduğunda mı, yanıt
verilmediğinde mi yoksa
erișilemediğinizde mi
yönlendirileceğini seçin.
4 Yönlendirmek istediğiniz
numarayı girin.
5 Etkinleștirmek için İste öğesine
dokunun.
Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir.
Detaylar için lütfen servis
sağlayıcınızla konușun.

tușuna dokunun, öğesini
seçin
ve tușuna dokunun.
.
2 Çağrı engelleme’yi seçin.
3 Așağıdaki altı seçenekten
herhangi birini veya tümünü
seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası
Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar
Tüm gelenler
Yurtdıșında gelen aramalar
Tümünü devre dıșı bırak
4 Çağrı engelleme șifresi girin.
Bu servisi lütfen șebeke
operatörünüzden kontrol edin.

23

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

Genel çağrı ayarının
değiștirilmesi
1

tușuna dokunun, ayarlar
menüsünden, Çağrı ayarları
tușuna dokunun. .
2 Ortak ayarlar öğesine
dokunun. Burada ayarları
așağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Reddetme
listesini görmek için düğmeyi
Açık konumuna kaydırın.
Tüm çağrılar, özel kiși veya
gruplar ya da kayıtlı olmayan
numaralar (rehberinizde kayıtlı
olmayan numaralar) arasından
seçim yapmak için metin
kutusuna dokunabilirsiniz.
Ayarı değiștirmek için Kaydet
öğesine dokunun.
24

Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın
görünüp görünmemesini seçin.
Otomatik tekrar ara - Açık
için düğmeyi sola, Kapalı için
sağa kaydırın.
Cevap verme modu Gönderme tușunu veya
herhangi bir tușu kullanarak
telefona cevap vermek için
kullanın.
Dakika hatırlatıcı - Bir
çağrı sırasında her dakikada
bir sinyal sesi duymak için
düğmeyi sola Açık konumuna
kaydırın.
BT cevap modu - Bluetooth
kulaklığı kullanarak çağrıyı
Bluetooth ile cevaplamak için
Hands-free, telefondaki bir
tușa basarak cevaplamak için
ise Telefon seçimini yapın.
Yeni numarayı kaydet - Yeni
numarayı kaydetmek için Evet
öğesini seçin.

Rehber
Rehberde Arama Yapma
Rehberde çağrı yapmanın iki yolu
bulunmaktadır:
Bekleme ekranında
1 Bekleme ekranında adres
defterini açmak için
tușuna
dokunun. Aramak istediğiniz
kișiyi listeden seçin.
2 Çağrıyı bașlatmak için
veya
tușuna dokunun.
Ana menüde
1
tușuna dokunun, öğesini
seçin
.
2 Rehber öğesine dokunun
ardından Ara öğesini seçin.
3 Bir kiși listesi görürsünüz ve
bir kișinin adının ilk harfini
girdiğinizde listenin ilgili
alfabetik alanına atlanacaktır.
İpucu! Boș kareye bastıktan
sonra ekranda alfabetik klavye
çıkacaktır.

Yeni kișinin eklenmesi
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve ardından Kiși ekle
öğesini seçin.

2 Ekleyeceğiniz kișiyi kaydetmek
için Telefon veya SIM (SIM 1/
SIM 2) öğesini seçin.
3 Yeni kișinin adını ve soyadını
girin. İkisini birden girmek
zorunda değilsiniz ancak birini
veya diğerini girmelisiniz.
4 Kiși bașına beș farklı numara
girebilirsiniz. Her girișin ön
ayarlı Cep, Ev, Ofis, Çağrı
cihazı, Faks ve Genel
seçenekleri vardır. Bitirdiğinizde
Kapat’a tıklayın.
5 E-posta adresi ekleyin.
6 Kișiyi bir veya daha fazla
gruba atayın. Grup yok, Aile,
Arkadașlar, İș arkadașları,
Okul veya VIP arasından seçim
yapın.
7 Ayrıca Zil sesi, Doğum günü,
Yıldönümü, Ana sayfa,
Ev adresi, Șirket adı, İș
pozisyonu, Șirket adresi ve
bir Not ekleyebilirsiniz.
8 Kișiyi kaydetmek için Kaydet
öğesine dokunun.
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Rehber
Grup olușturma
1
öğesine dokunun.
2 Rehber öğesine dokunun
ardından Gruplar öğesini
seçin.
3
öğesine dokunun.
4 Grup ekle öğesini seçin.
5 Yeni grubunuza bir ad verin.
Gruba özel bir zil sesi de
atayabilirsiniz.
6 Kaydet’e dokunun.
NOT: Bir grubu silerseniz bu
gruba atanmıș kișiler kaybolmaz.
Adres defterindeki yerlerini
korurlar.

Kiși ayarlarının
değiștirilmesi
Kiși kaydını kendi tercihlerinize
uygun olacak șekilde rehber
ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.
İpucu! Seçenekler listesinde
ilerlemek için görünür olan son
satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste
yukarı kayarak daha fazla öğe
görünür hale gelir.
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1 Bekleme ekranında
öğesine dokunun.
2 Rehber öğesine ve ardından
Ayarlar öğesine dokunun.
3 Burada așağıdaki ayarları
yapabilirsiniz:
Kiși listesi ayarları Telefonunuz, SIM1 ve SIM2
karta kayıtlı kișilerin hepsini
veya Telefon, SIM1 veya SIM2
karta kayıtlı kișileri ayrı ayrı
görüntülemeyi seçebilirsiniz.
Kișinin önce adının veya
soyadının görüntülenmesi
seçebilirsiniz.
Kopyala - Rehber’inizi SIM
kartlarınızdan birine (SIM1
veya SIM2) veya telefonunuza
kopyalayabilirsiniz. Bu ișlemi
teker teker veya hepsi için
yapabilirsiniz. Teker teker
olarak seçerseniz, her kișiyi
kopyalamak için teker teker
seçmeniz gerekir.

Tașı - Bu komut; Kopyala
komutu gibi çalıșır ancak
kiși sadece tașıdığınız yere
kaydedilir. Bu yüzden bir kișiyi
SIM’dan telefona tașırsanız;
SIM belleğinden silinir.
Rehberi Bluetooth'la
gönder - Bütün kișilerinizi
Bluetooth kullanarak bașka bir
cihaza gönderebilirsiniz. Bu
seçeneği seçtiğiniz takdirde
Bluetooth öğesini açmanız için
bir uyarı alacaksınız.
Rehberi yedekle - PC senk.
bölümü altından Telefon
bilgilerinizi yedekleme ve geri
yükleme bașlığına bașvurun.
Rehberi yeniden yükle - PC
senk. bölümü altından Telefon
bilgilerinizi yedekleme ve geri
yükleme bașlığına bașvurun.
Rehberi sil - Tüm rehberinizi
siler. Adres defterinizin
tamamen silinmesini
istediğinizden eminseniz Evet
öğesine dokunun.

Bilgilerin görüntülenmesi
1 Bekleme ekranında
öğesine dokunun.
2 Rehber öğesine ve ardından
Bilgi öğesine dokunun.
3 Buradan Servis arama
numaraları, Kendi
numaranızı, Hafıza
bilginizi (kalan bellek
miktarını) ve Kartvizitinizi
görüntüleyebilirsiniz.
İpucu! Eğer henüz kartvizit
hazırlamadıysanız Kartvizitim
öğesini seçip rehberdeki
herhangi bir kiși için yaptığınız
gibi tüm bilgilerinizi girin.
Sonlandırmak için Kaydet’e
dokunun.
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Mesajlar
Mesajlar
GX500 telefonunuz, SMS, MMS
ve e-postayı sezgisel ve kullanımı
kolay bir menüde toplamıștır.
Mesaj merkezine girmek için iki
yol vardır:
1 Bekleme ekranında
tușuna
dokunun.
2 Bekleme ekranında
öğesine dokunun ardından
tușuna dokunun.

Mesajın gönderilmesi
1 Boș bir mesaj açmak için Yeni
mesaj öğesine dokunun.
2 Buradan SMS veya MMS
gönderebilirsiniz. Bir e-posta
göndermek için, bekleme
ekranından
seçeneğine
dokunun ve E-posta öğesini
seçin.
3 Görüntü, video, ses veya
șablon eklemek için Ekle’ye
dokunun.
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4 Alıcının numarasını girmek için
ekranın en üstünde bulunan
Kime bölümüne veya adres
defterinizi açmak için arama
simgesine dokunun. Birden
fazla kiși ekleyebilirsiniz. Hazır
olduğunuzda Gönder öğesine
dokunun.
NOT: Bir defada birden fazla
kullanıcıya SMS gönderebilirsiniz.
Kiși ara simgesine tıklayın ve
kullanıcının mesaj gönderilecek
kișileri seçebileceği ya da iptal
edebileceği Seçeneklerden birden
fazla kișiyi seçin. Özel bir kiși
grubuna SMS göndermek için
SMS’i olușturduktan sonra kiși
arama simgesine basın ve Gruba
göre seçeneğini seçin.
UYARI: Göndereceğiniz
her 1 sayfa için bir mesaj
ücretlendirmesine tabi
tutulursunuz.
UYARI: SMS’e görüntü, video
veya ses eklendiğinde otomatik
olarak bir MMS’e dönüștürülür
ve ona göre ücretlendirilir.

Not: Bu cihaz, Türkçe
karakterlerin mesaj ile alınıp,
gönderilmesinde ETSI TS
123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.

Metin girilmesi
Metin girmenin beș yolu vardır:
Tuș takımı, Klavye, El yazısı
-Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı
-Çift Kutucuk.
ve Giriș yöntemi öğelerine
dokunarak giriș yönteminizi
seçebilirsiniz.
Ekrana bir kez dokunduğunuzda
klavye ortaya çıkar.
T9 tahmini metnini açmak
için tușa dokunun.
Yazım dillerini seçebilirsiniz.
Numaraları, sembolleri
ve metin tuș takımını
değiștirmek için tıklayın.
Her metin giriș modunda
(ör: büyük ve küçük harf) farklı
klavye tipleri arasında dolașmak
tușunu kullanın.
için

T9 Modu
T9 modu, dokunarak yazdığınız
tuș dizisindeki sözcükleri tanımak
için telefondaki bir sözlüğü
kullanır. Aramak istediğiniz harf
ile ilgili rakam tușuna dokunun,
sözlük kullanmak istediğiniz
sözcüğü tahmin edecektir.
Örneğin ‘telefon’ yazmak için
sırasıyla 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6
rakamlarına basın.

Abc normal
Abc modunda bir harf girmek
için tușa tekrar tekrar basmanız
gerekebilir. Örneğin ‘hello’
yazmak için iki kez 4’e, iki kez
3’e, üç kez 5’e ve tekrar üç kez
5’e ve üç kez 6’ya basın.

Klavye
Klavye modunda ekran yatay hale
gelir ve ekranda tam fonksiyonlu
bir klavye görüntülenir.
Mesajınızı yazmak için harflere
dokunun:
Büyük harfe geçmek için.
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Mesajlar
El yazısı tanıma
El yazısı modunda yazıyı ekrana
yazarsınız ve GX500’ünüz el
yazınızı mesaja dönüștürür. Tercih
ettiğiniz görünüme bağlı olarak
El yazısı-Ekran veya El yazısıÇift Kutucuk öğelerinden birisini
tercih edin.
İpucu! Bu modda çalıșırken
stylus kalem kullanmak
daha kolay olabilir; ekrana
zarar vermemek için hafifçe
bastırmayı unutmayın.

El yazısı tanıma stylus hareketleri
harf, rakam ve diğer karakterlere
dönüștürür ve bu karakterleri
metin olarak gösterir. El
yazısı tanıma sadece metin
girilebildiğinde aktiftir.

E-postanın ayarlanması
GX500’de e-posta kullanırken
hareket halinde bile
mesajlarınızdan uzak kalmazsınız.
POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı
ayarlamak çok çabuk ve kolay.
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1 Önce
tușuna dokunun.
2 Önce
öğesini seçin
ardından Ayarlar menüsüne
gidin.
3 E-posta’ya sonra E-posta
hesapları’na dokunun.
4 Hesap Ekle öğesine dokunun.
5 Kurulum Sihirbazı e-posta
ayarlarınızı yapmanıza yardımcı
olacaktır.
6 Listeden hesabı seçerek
ayarları kontrol edip
düzenleyebilirsiniz. Ayrıca,
hesabı olușturduğunuzda da
otomatik olarak doldurulan
ilave ayarları da kontrol
edebilirsiniz.
7 Etkinleștir öğesine dokunarak
varsayılan e-posta hesabınızı
değiștirebilirsiniz.

E-postanın alınması
Yeni e-postalar için hesabınızı
otomatik veya manuel olarak
kontrol edebilirsiniz.

Kendiniz kontrol etmek için:
1
öğesine dokunun ardından
öğesini
ve
öğesini
seçin.
2 Posta kutusu’na dokunun.
3 Kullanmak istediğiniz hesaba
ve ardından
öğesine
dokunun.
4 İndir öğesini seçin, GX500
e-posta hesabınıza bağlanacak
ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

E-posta ayarlarının
değiștirilmesi
Kendi tercihlerinize göre e-posta
ayarlarınızı seçebilirsiniz.
1
öğesine dokunun ardından
öğesini seçin.
2 Ayarlar ve E-posta
seçeneğine dokunduğunuzda,
așağıdaki ayarları
uygulayabilirsiniz:
E-posta ile yanıtlamaya izin
ver - ‘Okundu onay’ mesajı
gönderilmesini sağlayın.
Cevap E-postası talebi Okundu onay mesajlarının
istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta
mesajlarınız için ne sıklıkta
GX500 kontrolü olacağını
seçin.
Alınacak miktar - Bir seferde
geri alınacak e-posta sayısını
seçin.
İletme ve Yanıtla mesajı
ekle - Orijinal mesajın
eklenmesini ya da
eklenmemesini sağlayın.
Eki ekle - Orijinal eki herhangi
bir cevaba ekleyip eklememeyi
seçer.
Dolașımda otomatik alım Mesajlarınızın otomatik olarak
geri alınıp alınmayacağını
seçer.
Yeni e-posta bildirisi -Yeni
e-postalar için uyarılıp
uyarılmamayı seçer.
İmza - E-posta imzası
olușturup bu özelliği
etkinleștirin.
Öncelik - Mesajlarınızın
öncelik derecesini belirleyin.
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Mesajlar
Mesaj klasörleri
GX500’ünüzde kullanılan klasör
yapısını kolayca tanıyacaksınız,
oldukça anlașılır bir yapıya
sahiptir.
Yeni mesaj - Yeni ve boș bir
mesaj açın.
Gelen kutusu - Aldığınız
bütün mesajlar gelen kutunuza
konulur Buradan mesajlarınızı
görebilir, silebilir ve daha fazlasını
yapabilirsiniz Daha fazla bilgi için
Mesajların yönetimi bölümüne
bakınız.
Taslaklar - Mesajı tamamlamak
için vaktiniz yoksa yaptığınız
kadarını burada saklayabilirsiniz.
Giden kutusu - Bu
gönderilmekte mesajların geçici
olarak saklandığı bir klasördür.
Gönderilen öğeler Gönderdiğiniz mesajlar bu klasöre
yerleștirilir.
Klasörlerim - Mesajlarınızı
saklamak için klasör olușturun.
Șablonlar - Sık sık kullanılan
metin ve multimedya mesaj
șablonları listesini kullanın.
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İfadeler - Mesajlarınız için ifade
ekleyin ve girin.
Ayarlar - Metninizin ve
multimedya mesajlarınızın
ayarlarını değiștirin.

Metin mesajı ayarlarının
değiștirilmesi
GX500 model telefonunuzun
mesaj ayarları telefonu satın
alır almaz hemen mesaj
gönderebilmeniz için önceden
ayarlanmıștır. Bu ayarlar
tercihlerinize bağlı olarak
değiștirilebilir.
İpucu! Seçenekler listesinde
ilerlemek için görünür olan son
satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste
yukarı kayarak daha fazla öğe
görünür hale gelir.

Önce
öğesine dokunun ve
ardından menüsünde Ayarlar
menüsünden. Metin mesajı
öğesini seçin. Așağıdaki
değișiklikleri yapabilirsiniz:
SMS merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın
teslim edildiğine dair onay almak
için düğmeyi sola kaydırın.
Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın
mesaj merkezinde ne kadar
süreyle kalacağını seçin.
Mesaj türleri - Metninizi
Metin, Ses, Faks, X.400 veya
E-posta’ya dönüștürün.
Karakter kodlama Karakterlerin nasıl kodlanacağını
seçin. Bu ișlem mesajlarınızın
boyutunu ve dolayısıyla veri
ücretlendirmesini etkiler.
Uzun metni böyle gönder Uzun mesajları Çoklu SMS veya
MMS olarak göndermek için
kullanın.

Multimedya mesajı
ayarlarının değiștirilmesi
GX500 model telefonunuzun
mesaj ayarları telefonu satın
alır almaz hemen mesaj
gönderebilmeniz için önceden
ayarlanmıștır. Bu ayarlar
tercihlerinize bağlı olarak
değiștirilebilir.

tușuna dokunun, ardından
öğesine dokunun. Ayarlar
ve Multimedya mesajı öğesini
seçin. Așağıdaki değișiklikleri
yapabilirsiniz:
Alım modu - Ana șebeke veya
Dolașım șebekesi olarak seçin.
Sonrasında Manuel seçerseniz
sadece MMS uyarısı alırsınız ve
sonrasında isterseniz tamamını
indirebilirsiniz.
İletim raporu - İletim raporu
almak veya talep etmek için
kullanın.
Okundu raporu - Bir okundu
talebine izin vermeyi ve/veya bir
yanıt raporu talep etmeyi seçin.
Öncelik - MMS’nizin öncelik
derecesini belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne
kadar süreyle mesaj merkezinde
tutulacağını belirleyin.
Slayt süresi - Slaytların ekranda
görünme süresini belirleyin.
Olușturma modu - Mesaj
modunuzu seçin.
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Mesajlar
Gönderme zamanı - Bir mesajın
gönderilmeden önce ne kadar
bekleyeceğini belirleyin.
MMS Merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.

Diğer ayarlarınızın
değiștirilmesi
Önce
öğesine dokunun ve
menüsünde Ayarlar öğesini
seçin:
Telesekreter - Yeni bir
telesekreter hizmeti eklemek için
öğesine dokunun. Verilen
hizmet hakkında daha fazla
bilgi için șebeke operatörünüzle
temasa geçin.
Servis mesajı - Servis
mesajlarını almak veya
engellemek için kullanın.
Gönderenleri güvenilir ve
güvenilmez olarak sınıflandırarak
mesaj güvenliğinizi de
ayarlayabilirsiniz.
Bilgi servisi - Alım durumu, dili
ve diğer ayarları belirleyin.
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Kamera
Hızlı fotoğraf çekme
1 Telefonun sağ tarafında
bulunan kamera kısayol tușuna
basın.
2 Ekranda vizör
görüntülenecektir.
3 Telefonu yatay olarak tutarken,
merceği fotoğrafınızın
konusuna doğru çevirin.
4 Nesne önizleme ekranı içinde
olacak șekilde telefonu
konumlandırın.
5 Fotoğraf makinesi nesneye
odaklandığında, fotoğraf
çekmek için telefonun
yanındaki
öğesine basın.

Fotoğraf çekildikten sonra
Çektiğiniz fotoğraf ekranda
görüntülenir.

Fotoğrafı Mesaj, E-posta
veya Bluetooth . Mesaj
göndermek ve Bluetooth
kullanarak dosyalarınızı
göndermek kısımlarına
bakınız.
NOT: Dolașım sırasında MMS
indirilmesi durumunda ek
ücretlendirme yapılabilir.
Seçili resmin adını
düzeltmek için dokunun.
Çeșitli araçları kullanarak
resmi düzenlemek için bu
tușa dokunun.
Resmi duvar kağıdı olarak
kullanmak için dokunun.
Önceki menüye dönmek için
dokunun.
Resmi silmek için dokunun.
Hemen bașka bir fotoğraf
çekmek için bu tușa
dokunun.
Kayıtlı fotoğraflara ait
galeriyi görmek için bu tușa
dokunun.
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Kamera
Gelișmiș ayarların
kullanılması
Tüm gelișmiș ayarlama
seçeneklerini açmak için vizör
ekranında
tușuna dokunun.
Renk Efekti - Çekmekte
olduğunuz fotoğrafa uygulamak
için bir renk tonu seçin.
Beyaz dengesi - Otomatik,
Akkor ıșık, Güneș, Flüorasan veya
Bulutlu seçenekleri arasından
seçim yapın.
Otomatik-zamanlayıcı Otomatik-zamanlayıcı, yakala
tușuna basıldıktan makinenin
fotoğraf çekimi öncesindeki
gecikmesini ayarlamanızı sağlar.
Kapalı, 3 saniye, 5 saniye veya
10 saniye seçenekleri arasından
tercihinizi yapmanıza izin verir.
Grup fotoğrafına dahil olabilmek
için çok uygundur.
Simgeleri gizle - Kamera
ayar simgelerinin manüel
veya otomatik olarak gizlenip
gizlenmeyeceğini seçin.
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Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal
seçenekleri arasından seçim
yapın. Daha iyi kalitede resim
daha net sonuç verir ancak dosya
boyutu artar. Böylece hafızanızda
daha az ancak daha büyük resim
dosyaları saklayabilirsiniz.
Deklanșör sesi - Üç deklanșör
sesinden birini seçin.
Tablo ekran - Kapalı, İkili veya
Üçlü kesit arasında seçim yapın.
Ayarları sıfırla - Tüm kamera
ayarlarını sıfırlayın.

Kayıtlı fotoğraflarınızın
görüntülenmesi
1 Kayıtlı resimlerinize kamera
modundan erișebilirsiniz.
dokunun ve galeriniz ekrana
gelsin.

Video kamera
Hızlı video çekimi

Video çekimi sonrası

1 Telefonun sağ tarafındaki
kamera tușuna basın ve basılı
tutun.
2 Bunun haricinde kamera
modundayken vizörde
tușuna dokunarak video
moduna geçebilirsiniz.
3 Video kameranın vizör ekranı
belirir.
4 Telefonu yatay tutup lensi filmi
çekilecek nesneye doğru tutun.
5 Kaydetmeye bașlamak için
çekim tușuna bir kez basın.
6 Vizörün üst kısmında Rec
ifadesi ve videonuzun
uzunluğunu göstermek için
alt kısımda bir zamanlayıcı
belirecektir.
7 Videoyu duraklatmak için
tușuna, yeniden bașlatmak için
tușuna dokunun.
8 Ekranda tușuna dokunun
veya kaydı durdurmak için
çekim tușuna ikinci bir kez
basın.

Ekranda çekilen videonuzu
gösteren durağan bir resim belirir.
Videonun ismi ekranın alt tarafı
boyunca sağ alt kısımdaki altı
simge ile beraber yazar.
Videoyu oynatmak için
dokunun.
Videoyu Mesaj ya da
E-posta veya Bluetooth
yoluyla göndermek için
dokunun.
Videoyu düzenlemek için
dokunun.
Önceki menüye dönmek için
dokunun.
Șu anda olușturduğunuz
videoyu silmek için dokunun
ve onaylamak için Evet’e
dokunun. Vizör tekrar belirir.
Hemen bir video daha
çekmek için bu tușa
dokunun. Çekmiș olduğunuz
mevcut video kaydedilir.
Kayıtlı videoları ve resimleri
görmek için bu tușa
dokunun.
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Video kamera
Pozlamayı Ayarlamak
Pozlama bir video da açık
ve koyunun farkını (kontrast)
tanımlar.
1
öğesine dokunun.
2 Daha düșük pozlama ve
puslu görüntü için kontrast
göstergesini çubuk boyunca
sola doğru, daha yüksek
kontrast ve net görüntü için ise
sağa doğru kaydırın.

Gelișmiș ayarların
kullanılması
Tüm gelișmiș ayarlama
seçeneklerini açmak için vizör
ekranında
tușuna dokunun.
Renk Efekti - Çekmekte
olduğunuz videoya uygulamak
için bir renk tonu seçin.
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
videolarınızda bulunan beyaz
bölgelerin gerçekçi görünmesini
sağlar. Kameranızın beyaz
dengesini doğru bir șekilde
ayarlaması için ıșık koșullarını
belirlemeniz gerekir.
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Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal
seçenekleri arasından seçim
yapın.
Süreyi ayarla - Videonuz için bir
süre limiti ayarlayın.
İpucu! MMS süresini seçerseniz,
daha uzun süreli video çekimi
yapabilmeniz için daha düșük
görüntü kalitesini seçmeyi
deneyin.

Bellek - Videolarınızı Telefon
belleğine mi, Harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
Ses - Bir videoyu ses olmadan
çekmek için Sessiz’i seçin.
Ayarları sıfırla - Tüm video
kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kayıtlı videoların izlenmesi
1 Vizör ekranında
tușuna
dokunun.
2 Galeriniz ekranda belirir.
3 Görüntülemek istediğiniz
videoyu galerinin önüne
getirmek için videoya dokunun.
4 Videoyu tamamen açmak için
ikinci kez dokunun.

Çektiğiniz fotoğraﬂar ve videolar
Fotoğrafların ve videoların
görüntülenmesi

Video izlerken ses
seviyesinin ayarlanması

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

Bir videoyu oynatırken ses
șiddetini ayarlamak için hoparlör
simgesine bastıktan sonra
ekranın alt kısmındaki ses
çubuğuna dokunun. Telefonun
sol yanındaki ses tușlarını da
kullanabilirsiniz.

İpucu! Diğer fotoğrafları ve
videoları görüntülemek için sola
veya sağa döndürün.
İpucu! Bir fotoğraf veya videoyu
tușunu
silmek için açın ve
seçin. Onaylamak için Evet’e
basın.

Bir fotoğraf görüntülerken
yakınlaștırma özelliğini
kullanma
Fotoğrafları görüntülerken,
ekranı yakınlaștırabilir ve
uzaklaștırabilirsiniz.

Fotoğrafın duvar kağıdı
olarak ayarlanması
1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak
istediğiniz fotoğrafı açmak için
dokunun.
2 Seçenekler menüsünü açmak
için dokunun.
3 Ana ekran menüsüne dokunun.
4 Resme yakınlașabilir ve
uzaklașabilirsiniz ve kırpılan
kısmı ekranın alt kısmında
küçük resim kullanarak hareket
ettirebilirsiniz.
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Çektiğiniz fotoğraﬂar ve videolar
Fotoğrafların düzenlenmesi
Fotoğraflarınız üzerinde
birçok harika ișlem yapabilir,
değiștirebilir, ekleyebilir veya daha
canlı hale getirebilirsiniz.
1 Düzenlemek istediğiniz
fotoğrafı açın ve seçenekleri
görüntülemek üzere
öğesine dokunun.
2 Fotoğrafınızı değiștirmek için
simgelere dokunun:
Fotoğrafınızı kırpın. Kare
veya daire șeklinde bir kırpma
bölgesi belirleyin ve bölgeyi
seçmek için parmağınızı ekran
üzerinde kaydırın.
Fotoğrafınız üzerine
elinizle bir șey çizin. Dört farklı
çizgi kalınlığından birini ve
kullanmak istediğiniz rengi
seçin.
Bir resim üzerine yazı
ekleme. Bkz. Fotoğrafa metin
eklenmesi.
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Fotoğrafınızı pul ile
zenginleștirin. Mevcut
damgalar arasından seçim
yapın ve fotoğrafınız üzerinde
bunların yerleștirilmesini
istediğiniz yerlere dokunun.
Resme eklemiș olduğunuz
düzenlemeyi silin. Kullanmakta
olduğunuz silginin boyutlarını
seçebilirsiniz.
Galeriye dönmek için
dokunun.
Fotoğraflara yapmıș
olduğunuz değișiklikleri
kaydedin. Mevcudu güncelle
üzerine değișiklikleri
kaydetmek veya Yeni dosya
olarak kaydetmek için
bunu seçin. Yeni dosya’yı
seçerseniz bir dosya adı girin.
Fotoğraf üzerinde
yaptığınız düzenlemeyi silin.

Döndür de dahil olmak
üzere daha fazla efekt
seçeneğini açmak için
dokunun. Daha gelișmiș
düzenleme seçenekleri de
mevcuttur. Bkz. Fotoğrafa
renk vurgusu yapılması,
ve Fotoğrafta renklerin yer
değiștirmesi.
Efekt seçeneklerini bir
fotoğrafa uygulamak için
dokunun.
Bu otomatik renk, parlaklık
vb. kullanılarak çekilen
fotoğrafların düzenlenmesine
yardımcı olur.
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Multimedya
Telefonunuzun belleğine
tüm multimedya dosyalarını
kaydedebilir, böylece tüm
resimlerinize, seslerinize,
videolarınıza ve oyunlarınıza
kolaylıkla ulașabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına da
kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını
kullanmanın avantajı telefon
belleğinde boș yer açabilmektir.
Multimedya menüsüne erișmek
için, önce
tușuna, sonra
seçeneğine dokunun.

Resimler
Görüntülerim, telefonunuza
önceden yüklenmiș standart
görüntülerin, sizin indirdiğiniz
görüntülerin ve telefonunuzun
kamerasıyla çekilen görüntülerin
bir listesini içermektedir.
Görünümü küçük resimlerden
listeye değiștirmek için
tușuna dokunun.
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Fotoğrafın gönderilmesi
1
2

öğesine dokunun.
Öğesine dokunun,
ardından Görüntülerim öğesini
seçin.
3
Gönder’e dokunun ve
Mesajlar, E-posta veya
Bluetooth arasından seçim
yapın.
4 Mesaj veya E-posta’yı
seçerseniz, resminiz mesaja
eklenir ve mesajı normal
olarak yazıp gönderebilirsiniz.
Bluetooth seçerseniz,
Bluetooth özelliğini açmanız
istenir ve telefonunuz, resmin
gönderilmesi için cihaz
aramaya bașlar.

Görüntüyü yazdırma
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Görüntülerim öğesine
dokunun.
3 Bir görüntü seçin ve
öğesine dokunun. .

4 Yazdır öğesine dokunun ve
Bluetooth ile Pictbridge
arasından bir seçim yapın.
İpucu! Bluetooth ile veya
PictBridge uyumlu yazıcıya
bağlanarak yazdırabilirsiniz.

4 Sırayla üzerlerine tıklayarak
resimleri seçebilir/seçimi
kaldırabilirsiniz. Tașımak ya da
kopyalamak istediğiniz resmi
ișaretleyin ve Kopyala/Tașı
öğesine dokunun.

Sesler
Resmin tașınması veya
kopyalanması
Bir görüntüyü telefon belleği ile
bellek kartı arasında tașıyabilir
veya kopyalayabilirsiniz. Bu ișlemi
hafıza bankalarından birinde
yer açmak veya görüntülerinizin
kaybolmasını önlemek için
yapabilirsiniz.
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Görüntülerim öğesine
dokunun.
3
öğesine dokunun
ve Tașı ya da Kopyala
seçeneklerinden birini tercih
edin.

Seslerim klasörü İndirilen
sesler’i, Standart sesler’i ve
Ses kayıtları’nı içermektedir.
Buradan sesleri yönetebilir,
gönderebilir veya zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.

Videolar
Videolarım klasörü indirilen
videoların ve telefonunuzla
kaydettiğiniz videoların listesini
gösterir.

Videonun izlenmesi
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Videolarım öğesine dokunun.
3 Oynatmak için bir video seçin.

43

Multimedya
Video klibin gönderilmesi
1 Bir video seçin ve
tușuna
dokunun.
2 Gönder’e dokunun ve
Mesajlar, E-posta veya
Bluetooth arasından seçim
yapın.
3 Mesajlar veya E-posta’yı
seçerseniz, video klibiniz
mesaja eklenir ve mesajı
normal olarak yazıp
gönderebilirsiniz. Bluetooth
seçerseniz, Bluetooth otomatik
açılır ve telefonunuz, videonun
gönderilmesi için cihaz
aramaya bașlar.

Oyunlar ve Uygulamalar
Telefonunuza, boș zamanlarınızda
sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve
uygulamalar kurabilirsiniz.

Lokal kurulum ile oyun/
uygulamanın kurulması
1

öğesine ve ardından
öğesine dokunun. .
2 Öğesine dokunun
Diğerleri’ne ya da Hafıza
kartım seçeneğine dokunun.
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3 Kurmak istediğiniz dosyayı
(*.jad veya *.jar) seçin ve Yükle
komutuna basın. Bir uygulama
kurulacaktır.
NOT: jad dosyasının kendi .jar
dosyasını içermesi gerekir.

Oyun oynanması
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Oyun & Uygulama öğesine
dokunun.
3 Oyunlar klasörünü açın ve
bașlatmak istediğiniz oyunu
seçin.

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

Dosyanın telefona
aktarılması
Bluetooth muhtemelen
bilgisayarınızdan telefonunuza
bir dosya aktarmanın en kolay
yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz
ile LG PC Suite’i kullanabilirsiniz.
Bluetooth kullanarak 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’e
dokunarak telefonunuza kabul
etmeniz gerekmektedir.
4 Dosya Belgeler veya
Diğerleri klasörünüzde
görüntülenmelidir.

Dosyanın görüntülenmesi
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Belgelere dokunun.
3 Bir belge seçin ve Göster
öğesine dokunun.

Diğer dosyalar
Diğerleri klasörü resim, ses,
video, oyun ya da uygulama
olmayan dosyaları saklamak
için kullanılır. Belgeler
klasörüyle aynı șekilde kullanılır.
Bilgisayarınızdan telefonunuza
dosya aktardığınızda, Belgeler
klasörü yerine Diğerleri
klasöründe görüntülendiklerini
görebilirsiniz. Bu durumda bunları
tașıyabilirsiniz.
Bir dosyayı Diğerleri klasöründen
Belgeler klasörüne tașımak için:
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Diğerleri öğesine dokunun.
3 Bir dosya seçin ve
öğesine
dokunun.
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4 Önce Tașı seçeneğine
dokunun, ok simgesine
dokunarak listeden hedef
klasörü seçin. Aktarım
bittiğinde ekranda Tașındı
gösterilecektir.

Müzik
LG GX500 telefonunuzun yerleșik
bir MP3 çalara sahip olduğu
için sevdiğiniz tüm müzikleri
çalabilirsiniz. Müzik çalara
erișmek için, önce
öğesine,
ardından
öğesine dokunun
. Buradan birkaç klasöre
erișebilirsiniz:
Son çalınan - Yakın zamanda
çalmıș olduğunuz tüm șarkıları
görüntüleyin.
Tüm parçalar - Telefonunuzda
bulunan șarkıların tümünü içerir.
Sanatçılar - Müzik
koleksiyonunuzu sanatçıya göre
tarayın.
Albümler - Müzik
koleksiyonunuzu albüme göre
tarayın.
Türler - Müzik koleksiyonunuzu
türe göre tarayın.
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Parça listeleri - Olușturduğunuz
tüm parça listelerini içerir.
Parçaları karıștır - Müziğinizi
rasgele sırayla dinleyin.

Müziğin telefona
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’e dokunarak
telefonunuza kabul etmeniz
gerekmektedir.
4 Dosya, Müzik > Tüm
parçalar’da görüntülenmelidir.

Șarkı çalınması
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Tüm parçalar öğesine
dokunun.
3 Çalmak istediğiniz șarkıyı
seçin.
4 Öğesine dokunun
Șarkı
durdurulur.
5 Öğesine dokunun
Bir
sonraki șarkıya atlanır.
6 Öğesine dokunun
Bir
önceki șarkıya atlanır.
7 Müzik menüsüne dönmek için
öğesine tıklayın.

Parça listesinin
olușturulması
Tüm parçalar klasöründe
bulunan șarkılar arasından seçim
yaparak kendi parça listelerinizi
olușturabilirsiniz.
1
öğesine dokunun.
2 Öğesine dokunun
ardından
Parça listeleri öğesine
dokunun.

3 Yeni parça listesi ekle’ye
dokunun, parça listesi adını
girin ve Kaydet’e dokunun.
4 Telefonunuzdaki tüm șarkılar
Tüm parçalar klasöründe
gösterilecektir. Parça listenize
eklemek istediğiniz tüm
șarkılara dokunun; seçilen
parçaların yanında onay ișareti
belirir.
5 Kaydet’e dokunun.

Radyonun kullanılması
LG GX500’ünüz FM radyo
özelliğine sahiptir, böylece hareket
halindeyken dinleyebilmek için
sevdiğiniz radyo istasyonlarını
ayarlayabilirsiniz.
NOT: Radyoyu dinlemek
için kulaklıklarınızı takmanız
gerekecektir. Kulaklıklarınızı
kulaklık soketine takın (bu, șarj
cihazınızı taktığınız sokettir).
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İstasyonların aranması

Kanalların sıfırlanması

Telefonunuzda radyo
istasyonlarını manuel ya da
otomatik olarak arayarak
ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar
belirli kanal numaralarına
atanacaktır, böylece yeniden
ayar yapmak durumunda
kalmayacaksınız. Telefonunuza
48 adede kadar kanal
kaydedebilirsiniz. Anten olarak
görev yaptığından önce kulaklığı
telefona takmalısınız.
Otomatik arama için:
1
öğesine dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra
öğesine dokunun.
3 Otomatik tarama seçeneğine
dokunun. Sonra, istasyonlar
otomatik olarak bulunacak
ve telefonunuzdaki bir kanala
atanacaktır.

1
öğesine dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra
öğesine dokunun.
3 Mevcut kanalı değiștirmek
için Sıfırla’yı, tüm kanalları
sıfırlamak için ise Tümünü
sıfırla’yı seçin. Tüm kanallar
bașlangıç noktası olan
87,5 Mhz frekansına döner.
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Ajanda
Sesin kaydedilmesi

Birim dönüștürülmesi

1
öğesine dokunun.
2 Ses kaydedici’ye dokunun.
3
tușuna dokunun.
4
tușuna dokunun.
5 Öğesine dokunarak
Kaydınızı dinlersiniz.

1 Bekleme ekranından
öğesini seçin
ardından
Araçlar öğesini seçin.
2 Birim Dönüștürücü’yü seçin.
3 Așağıdaki seçenekler
arasından tercihinizi yapın
Para birimi, Alan, Uzunluk,
Ağırlık, Sıcaklık, Hacim veya
Hız.
4 Șimdi birim seçebilir ve önce
dönüștürmek istediğiniz değeri,
ardından dönüștürüleceği
birimi girebilirsiniz.

Hesap makinesi
kullanılması
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından Araçlar
öğesini seçin.
2 Hesap makinesi’ni seçin.
3 Rakamları girmek için sayı
tușlarına dokunun.
4 Basit hesaplamalar için, önce
istediğiniz fonksiyona
(+, –, ×, ÷), ardından =
tușuna dokunun.
5 Daha karmașık hesaplamalar
için,
tușuna dokunun ve
sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg ya da rad, vs.
arasından seçim yapın.

Dünya saatine șehir
eklenmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin
ardından
Araçlar öğesini seçin.
2 Dünya saati’ni seçin.
3 Önce
öğesine, ardından
Yeni șehir’e dokunun.
İstediğiniz șehrin adını yazmaya
bașlayın, ekranın üst kısmında
görünecektir.
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Ajanda
Kronometre’yi kullanma
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından Araçlar
öğesini seçin.
2 Kronometre’yi seçin.
3 Zamanlayıcıyı bașlatmak için
Bașlat’a tıklayın.
4 Bir tur süresini kaydetmek
istiyorsanız Tur’a dokunun.
5 Zamanlayıcıyı durdurmak için
Dur öğesine dokunun.
6 Kronometreyi durdurduğunuzda
yeniden bașlatmak için Devam
öğesine dokunun veya süreyi
yeniden bașlatmak için Sıfırla
öğesine dokunun.
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PC Suite
Bilgisayarınızı telefonunuzla
eșleștirebilirsiniz. Böylece tüm
önemli bilgileriniz ve tarihleriniz
birbiriyle uyușur, ayrıca rahat
hissetmeniz için yedeklenmiș
olurlar.
İpucu! CD-ROM’da bulunan ya
da http://update.lgmobile. com
adresinden indirebileceğiniz PC
Suite uygulamasını kurmanız
gerekecektir. (www.lgmobile.
com ÜRÜNLER menüsünden
> Kullanma kılavuzu & Yazılım
> Kullanma kılavuzu & Yazılım
İndirme Bölümüne gidin)

LG PC Suite programının
bilgisayara kurulması
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve Bağlantı öğesine
tıklayın.
2 USB bağlantısı öğesini seçin
ve PC Suite’e tıklayın.
3 USB kablosuyla telefonu ve
bilgisayarı birbirine bağlayın ve
bir süre bekleyin.
4 Kurulum kılavuz mesajı
bilgisayar ekranında gösterilir.

Dikkat! Dikkat! Kurulum
kılavuz mesajı bilgisayarınızda
gösterilmezse lütfen Windows’ta
CD-ROM ayarlarınızı kontrol
edin.

5 Ürünle birlikte verilen
CD-ROM’u takın ya da LG PC
Suite programını internetten
doğrudan indirmek için indirme
düğmesine tıklayın.
6 Ekranınızda görüntülenecek
olan LG PC Suite Installer
yazılımına tıklayın.

Telefonun bilgisayara
bağlanması
1 Bağlantı menüsünden PC Suite
modunu seçin ve ardından USB
kablosunu telefonunuza ve
bilgisayarınıza takın.
2 LG PC Suite bilgisayarınızda
otomatik olarak
etkinleștirilecektir.
3 Șimdi telefonunuz ve
bilgisayarınız bağlanmıștır.
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PC Suite
Telefon bilgilerinizin
yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda
açıklanan șekilde
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Yedekleme simgesine tıklayın
ve Yedekle veya Eski haline
getir öğesini seçin.
3 İçerik Verisi ve/veya Rehber/
Program/Yapılacak/
Not Verisi’ni yedeklemek
için seçim yapın. İçerikleri
yedeklemek veya geri
yüklemek istediğiniz konumu
seçin. Tamam’ı tıklayın.
4 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarınızdaki
telefon dosyalarının
görüntülenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda
açıklanan șekilde
bilgisayarınıza bağlayın.
2 Fotoğrafları, Videoları veya
Müziği Yönet simgesine
tıklayın.
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3 Telefonunuza kaydettiğiniz
görüntüler, ses dosyaları ve
videolar, ekranda LG Phone
klasöründe görüntülenir.
İpucu! Telefon içeriğinizi
bilgisayarınızda görüntülemek
artık ihtiyacınız olmayan
dosyaları yönetmenize yardımcı
olur.

Rehberin senkronize
edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza
bağlayın.
2 Rehber simgesine tıklayın.
3 Rehberi senk. et düğmesine
tıkladığınızda bilgisayarınız
telefonunuzda kayıtlı tüm
kișileri alacak ve gösterecektir.
4 Menü’ye tıklayın ve Gönder
öğesini seçin. Șimdi rehberinizi
kaydetmek istediğiniz yeri
seçebilirsiniz.

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

Müzik Senk.
Bu menü GX500 telefonunuza
müzik eklemenizi sağlar.
Bilgisayarınızdan telefonunuza
müzik aktarmadan önce
bilgisayarınızda șu kurulum ve
aksesuarların bulunduğundan
emin olun.
• Microsoft Windows XP veya
Vista
• Windows Media Player 10
veya üstü
• USB veri kablosu
• microSD kart (Müzik
depolamak için harici bellek
kullanmak istiyorsanız.)

UYARI: Aktarım esnasında
telefonunuzun bağlantısını
sökmeyin.

Windows Media Player
kullanarak müzik aktarma
1 Ana ekrandan
öğesini
seçin, ardından Ayarlar
sekmesinden Bağlantı öğesine
gelin.
2 USB bağlantı modu ve
ardından Müzik senk. öğesini
seçin.
3 Telefonunuzu uygun bir USB
kablosuyla bilgisayara bağlayın.
4 Telefonu bilgisayarınıza
bağlamaya çalıșırken
telefonunuzda “Müzik Senk.”
ve ardından Bağlandı mesajları
görüntülenecektir.
5 Bilgisayar tercih ettiğiniz müzik
yönetim yazılımını bașlatmanızı
isteyecektir.
6 Window Media Player’ı seçin.
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7 Senk. Sekmesine gidin,
ardından telefonunuza
aktarmak istediğiniz müziği
Senk. Listesi panosuna
sürükleyip bırakın.
8 Senk. Bașlat düğmesine
tıklayın. Böylece aktarım ișlemi
bașlar.
UYARI: Aktarım esnasında
telefonunuzun bağlantısını
sökmeyin.

DivX Dönüștürücü
PC Suite yazılımıyla aynı
CD-ROM’da bulunan DivX
dönüștürücüyü yükleyin.
DivX, bilgisayarınızdaki ortam
dosyalarını telefonunuza
yüklenebilir ve oradan izlenebilir
hale getiren bir biçime
dönüștürecektir.
Yükledikten sonra bilgisayarınızın
Program Files klasöründen
önce DivX’i, ardından DivX
dönüștürücü’yü, son olarak da
Dönüștürücüyü (Converter) seçin.
Dönüștürme formatını Mobil
olarak değiștirmek için
uygulamadaki okları kullanın.
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Uygulama kutusuna sağ tıklayıp
Tercihler’i seçerek, dönüștürülen
dosyaların kaydedildiği konumu
değiștirebilirsiniz.
İlk analiz için dosyaları
sürükleyip uygulamaya bırakın.
Ardından ișlemin bașlaması için
Dönüștür öğesini seçin. İșlem
tamamlandığında bir Dönüștürme
tamamlandı açılır mesajı
görüntülenecektir.
DIVX VIDEO HAKKINDA:
DivX®, DivX Inc. şirketi tarafından
oluşturulmuş dijital bir video
formatıdır. Bu cihaz resmi olarak
DivX video oynatma Onayına
sahiptir. Dosyalarınızı DivX
videoya dönüştüren yazılım araçları
ve daha fazla bilgi almak için www.
divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
HAKKINDA: Bu DivX Certified®
cihaz DivX Video-on-Demand
(VOD) içerik oynatabilmek için
kaydedilmelidir. Kayıt kodu
oluşturmak için cihaz ayar
menüsünden DivX VOD bölümünü
bulun. Bu kodla birlikte vod.divx.
com adresine giderek kayıt işlemini
tamamlayın ve DivX VOD hakkında
daha fazla bilgi edinin.
Pat. 7,295,673

İnternet
Tarayıcı
Tarayıcı oyunlar, müzik,
haberler, spor, eğlence ve çok
daha fazlasından olușan hızlı ve
rengarenk bir dünyayı doğrudan
telefonunuza getirir. Nerede
olursanız olun ve ne yaparsanız
yapın.

Web erișimi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ve tușuna
dokunun. .
2 Tarayıcı ana sayfasına
doğrudan ulașmak için, Ana
sayfa’yı seçin. Bunun yerine
Adresi girin’i seçip istediğiniz
URL’yi yazabilir ve Bağlan’ı
seçebilirsiniz.
NOT: Bu servise bağlanma ve
içerik indirme sırasında ek bir
ücret faturanıza yansıtılır. Șebeke
operatörünüzden veri aktarım
ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılan ekleme ve
sık kullanılanlara erișim
Favori web sitelerinize kolay
ve hızlı erișebilmeniz için, sık
kullanılan ekleyebilir ve web
sayfalarını kaydedebilirsiniz.
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ve tușuna
dokunun. .
2 Sık kullanılanlar’ı seçin.
Ekranda sık kullanılanlarınızın
listesi belirir.
3 Yeni bir sık kullanılan eklemek
için,
öğesini seçin ve
Sık kullanılan ekle öğesine
dokunun. Sık kullanılanınız için
bir ad girin ve ardından URL’yi
yazın.
4 Kaydet’e dokunun. Sık
kullanılanınız șimdi sık
kullanılanlar listesinde
görünecektir.
5 Sık kullanılana erișmek için sık
kullanılanı seçin ve ardından
Bağlan’a dokunun. Sık
kullanılanınıza bağlanacaksınız.
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İnternet
RSS okuyucuyu kullanma

Sayfanın kaydedilmesi

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

1 Yukarıda açıklanan șekilde
istediğiniz web sayfasına girin.
2
öğesine dokunun ve Bu
sayfayı kaydet’i seçin.
3 Sayfayı kolaylıkla
tanıyabilmeniz için bir ad girin.
4 Kaydet’e dokunun.

56

İpucu! Bu menü aynı zamanda
kayıtlı sayfaların bașlıklarını
değiștirmenizi, ekran hafızasını
korumanızı veya korumasını
kaldırmanızı ve kayıtlı sayfaları
silmenizi sağlar.

Kayıtlı bir sayfaya
erișilmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin
ve tușuna
dokunun. .
2 Kaydedilen sayfalar öğesini
seçin.
3 İstediğiniz sayfayı seçer
seçmez açılacaktır.

Tarayıcı geçmișinin
görüntülenmesi

Telefonun modem olarak
kullanılması

1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ve tușuna
dokunun. . Geçmiș’i seçin.
2 Yakın zamanda girdiğiniz web
sayfası bașlıklarının listesi
görüntülenir. Bu sayfalardan
birine erișmek için, istediğiniz
sayfayı seçin.

GX500 telefonunuz bilgisayarınız
için bir modem olarak
kullanılabilir ve kablolu hatlardan
bağlanamadığınızda e-posta ve
internete erișebilmenizi sağlar.
USB kablosunu veya Bluetooth’u
kullanabilirsiniz.
USB kablosunu kullanarak:
1 Bilgisayarınızda LG PC Suite
programının yüklü olduğundan
emin olun.
2 GX500’ünüzü ve bilgisayarınızı
USB kablosu ile bağlayın ve LG
PC Suite yazılımını çalıștırın.
3 PC’nizde İnternet Kiti
seçeneğine tıklayın. Ardından,
Yeni düğmesine tıklayın ve
Modem öğesini seçin.
4 LG Mobile USB Modem’i
seçin ve Tamam’a tıklayın.
Șimdi ekranda görüntülenir.

Web tarayıcı ayarlarının
değiștirilmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ve tușuna
dokunun. . Ayarlar’ı seçin.
2 Profiller’i, Görünüm
Ayarları’nı, Ön bellek’i,
Çerezler’i, Güvenliği
ayarlıyabilirsiniz.
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İnternet
5 İnternet’e bağlanabilecek Profili
yazın ve değerleri kaydedin.
6 Olușturduğunuz profil PC
ekranınızda görünecektir. Bunu
seçin ve Bağlan’a tıklayın.
Bilgisayarınız GX500 telefonuz
üzerinden bağlanacaktır.
Bluetooth kullanarak:
1 Bluetooth’un Açık olduğundan
ve hem bilgisayarınız, hem de
GX500 tarafından Görünür
olduğundan emin olun.
2 Bilgisayarınızı ve GX500’ü
bağlantı için parola gerekecek
șekilde eșleștirin.
3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı
olușturmak 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.
Șimdi ekranda görüntülenir.
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6 İnternet’e bağlanabilecek Profili
yazın ve değerleri kaydedin.
7 Olușturduğunuz profil PC
ekranınızda görünecektir. Bunu
seçin ve Bağlan’a tıklayın.
Bilgisayarınız GX500
telefonunuz üzerinden
bağlanacaktır.

Ayarlar
Bu klasörün içinde, GX500’ünüzü
kișiselleștirmek için ayarlarınızı
adapte edebilirsiniz.

Çift SIM-kart menüsünün
kullanımı
SIM-kartı seçmek veya
değiștirmek için,
öğesine,
ardından öğesini seçin.
Kayıtlı kișilerinizi SIM1,SIM2
karttan telefona veya
telefonunuzdan SIM1,SIM2 karta
veya SIM1 karttan SIM2 karta
veya SIM2 karttan SIM1 karta
kopyalayabilirsiniz.

Profillerin özelleștirilmesi
Profilinizi bekleme ekranında
hızla değiștirebilirsiniz. Yukarıdaki
durum özeti simgesine dokunun
ve profil sekmesine dokunun.
Ayarlar menüsüyle tüm profil
ayarlarını kișiselleștirebilirsiniz.
1
tușuna dokunun.
2 Profiller’e dokunun ve
düzenlemek istediğiniz profili
seçin.
3 Listede bulunan tüm sesleri
ve uyarı seçeneklerini
değiștirebilirsiniz.

Ekran ayarlarının
değiștirilmesi
1
tușuna dokunun.
2 Öğesine dokunun
ve sonra
așağıdakiler arasından seçim
yapın:
Duvar kağıdı - Ana ekranınız
için duvar kağıdı seçin.
Ana Menü - Ana menü stilini
seçin.
Numara ekranı - Numara
boyutu ve rengini ayarlayın.
Font - Yazı tipi boyutunu
ayarlayın.
Parlaklık - Ekranın parlaklığını
ayarlayın.
Açılıș mesajı - Açık veya
kapalıyı seçin ve karșılama
mesajını yazın.
Açılıș/Kapanıș - Açılıș/Kapanıș
ekranınız için temayı seçin.

Telefon ayarlarının
değiștirilmesi
GX500’ünüzün kendi
seçeneklerinize göre rahatça
çalıșmasının özgürlüğünü tadın.
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Ayarlar
İpucu! Seçenekler listesinde
ilerlemek için görünür olan son
satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste
yukarı kayarak daha fazla öğe
görünür hale gelir.

1
tușuna dokunun.
2 Öğesine dokunun
Așağıdaki listeden seçim yapın:
Tarih ve saat - Tarih ve
saat ayarlarınızı yapın, ya da
seyahat ettiğinizde veya yaz
saati uygulamasında saati
otomatik güncellemeyi seçin.
Güç tasarrufu - Fabrika
varsayılan güç tasarrufu
ayarlarını Açmak veya
Kapamak için bunu seçin.
Diller - GX500’ün ekran dilini
değiștirin.
Otomatik tuș kilidi - Ana
ekranınızda tușları otomatik
olarak kilitleyin.
Güvenlik - PIN kodu, telefon
kodu, değișiklik kodları ve
Hırsızlığa Karșı Mobil İzleme
gibi güvenlik ayarlarını
ayarlayın.
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Hafıza bilgisi. - Bellek
yöneticisini kullanarak her
belleğin nasıl kullanılacağını
belirleyebilirsiniz.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları
fabrika tanımlarına sıfırlayın.
Bilgi - GX500 telefonunuzun
teknik bilgilerini görüntüleyin.
İpucu! Hırsızlığa Karșı Mobil
İzleyici (KÇB)
- Güvenlik ve KÇB öğelerine
dokunun. Telefon çalındığında,
telefon gerçek sahibinin
belirlediği numaralara SMS
gönderir. Kullanıcının KÇB
ayarlarını Kullanıcı Adı,
Alternatif no (1), Alternatif
no (2) vb. dahil olmak üzere
yapması gereklidir. Varsayılan
KÇB kodu: “000000”.
- KÇB SMS mesajı çalınan
telefonun IMEI numarası,
o anki konumu ve telefonu
kullanan kișinin numarası gibi
bilgileri içerecektir.

Bağlantı ayarlarının
değiștirilmesi
Bağlantı ayarlarınız șebeke
operatörünüz tarafından
yapılmıștır, böylece telefonunuzun
keyfini ilk andan itibaren
sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı
değiștirmek isterseniz bu menüyü
kullanın.
öğesine ve ardından
öğesini seçin.

Șebeke ayarları
Șebeke seç - Otomatik olarak
ayarlarsanız, GX500 otomatik
olarak șebekeyi arar ve telefonu
șebekeye kaydeder. Bu en iyi
hizmeti ve kaliteyi elde etmek için
önerilir.
Manuel olarak ayarladığınızda
tüm mevcut șebekeler gösterilir
ve kayıt için bunlardan birini
seçebilirsiniz. Șebekeye kaydolma
bașarısızlıkla sonuçlanırsa,
șebekeler yine listelenir
ve bunlardan bir bașkasını
seçmenize olanak tanınır.

NOT: Manuel moddayken
telefonunuz șebeke bağlantısını
kaybederse boș ekranda mevcut
șebekeden seçim yapılmasını
isteyen mesaj belirir.
Tercih edilen listeler - Șebeke
otomatik olarak aranıyorsa,
bağlanılmak üzere tercih edilen
bir șebekeyi de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı Ayarları
İnternet profili - Bu menü
İnternet profillerini gösterir.
Seçenek menüsünü kullanarak
yeni profiller olușturabilir, silebilir
ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak
ülkeye göre değișiklik göstermek
üzere varsayılan yapılandırma
ayarlarını silemez ya da
düzenleyemezsiniz.
Erișim noktaları - Șebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten
kaydetmiștir. Bu menüyü
kullanarak yeni erișim noktaları
ekleyebilirsiniz.
Paket Veri Bağ. - Cihazınız
paket veri için șebekeye
bağlanacağında bunu seçin.
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Ayarlar
USB bağlantı modu - Veri
hizmetini seçin ve GX500
telefonunuzu LG PC Suite
yazılımıyla telefonunuzdan
dosyaları kopyalayarak senkronize
edin. Müzik Senk.’unu Windows
Media Player ile kullanıyorsanız bu
menüden Müzik Senk. seçeneğini
seçin. Müzik senk. yalnızca müzik
içerikleri için geçerlidir.

Hafıza yöneticisinin
kullanılması
GX500’ünüzün üç farklı belleği
mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve
harici bellek kartı (bellek kartını
ayrıca satın almanız gerekebilir).
Bellek yöneticisini kullanarak
her belleğin nasıl kullanılacağını
belirleyebilir ve bellekte ne kadar
yer olduğunu görebilirsiniz.
Önce , ardından
menüsünden Bellek bilgisi
öğesini seçin.
Telefon ortak hafızası GX500’ünüzde Resimler, Sesler,
Video, Flash, MMS, E-posta, Java
uygulamaları ve diğerleri için
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüleyin.
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Telefona ayrılan hafıza Telefonunuzda SMS, Rehber,
Takvim, Yapılacaklar listesi, Not
defteri, Alarm, Arama listesi, Sık
kullanılanlar ve Çeșitli öğeler için
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüleyin.
SIM(SIM1/SIM2) belleği - SIM
kartınızda kullanılabilir bellek
kapasitesini görüntüleyin.
Harici bellek - Harici bellek
kartınızda kullanılabilir bellek
kapasitesini görüntüleyin (bellek
kartını ayrıca satın almanız
gerekebilir).
Birincil depolama ayarı Öğelerin kaydedilmesini tercih
ettiğiniz konumu seçin.

Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve
bağlantı hızlı ve kolay olduğu için,
mükemmel bir dosya gönderme
ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüșmesi yapmak için Bluetooth
kulaklık da bağlayabilirsiniz.

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
eșleștirdiyseniz GX500’ünüz
diğer Bluetooth cihazlarını
otomatik olarak aramayacaktır.
Aksi durumda, GX500’ünüz
kapsama alanı dahilindeki
diğer Bluetooth cihazlarını
arayacaktır.
4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin ve Seç öğesine
dokunun.
5 Dosyanız gönderilecektir.
İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin olmak
için gözünüz ilerleme çubuğunda
olsun.

Dosya almak için:
1 Dosya almak için, Bluetooth
özelliğiniz hem Açık hem de
Görünür olmalıdır. Daha detaylı
bilgi için, sağdaki Bluetooth
ayarlarının değiștirilmesi
bașlığına bakınız.
2 Bir mesaj, gönderenden
dosyayı kabul edip etmediğinizi
soracaktır. Dosyayı almak için
Evet öğesine dokunun.
3 Dosyanın nereye kaydedildiğini
göreceksiniz ve dosya
için Göster veya Duvar
kağıdı olarak kullan
öğeleri arasından seçim
yapabileceksiniz. Dosyalar
genellikle Medya Albümü
içinde uygun klasöre kaydedilir.
Bluetooth ayarlarının
değiștirilmesi
1
tușuna dokunun.
2 Ayarlar bölümünden
öğesine dokunun
ve
özellikler öğesini seçin.
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Ayarlar
Așağıda belirtilen değișiklikleri
yapın:
Cihazımın görünürlüğü Görünür veya Gizli ya da 1
dk. Görülebilir olarak seçin.
Cihazımın adı - GX500’ünüz
için bir isim girin.
Desteklenen servisler Bluetooth’un farklı
servislerle ilișkili olarak nasıl
kullanılacağını seçin.
Adresim - Bluetooth adresinizi
gösterin.

Bașka bir Bluetooth
cihazıyla eșleștirme
GX500 telefonunuzu bașka
bir cihazla eșleștirerek,
parola korumalı bir bağlantı
kurabilirsiniz. Bu, eșleștirmenizin
daha güvenli olduğu anlamına
gelir.
1 Bluetooth’unuzun Açık ve
Görünür olduğunu kontrol
edin. Görünürlük durumunuzu
Ayarlar menüsünden
değiștirebilirsiniz.
2 Ara öğesine dokunun.
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3 GX500 telefonunuz
cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında ekranda
Yenile belirir.
4 Eșleștirmek istediğiniz cihazı
seçin, parolayı girin ve
Tamam’a dokunun.
5 Telefonunuz diğer cihaza
bağlanacaktır, bu cihazda da
aynı parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth
bağlantınız șimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık
kullanılması
1 Bluetooth’unuzun Açık ve
Görünür olduğunu kontrol
edin.
2 Kulaklığınızı eșleștirme moduna
almak için kulaklıkla birlikte
verilen talimatları uygulayın ve
cihazlarınızı eșleștirin.
3 Bağlanmadan sor ya da
Daima bağlan ve ardından
șimdi bağlanmak için Evet
öğesine dokunun. GX500’ünüz
otomatik olarak Kulaklık
profiline geçecektir.

Wi-Fi

Yazılım Yükseltme

Wireless Manager cihazınızdaki
İnternet bağlantılarını Wi-Fi
(Kablosuz LAN) ile yönetmenizi
sağlar. Telefonunuzun yerel
kablosuz ağlara bağlanmasına
veya kablosuz olarak internete
erișmesine olanak tanır.
Wi-Fi, kablosuz Bluetooth
teknolojisinden daha hızlıdır ve
kapsama alanı daha geniștir. Gizli
e-posta ve İnternet kullanımı için
kullanılabilir.
NOT: GX500 WEP, WPA-PSK/2
șifrelemeyi destekler ancak EAP,
WPS șifrelemeyi desteklemez.
Wi-Fi servis sağlayıcınız veya
ağ yöneticiniz ağ güvenliği
için șifreleme koymușsa,
açılan pencerede șifre alanını
doldurmanız gerekir.
Șifreleme yoksa bu açılır
pencere görüntülenmez. Șifreyi
Wi-Fi servis sağlayıcınızdan
veya șebeke yöneticinizden
öğrenebilirsiniz.

LG Cep Telefonu Yazılım
Yükseltme Programı
Bu programı yükleme ve
kullanma ile ilgili daha detaylı
bilgi edinmek için, lütfen
http://www.lg.com
adresini ziyaret edin.
Bu özellik yazılımınızı İnternet
üzerinde hizmet merkezini ziyaret
etmenize gerek kalmadan hızlı ve
rahat bir șekilde 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
iletișim kablosunun ya da pillerin
çıkartılmasının cep telefonunuzda
ciddi hasarlar meydana
getirebileceğini unutmayın.
Yükseltme sürecinde üretici firma
kaybolabilecek herhangi bir verinin
sorumluluğunu almadığından dolayı,
önemli olabilecek tüm bilgileri
önceden bir kenara not etmeniz,
tedbirli davranmak adına önerilir.

65

Aksesuarlar
Bu aksesuarlar GX500 ile birlikte verilir.
Șarj cihazı

Veri kablosu
ve CD

Pil

Kullanıcı
Kılavuzu

GX500 Kullanıcı Kılavuzu

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
șirketimizle ya da șubemizle
irtibata geçin.
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UYARI: Koruma filmi
dokunma penceresine
takıldığında, dokunma
hassasiyeti azalabilir.

Șebeke hizmeti

Teknik veriler

Bu kılavuzda anlatılan kablosuz
telefon GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800 ve PCS 1900
șebekelerinde kullanımı
desteklemektedir.
Bu kılavuzdaki birkaç özellik,
Șebeke Hizmetleri olarak
adlandırılır. Bu hizmetler
kablosuz hizmet sağlayıcınızdan
alabileceğiniz özel hizmetlerdir.
Bu Șebeke Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, bunlara
hizmet sağlayıcınız aracılığıyla
abone olmanız ve kullanımları
hakkında bilgi almanız gerekir.

Genel
Ürün adı: GX500
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900
/ DCS 1800 / PCS 1900
Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deșarj),
+45°C (șarj)
Min: -10°C

Not
Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanmıștır.
Uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulașabilirsiniz.
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Uyumluluk Beyanı
Tedarikçi Bilgileri
İsim
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Ürün Detayları
Ürün Adı
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Adı
GX500
Ticari Adı
LG
Uygulanabilir Standartlar Bilgileri
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

Beyan
İșburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan
ürünün yine yukarıda belirtilen standartların
ve Yönergelerin gerekliliklerini karșılar nitelikte
olmasına ait tüm sorumluluğun tek bașına bize ait
olduğunu beyan ederim.

İsim
Seung Hyoun, Ji / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Temsilci imzası
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Basılıș Tarihi
12. Șub. 2010

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

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözüm Yolları

SIM hatası

Telefonda SIM kartı
yok veya siz onu yanlıș
yerleștirdiniz.

SIM kartının doğru
yerleștirildiğinden emin olun.

Ağ bağlantısı
yok

Zayıf sinyal
GSM ağının dıșında

Daha yüksek bir pencerenin
yakınına veya açık bir alana
geçin. Hizmet sağlayıcının
kapsama alanı haritasına
bakın.

Kodlar
eșleșmiyor

Bir güvenlik kodunu
değiștirmeden önce,
yeni kodu tekrar girerek
onaylamalısınız. Girdiğiniz
iki kod birbirine uymuyor.

Hizmet Sağlayıcınızla görüșün.

Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor

Servis Sağlayıcısı
tarafından desteklenmiyor
veya kayıt yaptırmak
gerekiyor.

Hizmet Sağlayıcınızla görüșün.

Çağrı hedefine
ulașılamıyor

Numara çevirme hatası
Yerleștirilmiș yeni SIM kartı
Dolum limitine erișilmiș

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

Telefon
açılamıyor

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözüm Yolları

Açma/Kapama düğmesine
çok hafif basılmıș
Pil boș

Açma/Kapama düğmesini en
az iki saniye basılı tutun.
Bataryayı șarj edin. Ekrandaki
șarj belirtecini kontrol edin.
Bağlantıları temizleyin.

Batarya bağlantıları kirli
Batarya tamamen boș
Sıcaklık gerekli kapsamın
dıșında
Bağlantı hatası

Șarj hatası
Șebeke voltajı mevcut değil
Șarj cihazı hasarlı
Yanlıș șarj cihazı
Batarya hasarlı
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Bataryayı șarj edin.
Ortam sıcaklığının doğru
olduğundan emin olun, biraz
bekleyin ve tekrar șarj edin.
Güç kaynağını ve telefonla
bağlantısını kontrol edin. Pil
bağlantılarını kontrol edin, eğer
gerekliyse temizleyin.
Diğer bir prize sokun veya
gerilimi kontrol edin.
Eğer șarj cihazı ısınmazsa onu
değiștirin.
Yalnız orijinal LG aksesuarlarını
kullanın.
Bataryayı değișirin.

Telefon
șebekeyi
kaybetti

Sinyal çok zayıf

Diğer bir servis sağlayıcısına
otomatik olarak bağlanılır.

Numaraya izin
verilmiyor

Sabit numara çevirme
fonksiyonu etkin.

Ayarları kontrol edin.

Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.

GX500 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GX500 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.

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 GX500
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.
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• 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 1.45 W/kg (10g) and
when worn on the body is 0.841 W/
Kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1g of tissue.

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. 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
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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Guidelines for safe and efﬁcient use
• 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.
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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.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling
point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.

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.

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

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.
• 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 off 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

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the
standby screen.

Multitasking key

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

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.
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Charger, Cable,
Handsfree connector
TIP: To connect the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered to the
network.

Lock/Unlock key

Side keys
• When the screen is
idle: volume of key
tone.
• During a call:
volume of the
earpiece.
• When playing a
BGM track
- Short press:
controls the
volume.

Capture button

Micro SD memory
card socket
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Open view

Battery cover
Camera
lens

Battery
SIM1 Card Socket
SIM2 Card Socket
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.

3 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 downwards. To
remove the SIM card, pull it
gently in the opposite direction.

2 Remove the battery
Using the cut-out at the top
and lift it from the battery
compartment.

WARNING
WARNING: Do not use your
fingernail when removing the
battery.
WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.

Make sure that your SIM card
has a neat and clean cut before
you insert it into the holder.
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Installing the SIM and battery
4 Install the battery
Insert the bottom of the battery
first into the bottom edge
of the battery compartment.
Ensure that the battery
contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the top of the battery
until it clicks into place.

5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards
the top of the phone until it
clicks into place.
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6 Charging your phone
Lift and twist the charger
socket cover on the side
of your GX500. Insert the
charger and plug it into a
mains electricity socket. Your
GX500 needs to be charged
until “Battery full” appears on
screen.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
space on your phone by using a
MicroSD memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
1 Open the memory card slot
cover on the right hand edge
of the phone.
2 Slide the memory card into the
slot until it clicks into place.
3 Replace the cover.

Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If your card isn’t
formatted, you will need to format
it before you can begin using it.
1 From the standby screen
select , then scroll through
SETTINGS Tab and choose
Phone settings.
2 Touch Memory info then
choose External memory.
3 Touch Format and then
confirm your choice.
4 Enter the password, if one is
set, and your card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If your memory card
already has content, it will
automatically be filled in the
correct folder; for example,
videos will be stored in the My
Videos folder.
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Menu map
Touch
in the standby screen to open a Top menu. From here you
can access further menus: COMMUNICATION, ENTERTAINMENT,
UTILITIES and SETTINGS.
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COMMUNICATION

ENTERTAINMENT

Contacts
Recent history
Messaging
E-mail
Dialling
Social networking
Speed dials
New message

Camera
Gallery
Music
My stuff
Games & Apps
Pocket Apps
FM radio
Video camera

UTILITIES

SETTINGS

Browser
Google
Alarms
Organiser
Memo
Voice recorder
Tools
Drawing Panel

Dual SIM settings
Profiles
Screen settings
Phone settings
Call settings
Bluetooth
Connectivity
Wi-Fi

Your standby screen
From your standby screen you
can access all the menu options,
make a quick call and view the
status of your phone as well as
many other things.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get accustomed to the
touch screen.
To select an item, touch the
icon accurately. Your GX500 will
vibrate slightly when it recognises
you’ve touched an option.
To scroll through lists, touch the
last item visible and slide your
finger up the screen. The list
will move up so more items are
visible.
• There’s no need to press
too hard, the touchscreen is
sensitive enough to pick up on
a light, yet firm, touch.

• Use the tip of your finger to
touch the option you want. Be
careful not to touch any other
options around it.
• When the screen back light is
off, press the Unlock/Lock key
on the right hand side to bring
back the home screen.
• Don’t cover the phone with a
case or cover. The touchscreen
won’t work with any material
covering it.
• There are two types of idle
screen. Flick left or right to
change your idle screen types
on the standby screen.
1 Widget idle - When you touch
, the mobile widget panel
appears.
2 Speed dial idle - When you
touch , the speed dial list
appears. You can drag and
click what you need right away
in both idle types.

17

Your standby screen
The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch access to your most used
functions.
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Touch to bring up the
touch dialling pad to
make a call. Input the
number as you would
using a normal key pad
and touch Call or press
the
hard key.

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

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

Touch to open the full
Top menu which is
divided into four vertical
sub-menus. Touch each
sub-menu’s tab to view
further options.

The status bar
The status bar uses various icons
to indicate things like signal
strength, new messages and
battery life, as well as telling you
whether your Bluetooth or GPRS
is active.
Below is a table which explains
the meaning of the icons you’re
most likely to see in the status
bar.
Icon Description

Icon Description
An alarm is set
Customised Profile in use
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
Calls are diverted

Multitasking

EDGE in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Roaming

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message

Flight mode is on
Bluetooth is active
BGM play
BGM pause

New voice message

Memory card is enable
to use

Message inbox is full

Wi-Fi

Message sending failed
Multimedia message
sending failed
19

Your standby screen
Changing your Status from
the status bar
Touch the status bar to open
the Status Summary. It shows
the current Time, Network, SVC
ID, Battery, Handset memory,
External Memory, Profile, MP3
and Bluetooth status. Here you
can set Profile type, play/pause
MP3 and activate/deactivate
Bluetooth.

Using the Multitasking
function
Press the multitasking hard key
to open the Multitasking
menu. From here you can view all
the applications you have running
and access them with one touch.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.
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Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit touch
the clear key.
3 Press the
Hard key or
touch call to initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making an
international call, press and
.
hold

Making a call from your
contacts
1 From the standby screen touch
to open the address book.
2 Enter the first few letters of the
contact you would like to call.
3 From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch
.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings press the
hard key or touch
to
answer the call.
to mute the ringing. This
Tap
is great if you’ve forgotten to
change your profile to Silent for
a meeting.
hard key or touch
Press the
to reject an incoming call.

Speed dialling
You can assign a frequentlycalled contact to a speed dial
number.
1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch
and choose Speed
dials.
3 Your Voicemail is already set
to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other
number to assign it a speed
dial contact.
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Calls
4 Your address book will open.
Select the contact you’d like
to assign to that number by
touching their phone number
once. To find a contact tap the
search field box and enter the
first letter of the name of the
contact required.

NOTE: You will be charged for
each call you make.

Making a second call

Viewing your call logs

1 During your initial call, touch
and select the number you
want to call.
2 Dial the number or search your
contacts.
3 Press
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call
will be locked and the caller
put on hold.
5 To change between the calls,
touch
and choose Swap
call or press the number of
the held call.
6 To end one or both calls press
and select End followed by
All, Held or Active.
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TIP! You can combine your
calls by selecting Accept then
Join. Check that your network
provider supports conference
calling.

Touch
and select
Communication and tap Recent
history. Choose to view:
All calls - View a complete list of
all dialled, received and missed
calls.
Dialled calls - View a list of all
the numbers you have called.
Received calls - View a list of
all the numbers that have called
you.
Missed calls - View a list of all
the calls you have missed.
TIP! From any call log touch
and Delete all to delete all the
recorded items.

Using call divert
1 Touch , select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all
calls, when the line is busy,
when there is no answer or
when you are not reachable.
4 Input the number you’d like to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact
your network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all from the
Call divert menu.

Using call barring
1 Touch , select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Call barring.

3 Choose any or all of the six
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring
password. Please check with
your network operator for this
service.
TIP! Select Fixed dial number
to turn on and compile a list of
numbers which can be called
from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your
operator. Only numbers included
in the fixed dial list can be
called from your phone.
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Calls
Changing the common call
setting
1 Touch , select Settings and
choose Call settings.
2 Touch Common setting.
From here you can amend the
settings for:
Call reject - Slide the switch
to On to highlight the Reject
list. You can touch the text
box to choose from all calls,
specific contacts or groups,
or those from unregistered
numbers (those not in your
contacts). Touch Save to
change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
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Auto redial - Slide the switch
left for On or right for Off.
Answer mode - Choose
whether to answer the phone
using the send key or any key.
Minute minder - Slide the
switch left to On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select
Hands-free to be able to
answer a call using a Bluetooth
headset, or select Handset to
press a key on the handset to
answer a call.
Save new number - Select
Yes to save a new number.

Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

There are two ways to search for
a contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to open the address book.
Select the contact from the list
that you want to make a call.
2 Touch
or press the
hard key to initiate the call.
From the main menu
1 Touch , select
.
2 Touch Contacts, then Search.
3 You see a list of contacts,
typing in the first letter of a
contact’s name will jump the
menu to that alphabetical area
of the list.

1 From the standby screen touch
and touch Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM
(SIM 1/SIM 2).
3 Enter the first and last name
of your new contact. You do
not have to enter both, but you
must enter one or the other.
4 You can enter up to five
different numbers per contact.
Each entry has a preset type
Mobile, Home, Office, Pager,
Fax and General. When you
have finished, touch Close.
5 Add an email address.
6 Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.

TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
blank square.
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Contacts
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address and a
Memo.
8 Touch Save to save the
contact.

Creating a group
1
2
3
4
5

Touch .
Touch Contacts then Groups.
Touch .
Select Add group.
Enter a name for your new
group. You can also assign a
ringtone to the group.
6 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your address book.
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Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your address
book suits your own preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

1 From the standby screen touch
.
2 Touch Contacts, then
Settings.
3 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - You
can also choose to show the
first name or last name of a
contact first.

Copy - Copy your contacts
between your SIM cards(SIM1
or SIM2) and your handset.
Choose to do this one at a
time, or all at once. If you
select one at a time, you’ll
need to select each contact to
copy one by one.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
will only be saved to the
location you’ve moved it to. So
if you move a contact from the
SIM to the handset it will be
deleted from the SIM memory.
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 - See
Backing up and restoring your
phone’s information in PC Sync
part.

Restore contacts - See
Backing up and restoring your
phone’s information in PC Sync
part.
Clear contacts - Delete all
your contacts. Touch Yes if you
are sure you want to wipe your
address book.

Viewing information
1 From the standby screen touch
.
2 Touch Contacts, then
information.
3 From here you can view your
Service dial numbers, your
Own number, your Memory
info. (how much memory
space you’ve got left) and My
business card.
TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself,
select My business card and
enter all your details as you
would for any contact. Touch
Save to finish.
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Messaging
Messaging
Your GX500 combines SMS,
MMS and email into one intuitive
and easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 Touch
from the standby
screen.
2 Touch
from the standby
screen, then select
Communication tab and
choose .

Sending a message
1 Touch New message, then
select Message to open a
blank message.
2 From here you can send an
SMS or MMS. To send an
email, touch
from the
standby screen. Then select
Communication tab and
E-mail.
3 Touch Insert, to add an image,
video, sound or template.
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4 Touch To at the top of the
screen to enter the recipient’s
number, or touch the search
icon to open your address
book. You can add multiple
contacts. Touch Send when
ready.
NOTE: You can send SMS to
many users at a time. Click on
contact search icon and Select
multiple from Options where in
user can mark/unmark contacts
for sending message. To send
the SMS to a particular group of
contacts click on contacts search
icon and select search by Group
after composing the SMS.
WARNING: You will be
charged per 1 page text
message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will
be charged accordingly.

Entering text

T9 predictive

There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
You can choose your input
method by tapping
and Input
method.
Tap the screen once, the
keyboard appears.
Touch to turn on T9
predictive text.
You can choose writing
languages.
Tap to change numbers,
symbols and text keypad.
Use
to scroll through the
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).

T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise words
you’re writing based on the key
sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict the
word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7,
4, 6, 6, 3 to write ‘telephone’.

Abc manual
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter.
For example, to write ‘hello’,
touch 4 twice, 3 twice, 5 three
times, 5 three times again, then
6 three times.
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Messaging
Keyboard

Setting up your email

In Keyboard mode the screen
flips to landscape and a full
keyboard appears on screen.
Simply touch each letter to write
your message and press:
to switch to upper case.

You can stay in touch on the
move using email on your GX500.
It’s quick and simple to set up a
POP3 or IMAP4 email account.
1 Touch
then select
Communication tab.
then scroll menu to
2 Select
Settings.
3 Touch Email then Email
accounts.
4 Touch Add account.
5 Setup Wizard will help you set
up your email settings.
6 You can check and edit
settings by selecting the
account in the list. You can
also check the additional
settings that were filled in
automatically when you
created the account.
7 You can change your default
email account by touching
Activate.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you
simply write on the screen and
your GX500 will convert your
handwriting into your message.
Select Handwriting-Screen
or Handwriting-Double Box
depending on your preferred
view.
TIP! You may find it easier to
use the stylus in this mode,
please remember to press lightly
to protect your screen from
damage.

Handwriting recognition translates
stylus gestures into letters,
numbers or other character, and
displays these characters as text.
Handwriting recognition is only
active where text can be entered.
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Retrieving your email
You can automatically or
manually check your account for
new emails.
To check manually:
1 Touch
then select .
2 Touch Mailbox.
3 Touch the account you want to
use then .
4 Choose Retrieve and your
GX500 will connect to your
email account and retrieve
your new messages.

Changing your email
settings
You can change your email
settings according to your own
preferences.
1 Touch
then select .
2 Touch Settings and Email
and then you can adapt the
following settings:
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of ‘read,
confirmation’ messages.

Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose
how often your GX500 checks
for new email messages.
Retrieve amount - Choose
the number of emails to be
retrieved at any one time.
Include message in Fwd &
Reply - Choose to include the
original message in your reply.
Include attachment - Choose
to include the original
attachment in any reply.
Auto Retrieval in Roaming Choose whether to retrieve
your messages automatically
or not.
New email notification Choose whether to be alerted
to new emails.
Signature - Create an email
signature and switch this
feature on.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
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Messaging
Message folders
You’ll recognise the folder
structure used on your GX500,
which is fairly self-explanatory.
New message - Open a new
blank message.
Inbox - All the messages you
receive are placed into your inbox
From here you can view, delete
and more, see Managing your
messages below for details.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you’ve done so
far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent.
Sent items - Messages you send
are placed in this folder.
My Folders - Create folders to
store your messages.
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Templates - Use a list of
commonly used text and
multimedia message templates.
Emoticons - Add and insert
emoticons for your messages.
Settings - Change the settings
for your text and multimedia
messages.

Changing your text
message settings
Your GX500 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

Touch
then choose
Settings on the
. 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 have been
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 Email.
Character encoding - Choose
how your characters are
encoded. This impacts the size
of your messages and therefore
data charges.
Send long text as - Choose to
send long messages as Multiple
SMS or as MMS.

Changing your multimedia
message settings
Your GX500 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
then .
Touch , select
Choose Settings and
Multimedia message. You can
make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive
only notifications of MMS and
you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to
allow and/or request delivery
reports.
Read report - Choose to allow
and/or request reply reports.
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Messaging
Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your messages are stored at
the message centre.
Slide duration - Choose how
long your slides appear on screen
by default.
Creation mode - Choose mode
to create multimedia messages
restrictive, warrning, free.
Delivery time - Choose how
long before messages are
delivered.
Multi msg centre - Enter the
details of your message centre.
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Changing your other
settings
Touch , choose Settings on
the
then:
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information on the service they
provide.
Service message - Choose
to receive or block service
messages. You can also set your
message security by creating
trusted and untrusted lists of
senders.
Info. service - Choose your
reception status, language and
other settings.

Camera
Taking a quick photo
1 Long press the camera hot key
on the right side of the phone.
2 the view finder will appear on
screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
4 Position the phone so you can
see the subject of your photo
in the preview screen.
5 Press the
on the side of
the phone firmly to take the
photo.

After you’ve taken your
photo
Your captured photo will appear
on screen.
Touch to send the photo
as a Message, Email or
Bluetooth. See Sending a
message and Sending and
receiving your files using
Bluetooth.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately.
Touch to view a gallery of
your saved photos.

Using the advanced
settings
From the view finder touch
to open all the advanced settings
options.
Colour effect - Choose a
colour to apply to the photo
you’re taking Off, Black & White,
Negative, Sepia.
White balance - The white
balance ensures that any white
in your videos is realistic. In order
for your camera to correctly
adjust the white balance you
may need to determine the light
conditions.
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Camera
Night mode - You can take
better My images at night by
selecting On.
Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay after the
capture button is pressed before
the camera takes the picture.
Choose from Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great
for that group photo you want to
be part of.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The
finer the quality the sharper a
photo will be, but the file size will
increase. This means you’ll be
able to store fewer photos in your
memory.
View Mode - Applies artistic
effects to the pictures.
Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
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Show captured image - Defines
the location where the pictures
are stored.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Shutter sound - Select one of
the three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection
Noise reduction - This function
could reduce noise and refine a
picture after taken.
Reset settings - Reset all the
camera settings.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved
photo’s from within the camera
mode. Simply touch
and
your gallery will appear on
screen.

Video camera
Shooting a quick video
1 Press and hold the camera key
on the right side of the phone.
2 Alternatively, drag down in
the viewfinder in camera mode
to switch to video mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
5 Press the capture button once
to start recording.
6 Rec will appear at the bottom
above video length timer and
a timer at the bottom showing
the length of your video.
7 To pause the video touch
and resume by selecting
.
8 Touch on the screen or
press the camera key
a
second time to stop recording.

After you’ve shot your
video
A still image representing your
captured video will appear on
screen. The name of the video
runs along the bottom of the
screen together with six icons
down the right side.
Touch to play the video.
Touch to send the video as
a Message or Email or by
Bluetooth.
Touch to edit the video.
Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the video
you have just made, and
confirm by touching Yes. The
viewfinder will reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.
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Video camera
Adjusting the Exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an video.
1 Touch .
2 Slide the exposure indicator
along the bar, left for a lower
exposure, hazier video, or right
for a higher contrast, sharper
video.

Using the advanced
settings
From the view finder touch
to open all the advanced settings
options.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the video you’re
taking.
White balance - The white
balance ensures that any white
in your videos is realistic. In order
for your camera to correctly
adjust the white balance you
may need to determine the light
conditions.
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Night Mode - You can take
better My images at night by
selecting On.
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.
Quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
View mode - Applies artistic
effects to the pictures.
Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
Show Captured Image - Choose
to view the picture with options
after taking a photo.
Hide Icons - Hide the icons to
the side of the viewfinder.
Shutter Sound - Select one of
three different shutter sounds.

Grid Screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Noise Reduction - This function
could reduce noise and refine a
picture after taken.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.

Watching your saved
videos
1 In the view finder touch
.
2 Your gallery will appear on
screen.
3 Touch the video you want to
view once to bring it to the
front of the gallery.
4 Touch
on the video.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

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

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the
volume bar on the screen Top
after pressing the loudspeaker
symbol. Alternatively, use the
volume keys on the side of the
phone.

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

Using zoom when viewing
a photo
When viewing photos, you can
zoom in and out.
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Setting a photo as
wallpaper
1 Touch the photo you want to
set as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch on use as wallpaper
option.
4 You can zoom in and out and
move the cropped section of
the picture using a thumbnail
at the bottom of the screen.

Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add
to them or liven them up.
1 Open the photo you want to
edit and touch
to show the
options.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across
the screen to select the area.
Draw something on your
photo, freehand. Select the
line thickness from the four
options, then the colour you
want to use.
Adding writing on a
picture. See Adding text to a
photo.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the
different stamps and touch
your photo where you want to
place them.

Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you
use.
Touch to return to the
gallery.
Save the changes you
made to the photos. Select
to save the changes as an
Update existing or a New
file. If you select New file
enter a file name.
Erase the editing you have
done to the photo.
Touch to open further
effect options including
Rotate. There are also more
advanced editing options. See
Adding a colour accent and
Swapping the colours in a
photo.
Touch to apply the effect
options to a photo.
This helps to adjust a
picture taken using automatic
colour, brightness etc.
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Multimedia
You can store any multimedia
files into your phone’s memory so
that you have easy access to all
of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save
your files to a memory card. The
advantage of using a memory
card is that you can free up
space on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
touch . Touch
to open a
list of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures
My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images downloaded by you and
images taken on your phone’s
camera.
to change the view
Touch
from thumbnail view to list view.

Sending a photo
1 Touch .
2 Touch
then choose My
images.
3 Touch
Send and choose
from Message, Email or
Bluetooth.
4 If you choose Message or
Email, your photo will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, Bluetooth
will be turn on automatically
and your phone will search for
a device to send the picture.

Printing an image
1 Touch .
2 Touch
then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print then choose
Bluetooth.
TIP! You can print via bluetooth
or by connecting to a PictBridge
compatible printer.
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Moving or copying an
image
You can move or copy an image
between the phone memory and
the memory card. You might want
to do this to either free up some
space in one of the memory
banks or to safeguard your
images from being lost.
1 Touch .
2 Touch
then My images.
3 Touch
and select Move or
Copy.
4 You can mark/unmark
the images by tapping it
sequentially. Mark the image
that you want to move or copy
and touch Copy/Move.

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

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

Watching a video
1 Touch .
then My videos.
2 Touch
3 Select a video to play.

Sending a video clip
1 Select a video and touch .
2 Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
3 If you choose Message or
Email, your video clip will be
attached to the message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, Bluetooth
turns on automatically and
your phone will search for a
device to send the video.

Games and Applications
You can install new games and
applications to your phone to
keep you amused when you have
time to spare.
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Multimedia
Installing a game/
application via local install

Transferring a file to your
phone

1 Touch .
2 Touch
and Others or
My memory card if external
memory is inserted.
3 Select the file (*.jad or *.jar) to
install. An application will be
installed.
NOTE: The jad should contain
its own jar.

Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone. You can
also use 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.
4 The file should appear in your
Documents or Others folder.

Playing a game
1 Touch .
2 Touch
then Games.
3 Select a game to launch.

Documents
From the Documents menu, you
can view all of your document
files. From here you can view
Excel, Powerpoint, Word, Text and
PDF files.
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Viewing a file
1 Touch .
2 Touch
then Documents.
3 Select a document and touch
View.

Others

Music

The Others folder is used
to store files which are not
pictures, sounds, videos, games
or applications. It is used in the
same way as the Documents
folder. You may find that when
you transfer files from your
computer to your phone that
they appear in the Others folder
rather than the Documents
folder. If this happens you can
move them.
To move a file from Others to
Documents:
1 Touch .
2 Touch
then Others.
3 Select a file and touch .
4 Touch Move, choose the
destination folder from the list
by touching the arrow icon.
The screen will display Moved
when the transfer is complete.

Your LG GX500 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch .
Scroll through Entertainment to
. From here you can access a
number of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All tracks - Contains all of the
songs you have on your phone.
Artists - Browse through your
music collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains all playlists
you have created.
Shuffle tracks - Play your tracks
in a random order.

45

Multimedia
Transferring music onto
your phone
The easiest way to transfer music
onto 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 are
visible to one another.
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.
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Playing a song
1 Touch .
2 Scroll through Entertainment to
, then touch All tracks.
3 Select the song you want to
play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the
previous song.
7 Touch
to return to the
Music menu.

Creating a playlist
You can create your own playlists
by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 Touch .
2 Scroll through Entertainment to
, then touch Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter
the playlist name and touch
Save.

4 The All tracks folder will show
all the songs in your phone.
Touch all of the songs that you
would like to include in your
playlist; a tick will show next to
the track names.
5 Touch Done.

Using the radio
Your LG GX500 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on
the move.
NOTE: You will need to insert
your headphones in order to
listen to the radio. Insert them
into the headphone socket (this
is the same socket that you plug
your charger into).

Searching for stations
You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to
specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning. You
can save up to 48 channels in
your phone. You must first attach
the headset to the phone as this
acts as the antenna.
To auto tune:
1 Touch .
2 Scroll through Entertainment to
FM radio then .
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a
channel in your phone.
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Multimedia
Resetting channels
1 Touch .
2 Scroll through Entertainment to
FM radio then .
3 Choose Reset to reset the
current channel or choose
Reset all to reset all of the
channels. Each channel will
return to the starting 87.5 MHz
frequency.
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Utilities
Recording a sound or voice

Converting a unit

1 Touch
then scroll through
Utilities.
2 Touch Voice recorder.
3 Touch
to begin recording.
4 Touch
to end recording.
5 Touch
to listen to your
recording.

1 Touch , then scroll through
utilities and touch Tools.
2 Touch Unit converter.
3 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.

Using your calculator
1 Touch , then scroll through
utilities and touch Tools.
2 Touch Calculator.
3 Touch the numeric keys to
input numbers.
4 For simple calculations, touch
the function you require
(+, –, ×, ÷), followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from
sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg or rad etc.

Adding a city to your world
time
1 Touch , then scroll through
utilities and touch Tools.
2 Touch World clock.
3 Touch the , followed by
New city. Start typing the
name of the city you require
and it will show at the top of
the screen.
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Utilities
Using the stopwatch
1 Touch , then scroll through
utilities and touch Tools.
2 Touch Stopwatch.
3 Touch Start to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to
record a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at, or touch Reset
to begin the time again.

Adding an item to your
calendar
1 Touch , from the home
screen and then touch
Organiser.
2 Touch Calendar then touch
Add event.
3 Touch Category then
choose from Appointment,
Anniversary or Birthday.
Check the date and enter the
time you would like your event
to begin.
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4 For appointments and
anniversaries enter the time
and date your event finishes
in the lower two time and date
boxes.
5 If you would like to add a
subject or a note to your event,
touch Note and type in your
note, followed by Save.
6 Set Alarm and Repeat.
7 Select Save and your event
will be saved in the calendar.
A square cursor will mark the
day that any events have been
saved to and a bell will ring at
the start time of your event, so
that you can stay organised.

Adding an item to your
task list
1 Touch , from the home
screen and then touch
Organiser.
2 Touch Tasks then touch Add
task.
3 Set the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.

Date finder
Date finder is a handy tool to
help you calculate what the date
will be once a certain number of
days have passed.

Settings
Calendar settings - You can set
the configurations to view the
calendar.
Send all organiser data via
Bluetooth - You can send all
the data in your calendar and/or
Tasks from your phone to other
phones by using Bluetooth.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, Tasks, Memo
and Secret memo.
Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, Tasks, Memo
and Secret memo.
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PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all
your important details and dates
match, and also act as a back up
to help put your mind at ease.

Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.

TIP! You will need to install the
application PC Suite provided on
the CD-ROM or available as a
download from www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section.

5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the download button
to directly download the LG
PC Suite program from the
internet.
6 Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.

Installing the LG PC Suite
on your computer

Connecting your phone
and PC

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

1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be
automatically activated on your
PC.
3 Your phone and PC are now
connected.
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Backing up and restoring
your phone’s information

Viewing phone files on
your PC

1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back up
Contacts/Calender/Todo/
Memo/photo/video. Select
the location you want to
back up the information to,
or restore it from. Click OK
button then Back up or Restore
Button respectively then press
Finish button.
4 Your information will be backed
up.

1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
will be displayed on the screen
in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to manage files you no
longer need.
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PC Suite
Synchronising your
contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button,
Welcome to LG Air Sync
Service will be displayed >
Press Start Button > Select
Contacts Sub options (Include
outlook contacts or call logs
are transferred from the phone
during sync > Press Next >
Do you want to proceed pop
up > next > Select Contacts >
Press Sync Now).

Synchronising the
messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.
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4 Use the toolbar at the top
of the screen to edit and
rearrange messages.

Music Sync
This menu lets you add music
to your GX500. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following setup and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or
above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to
use external memory as the
music storage.)
WARNING: Do not disconnect
your phone during the transfer.

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

DivX Converter
Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD-ROM
as the PC Suite software. DivX
will convert media files on your
PC to a format that lets you
upload them and view them on
your phone.
Once installed, select DivX from
the Program Files on your PC,
then DivX converter followed by
Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change
the location where the converted
files are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis.
Then select Convert for the
process to begin. When the
process is complete a Conversion
complete pop up will be
displayed.
NOTE: GX500 doesn’t support
Divx file format.

55

PC Suite
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-ONDEMAND: 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
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The web
Browser

Accessing the web

Browser gives you a fast, full
colour world of games, music,
news, sport, entertainment and
loads more, straight to your
mobile phone. Wherever you are
and whatever you’re into.

1 From the standby screen
select , then scroll through
UTILITIES Tab and choose
.
2 To access the browser
homepage directly, select
Home. Alternately select
Enter address and type in
your desired URL, followed by
Connect.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with
your network provider.

Opera Mini
GX500 supports Opera Mini
5 browser which is a Java
application that can be accessed
from the Browser menu or from
the Games&Apps menu in your
phone. Some of the salient
features of this browser are
Multiple Windows, Security, Touch
zooming, Book Marks, History,
Saved Pages, Speed Dial.
NOTE: To browse using Opera
Mini 5 , Data Connection is
required.
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The web
Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the standby screen
select , then scroll through
.
UTILITIES Tab and choose
2 Select Bookmarks. A list of
your Bookmarks will appear on
the screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch Add bookmark.
Enter a Title for your bookmark
followed by the URL.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark and then
touch Connect. You will be
connected to your bookmark.
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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 in an automated
manner that is 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.

Saving a page
1 Access your required webpage
as described above.
2 Touch
and select Save
this page.
3 Enter a name for the webpage
so you can easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow
you to edit titles of saved pages,
protect or unprotect the screen
memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen
select , then scroll through
UTILITIES Tab and choose
.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and it
will open.

Viewing your browser
history
1 From the standby screen
select , then scroll through
UTILITIES Tab and choose
.
2 Select History. A list of web
page titles you have accessed
recently will be displayed. To
access one of these pages,
simply select the required
page.

Changing the web browser
settings
1 From the standby screen
select , then scroll through
UTILITIES Tab and choose
.
Select Settings.
2 You can choose to edit
Profiles, Appearance
settings, Cache, Cookies,
Security.
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The web
Using your phone as a
modem
Your GX500 can be used as a
modem for your PC, giving you
email and internet access even
when you can’t connect using
wires. You can use either the USB
cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC
Suite installed on your PC.
2 Connect your GX500 and
your PC using the USB cable
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 the 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 GX500.
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Using Bluetooth:
By pairing your GX500 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 in the
Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GX500 will search for
devices. When the search is
completed, Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and select OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
a new default passcode will be
create to this connection.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your
GX500 personal to you.

Using Dual SIM-card menu
To select or change the SIM-card,
press
and then scroll through
SETTINGS Tab, then select
.

Personalising your profiles
You can quickly change your
profile on the standby screen.
Simply touch the status summary
bar on the top and touch the
profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch Profiles and then
choose the profile you want to
edit.
3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list.

Changing your screen
settings
1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch
and then choose
from:
Wallpaper - Choose the theme
for your standby screen.
Top Menu - Choose the style
of the top menu.
Lock screen - Choose the
style of the lock screen.
Dialling - Adjust the number
size and colour.
Font - Adjust the font size.
NOTE: The longer the backlight
is on for, the more battery
power is used and you may
need to charge your phone
more often.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Start-up/Shut down - Choose
the image for your start-up/
shut down screen.
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Settings
3 Touch Save to save your
settings.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your GX500 works to your
own style.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up/
right the screen. The list will
move up/right so more items
are visible.

1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch
then choose from
the list below.
Date & time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.
Power save - Choose to
switch the factory set power
saving settings Off, Night
only, Always on.
Touch Settings - Change the
touchpad value settings.
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Languages - Change the
language of your GX500’s
display.
Motion silent - A call is
coming in or alarm is going off,
user can flip over the phone
to make it go into the mute or
snooze.
Auto key lock - Lock the
keypad automatically in
standby screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN code
request, handset lock, change
codes and Anti theft Mobile
tracker.
Memory info. - You can use
memory manager to determine
how each memory is used.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Information - View the
technical information for your
GX500.

TIP! Anti-theft Mobile tracker
(ATMT)
- Touch Security and ATMT.
When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
owner. User has to configure
the ATMT settings with Owner
Name, Alternate no (1),
Alternate no (2) etc. Default
ATMT code is “000000”
- ATMT SMS will contain
information about the stolen
phone IMEI, current location &
number of the person who is
using that handset.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can
enjoy your new phone from the
off. If you want to change any
settings, use this menu.
Press
and then scroll through
SETTINGS Tab. Select
.

Network settings
Select Network - If you set to
Automatic, GX500 automatically
searches for the network and
registers the handset to the
network. This is recommended
for best service and quality.
If you set to Manual all the
currently available networks are
shown and you can select one
of them for registration. If the
registration of the network has
failed, the network lists are listed
again and you can select any
other one for registration.
NOTE: When your handset loses
the network in manual mode,
the popup message to select the
available network will be shown
on the Idle screen.
Preferred lists - If the network is
searching automatically, you can
add a preferred network to be
connected to.
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Settings
Connectivity Settings

Using memory manager

Internet profile - This menu
shows the Internet profiles.
You can create new profiles,
delete or edit them by using
the Option Menu. However, you
cannot delete or edit default
configurations depending on
country variant.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet data conn. - Choose
when your device should be
connected to network for packet
data.
USB connection mode - Choose
Data service and synchronise
your GX500 using the LG PC
Suite software to copy files from
your phone. If you use Music
sync with Windows Media Player,
select Music sync in this menu.
Music sync is only available for
music content.

Your GX500 has three memories
available: the phone, the SIM
Card and an external memory
card (you may need to purchase
the memory card separately).
You can use memory manager to
determine how each memory is
used and see how much space
is available.
and then scroll through
Touch
SETTINGS Tab. Select
then
Memory info.
Handset common memory View the memory available on
your GX500 for Pictures, Sounds,
Video, Flash, MMS, Email, Java
applications and others.
Handset reserved memory View the memory available
on your handset for Text msg,
Contacts, Calendar, Tasks, Memo,
Alarm, Call history, Bookmarks
and Miscellaneous items.
SIM (SIM1/SIM2) memory View the memory available on
your SIM Card.

Java settings
Allows you to set profiles for
connections made by Java
programs and to view certificates.
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External memory - View the
memory available on your
external memory card (you may
need to purchase the memory
card separately).
Primary storage setting Choose the location you prefer
items to be saved to.

4 Choose the device you want
to send the file to and touch
Select.
5 Your file will be sent.

Sending and receiving your
files using Bluetooth

To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings on the right for more
information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file
has been saved and you can
choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually
be saved to the appropriate
folder in your Media Album.
Changing your bluetooth
settings:
1 Touch
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Choose
then touch
and choose Settings.

Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect to
a Bluetooth headset to make and
receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
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 GX500
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your GX500 will search
for other Bluetooth enabled
devices within range.

TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.

65

Settings
Make your changes to:
My device visibility - Choose
to be Visible or Hidden or
Visible for 1 min.
My device name - Enter a
name for your GX500.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different
services.
My address - Show your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GX500 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
This means your pairing is more
secure.
1 Check your Bluetooth is On
and Visible. You can change
your visibility in the Settings
menu.
2 Touch Search.
3 Your GX500 will search for
devices. When the search is
completed Refresh will appear
on screen.
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4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you should enter the same
passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On
and Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to
place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Ask before connect
or Always connect and
touch Yes to Connect now.
Your GX500 will automatically
switch to Headset profile.

Wi-Fi

Software Upgrade

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 GX500 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 popup window will not be shown.
You can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.

LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update.lgmobile.com
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
These accessories are supplied with GX500.
Charger

Data cable
and CD

Battery

User Guide

GX500 User Guide

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 inquires.
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WARNING: When the
protection film is attached on
touch window, touch sensitivity
might be decreased.

Network service

Technical data

The wireless phone described
in this guide is approved for use
on the GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800 and PCS 1900
network.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special
services that you arrange through
your wireless service provider.
Before you can take advantage
of any of these Network Services,
you must subscribe to them
through your service provider and
obtain instructions for their use
from your service provider.

General
Product name: GX500
System: GSM 850 / E-GSM 900
/ DCS 1800 / PCS 1900
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

Note
You can find below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this web address.
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Name
GX500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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12. Feb. 2010

Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while
using your phone. Some problems require that you call your service
provider, but most of problems you encounter are easy to correct
yourself.
Possible Corrective
measures

Message

Possible causes

SIM error

There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.

Make sure that the SIM card
is correctly inserted.

No connection
to the network

Signal weak
Outside GSM network

Move higher to a window or
open space. Check service
provider coverage map.

Codes do not
match

When you want to change
a security code you have
to confirm the new code
by entering it again. The
two codes that you have
entered do not match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

Phone cannot
be switched on

Possible causes
On/Off key pressed too
briefly
Battery empty

Battery contacts dirty
Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem

Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
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Possible Corrective
measures
Press On/Off key for at least
two seconds.
Charge battery. Check
charging indicator in the
display.
Clean contacts.
Charge battery.
Make sure the ambient
temperature is right, wait for a
while, and then charge again.
Check power supply and
connection to the phone.
Check the battery contacts,
clean them if necessary.
Plug in to a different socket or
check voltage.
If the charger does not warm
up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another
service provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

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

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

ADRESİ

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

MARKASI

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

MODELİ

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

SERİ NO

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

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

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
......................................................................................
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
TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....................................
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

ADRESİ

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

TELEFONU

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

TELEFAKSI

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

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................

Electronics

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

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

