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(WLAN)

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 B015952

Bu kılavuzda yer alan öğelerin
bazıları, telefonunuzun
yazılımına ya da hizmet
sağlayıcınıza bağlı olarak
farklılık gösterebilir.

KM555 Kullanım Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile
çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve
kompakt tasarıma sahip LG KM555 model
bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik
ederiz.
Eski cihazınızın atılması
1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı
2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık
şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da
devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama
tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek
çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif
sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi
edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeyle,
çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın
aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Telefonunuzu tanıyın

Güç tuşu
Telefonun açıp/kapanmasını sağlar.
Kulaklık
Mesafe Sensörü
UYARI: Yakınlık sensöründeki
nem bozulmasına neden olabilir.
Lütfen sensör yüzeyindeki nem
silin.
Son tuşu
• Bir çağrıyı reddeder.
• Ana ekrana dönmek için bir kez basın.
Çağrı tuşu
Telefon numarasını arar ve gelen
çağrıları yanıtlar.
Çok işlev tuşu

UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine
oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekranın işlevselliğine zarar
verebilir. LCD ekranın mesafe sensörünün üzerindeki koruyucu
ﬁlmi çıkarmayın. Bu, sensörün arızalanmasına neden olabilir.
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Müzik tuşu

Kamera tuşu
• Tuşa basılı tutarak
kamera menüsüne
gidin.

Ses seviyesi tuşları
• Ekran boşken: Tuş & Zil
sesi ses seviyesi.
• Çağrı sırasında: Kulaklık
ses seviyesi.
• Bir parça çalarken: Sesi
denetler.

Şarj cihazı, Veri kablosu
(USB kablosu)
İpucu: USB
kablosunu bağlamadan
önce telefon açılana ve
şebekeyi bulup kaydolana
kadar bekleyin.
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Açık görünüm

Pil kapağı

TM

SIM kart soketi
Pil

Kamera lensi
Bellek kartı soketi

8 LG KM555 | Kullanım Kılavuzu

SIM ve pilin takılması
1 Pil kapağını çıkartın
Telefonun üst kısmında
bulunan pil çıkarma
düğmesine basılı tutun ve pil
kapağını çıkarın.

UYARI: Telefona zarar
verebileceği için telefon açıkken
pili çıkartmayın.

3 SIM kartını takın
SIM kartını kaydırarak SIM kartı
taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki
altın temas bölgesinin aşağıya
bakıyor olduğundan emin olun.
SIM kartı çıkartmak için dışa
doğru yavaşça çekin.

TM

2 Pili çıkartın
Pilin üst kenarından tutun ve
pil bölmesinden kaldırın.
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SIM ve pilin takılması
4 Pili takın
Önce pilin üst kısmını pil
yuvasının en ucuna yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon
terminalleriyle hizada olmasını
sağlayın. Pilin alt kısmı yerine
oturuncaya kadar bastırın.
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Telefonun şarj edilmesi Bellek kartı
1 Telefonun ilk sefer
kullanılmasından önce pilin
tam olarak sarj olduğundan
emin olun.
2 Resimde gösterildiği gibi ok
işareti size bakacak şekilde
seyahat adaptörünün ucundaki
fişi tıklayarak yerine oturana
kadar telefonun yanındaki
yuvaya itin.
3 Seyahat adaptörünün diğer
ucunu elektrik prizine takın.
Yalnızca kutuda bulunan şarj
aletini kullanın.
4 Hareketli pil simgesi çubukları
şarj tamamlandıktan sonra durur.
NOT: Pilin ömrünü artırmak için
pilin tam şarjlı olması gerekir.
İlk “Pil Dolu” mesajını dikkate
almayın ve telefonu bir gece
boyunca şarjda bırakın.

Bellek kartının takılması
Bellek kartı kullanarak
telefonunuzun bellek kapasitesini
artırabilirsiniz.
NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
Yerine oturana kadar bellek kartını
üstteki yuvaya doğru kaydırın.
Karttaki altın temas bölgesinin
aşağıya bakıyor olduğundan emin
olun.
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Ana ekranınız
Bu ekrandan menü seçeneklerine
erişebilir, çağrı yapabilir,
telefonunuzun durumunu
görüntüleyebilir ve daha pek çok
özellikten faydalanabilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları
Ana ekran dokunmatik ekranı
kullanmaya alışmak için
mükemmel bir alandır.
Bir öğe seçmek için, simgenin
ortasına dokunun.
• Çok sıkı basmanız gerekmez;
dokunmatik ekran hafif ve tam bir
dokunuşu algılayacak hassasiyete
sahiptir.
• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak
için parmak ucunuzu kullanın.
Etrafındaki diğer tuşlara
dokunmamaya özen gösterin.
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• Ekran ışığı kapandığında, güç
tuşuna basın ya da ana ekrana
dönmek üzere dokunmatik ekran
üzerinde Kilit aç/Kilitle tuşuna basılı
tutun.
• KM555 telefonunuz kullanılmadığı
zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi
1. Widget ana
ekranı (etkin)
2. Hareketli arkaplan
ekranı

3. Rehber ana ekranı

Kısa yol tuşları
Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek
tuşla erişim sağlar.
Çağrı yapmanızı sağlayan
dokunmatik tuş takımını
açmak için dokunun.
Normal tuş takımını
kullanarak numarayı girip
arama simgesine dokunun

Rehberinizi açmak için
dokunun. Çağrı yapmak
istediğiniz numarayı
aramak için dokunmatik
ekranı kullanarak
kişinin adını girin. Yeni
bir kişi oluşturabilir,
mevcut olanların
üzerinde düzenlemeler
yapabilirsiniz.

Mesajlar menüsüne
erişmek için dokunun.
Buradan yeni bir SMS
oluşturabilirsiniz.

Dört kategoriye bölünen
Ana menüyü açmak için
dokunun.
13

Bekleme ekranınız
Durum çubuğu
Durum çubuğunda çeşitli
simgelerin kullanılmasıyla sinyal
gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü
gibi bilgilerin yanı sıra Bluetooth
bağlantısının etkin olup olmadığı
da gösterilir.
Aşağıdaki tablo, durum ekranında
görebileceğiniz simgelerin
anlamlarını açıklar.
Simge Açıklama
Çoklu görevlendirme
Şebeke sinyal gücü
(çubuk sayısı değişir)
Şebeke yok sinyali
Kalan pil ömrü
Batarya boş
Yeni metin mesajı
Yeni telesekreter mesajı
Mesaj kutusu dolu
Mesaj gönderimi başarısız
Alarm kurulu
Profilim kullanımda
Normal profil kullanımda
Yüksek profili kullanımda
Sessiz profili kullanımda
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Simge Açıklama
Kulaklık profili kullanımda
Çağrılar yönlendirilmiş
EDGE kullanımda
Dolaşımda
Uçak modu açık
Bluetooth etkin
BGM çalma
BGM duraklat

Durum çubuğundan
durumunuzun değiştirilmesi
Durum Özetini açmak için durum
çubuğuna dokunun. Geçerli saat,
Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon
belleği, Harici bellek, Profil, MP3
ve Bluetooth durumunu gösterir.

Çoklu görev fonksiyonunun
kullanılması
Çoklu görev menüsünü açmak
için çoklu görev tuşuna
basın. Burada bir dokunuşla
çalıştırabileceğiniz ve
erişebileceğiniz tüm uygulamaları
görüntüleyebilirsiniz.

Çağrılar
Çağrı yapma

Rehberden çağrı yapılması

1 Tuş takımını açmak için
öğesine dokunun.
2 Tuş takımını kullanarak
numarayı tuşlayın. Bir rakam
silmek için silme tuşuna basın.
3 Çağrıyı başlatmak için
tuşuna basın
4 Çağrıyı sonlandırmak için
tuşuna basın.

1 Rehberi açmak için bekleme
ekranından
öğesine
dokunun.
2 Aramak istediğiniz kişinin
isminin ilk birkaç harfini girin.
3 Filtreden geçirilmiş listeden
çağrı yapmak istediğiniz kişiye
dokunun ve eğer birden fazla
numara kayıtlıysa aranacak
numarayı seçin.
öğesine dokunun.
4

İpucu! Bir uluslararası
arama için + girmek
amacıyla
tuşunu basılı
tutun.
İpucu! Çağrı sırasında
tuş takımını görüntülemek
için,
tuşuna basın.

Çağrı sürecindeki seçenekler
Beklet Bir çağrıyı beklemeye
almak için bu simgeye dokunun.
Mute - Konuşmakta
olduğunuz kişinin sizi duymaması
için mikrofonu kapatmak üzere bu
simgeye dokunun.
Hoparlör - Hoparlörü açmak
için bu simgeye dokunun.
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Çağrılar
Seçenekler - Mesajlara
git gibi diğer çağrı sürecindeki
seçenekler listesinden seçim
yaparak mesajlarınızı kontrol
edebilirsiniz, bir çağrı sırasında
kişi eklemek ya da kişileri aramak
için de Rehbere git öğesini
seçebilirsiniz. Burada Aramayı
sonlandır tuşuna dokunarak bir
çağrıyı sonlandırabilirsiniz.
- Menüler içerisinde
numaralı seçeneklerle dolaşmak
amacıyla numerik tuş takımını
açmak için seçin. Örneğin çağrı
merkezlerini veya otomatik telefon
servislerini ararken.
- Görüşmeye başka bir kişi
daha eklemek için seçin.
- Bir çağrı sırasında kişileri
aramak için seçin.

Çağrı sesinin ayarlanması
Bir çağrı sırasında ses şiddetini
ayarlamak için telefonun sol
yanındaki yukarı ve aşağı tuşlarını
kullanın.
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Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi
hızlı arama tuşlarından birine
atayabilirsiniz.
1 Bekleme ekranında
öğesine dokunup
öğesini
seçin.
2 Telesekreteriniz hızlı arama 1
olarak zaten ayarlıdır. Bunu
değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı
araması numarası olarak başka
bir numaraya dokunun.
3 Rehberiniz açılacaktır. Seçilen
numarayı atamak istediğiniz
kişiyi seçip telefon numarasına
bir kez dokunun. Bir kişiyi
bulmak için, İsim kutusuna
hafifçe vurun ve ilgili kişinin
isminin ilk harfini girin.

DTMF’nin kapatılması
DTMF, otomatikleştirilmiş çağrılar
içindeki menülerde gezinmeniz
için sayısal komutlar kullanmanızı
sağlar. DTMF, varsayılan olarak
kapalıdır.
Bir çağrı sırasında kapatmak için
(örneğin bir numarayı not etmek
tuşuna dokunun ve
için)
DTMF kapalı öğesini seçin.

Çağrı geçmişinin
görüntülenmesi
İpucu! Seçenekler listesinde
ilerlemek için görünür olan
son satıra dokunun ve
parmağınızı ekranda yukarı
kaydırın. Liste yukarı kayarak
daha fazla öğe görünür hale
gelir.
tuşuna dokunun ve
seçeneğini seçin.
Görüntülemek için aşağıdakileri
seçin:

Tümünü - Yapılan, gelen ve
cevapsız çağrıların tam listesini
görüntüler.
Yapılan - Aradığınız tüm
numaraların bir listesini
görüntüler.
Gelen - Sizi arayan tüm
numaraların bir listesini
görüntüler.
Cevapsız - Cevapsız bıraktığınız
tüm çağrıların listesini görüntüler.
İpucu! Herhangi bir
çağrı günlüğünden
öğesine dokunun ve tüm
kayıtlı öğeleri silmek için
Tümünü sil komutunu
kullanın.
İpucu! Çağrının
tarihini, saatini ve süresini
görüntülemek için herhangi
bir çağrı günlüğü girdisine
dokunun.
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Çağrılar
Çağrı yönlendirmenin
kullanılması

Çağrı engellemenin
kullanılması

1

1

tuşuna dokunun ve
öğesini seçin.
2 Çağrı yönlendirme öğesini
seçin.
3 Tüm çağrıların hat meşgul
olduğunda mı, yanıt
verilmediğinde mi yoksa
erişilemediğinizde mi
yönlendirileceğini seçin.
4 “Telesekreter merkezine” veya
“Diğer numaraya” seçeneğine
dokunun
5 Yönlendirmek istediğiniz
numarayı girin.
6 Etkinleştirmek için İste öğesine
dokunun.
NOT: Çağrı yönlendirme ücretlidir.
Detaylar için lütfen servis
sağlayıcınızla konuşun.
İpucu! Tüm çağrı
yönlendirmelerini kapatmak
için Çağrı yönlendirme
menüsünden Tümünü devre
dışı bırak’ı seçin.
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tuşuna dokunun ve
öğesini seçin.
2 Çağrı engelleme’yi seçin.
3 Aşağıdaki altı seçenekten
herhangi birini veya tümünü
seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası aramalar
Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar
Tüm gelenler
Yurtdışında gelen aramalar
Tümünü devre dışı bırak
4 Çağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke
operatörünüzden kontrol edin.

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
değiştirilmesi
1

tuşuna dokunun ve
öğesini seçin.
2 Ortak ayarlar’a dokunun.
Burada ayarları aşağıdaki gibi
düzeltebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Ret listesini
görmek için düğmeyi Açık
konumuna kaydırın. Tüm
çağrıları, rehber kayıtlarını veya
grupları veya kayıtlı olmayan
numaraları seçmek için metin
kutusuna dokunabilirsiniz.
Ayarı değiştirmek için Kaydet
öğesine dokunun.

Numaramı gönder - Birini
aradığınızda numaranızın
görünmesi için kullanın.
Otomatik tekrar arama - Açık
için düğmeyi sola, Kapalı için
sağa kaydırın.
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
tuşa basarak cevaplamak için
ise Telefon seçimini yapın.
Yeni numarayı kaydet - Yeni
numarayı kaydetmek için Evet
öğesini seçin.
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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Rehber
Rehberin aranması
Rehberde çağrı yapmanın iki yolu
bulunmaktadır:
Bekleme ekranında
1 Rehberi açmak için bekleme
ekranından
öğesine
dokunun. Aramak istediğiniz
kişiyi listeden seçin.
2 Çağrıyı başlatmak için
öğesine dokunun.
Ana menüde
1
tuşuna dokunun ve
öğesini seçin.
2 Ara öğesini seçin.
3 Bir kişi listesi görürsünüz ve
bir kişinin adının ilk harfini
girdiğinizde listenin ilgili
alfabetik alanına atlanacaktır.
İpucu! Boş kareye bastıktan
sonra ekranda alfabetik
klavye çıkacaktır.
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İpucu! Rehberinizde ilerlemek
için görünür olan son satıra
dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste
yukarı kayarak daha fazla öğe
görünür hale gelir.

Yeni kişinin eklenmesi
1 Bekleme ekranında
öğesine dokunun ve
öğesine dokunun ve Kişi ekle’yi
seçin.
2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek
için Telefon veya SIM öğesini
seçin.
3 Yeni kişinin adını ve soyadını
girin. İkisini birden girmek
zorunda değilsiniz ancak birini
veya diğerini girmelisiniz.
4 Kişi başına beş farklı numara
girebilirsiniz. Her girişin
ön ayarlı Mobil, Ev, Ofis,
Çağrı cihazı, Faks ve Genel
seçenekleri vardır. Bitirdiğinizde
Kapat’a tıklayın.

5 E-posta adresi ekleyin.
6 Kişiyi bir veya birden fazla
gruba ekleyin. Grup yok, Aile,
Arkadaşlar, İş arkadaşları,
Okul veya VIP arasından
seçiminizi yapın.
7 Ayrıca diğer bilgileri de
ekleyebilirsiniz.
8 Kişiyi kaydetmek için Kaydet
öğesine dokunun.

Kişi seçenekleri
Bir kişiyi görüntülerken
yapabileceğiniz pek çok işlem
bulunmaktadır. Seçenekler
menüsüne aşağıdaki şekilde erişip
kullanabilirsiniz:
1 Kullanmak istediğiniz kişiyi
seçin.
2 Buradan arama yapabilir
ve doğrudan mesaj
gönderebilirsiniz.

3 Seçenekler listesini açmak için
öğesine basın.
Sil - Kişiyi silin. Eminseniz
Evet’e dokunun.
SIM’e/Telefon’a Kopyala veya
Taşı - SIM karta veya telefona
aktarmak veya kopyalamak için
seçin (kişinin kayıtlı olduğu yere
bağlıdır).
Kartvizit gönder - Kişinin
ayrıntıları kartvizit olarak başka
birine gönderilir. Metin mesajı,
Multimedya mesajı, Eposta
veya Bluetooth ile göndermek
için seçin.
İpucu! Mesaj gönder Kişiye mesaj gönderilir. Kişinin
e-posta adresi varsa e-posta
veya e-posta veya Mesaj
arasında seçim yapabilirsiniz.
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Rehber
Grup oluşturulması

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

1

Kişi kaydını kendi tercihlerinize
uygun olacak şekilde rehber
ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.

tuşuna dokunun ve
seçeneğini seçin.
2 Gruplar’ı 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 atanmış kişiler kaybolmaz.
Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.
İpucu! Mevcut bir grubun
üzerine gelip
tuşuna
dokunarak düzenleme
yapabilirsiniz. Rehberinizdeki
bir gruba üye eklemek
için Ekle’yi seçin. Gruba
zil sesi atayabilir, grubu
Yeniden adlandırabilir veya
Silebilirsiniz.
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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 Bekleme ekranında
öğesine dokunun.
2
öğesine dokunun ve
Ayarlar öğesini seçin.
3 Burada aşağıdaki ayarları
yapabilirsiniz:
Kişi listesi ayarları - Telefon
ve SIM, Sadece telefon veya
Yalnızca SIM içinde kayıtlı
kişileri görüntülemek için
kullanın.
Kişinin önce adının veya
soyadının görüntülenmesi
seçebilirsiniz.

Kopyala - Rehber’inizi
telefon’dan SIM’e veya SIM’den
telefonunuza kopyalar. Bu
işlemi teker teker veya hepsi
için yapabilirsiniz. Teker teker
olarak seçerseniz, her kişiyi
kopyalamak için teker teker
seçmeniz gerekir.
Taşı - Bu komut; Kopyala
komutu gibi çalışır ancak
kişi sadece taşıdığınız yere
kaydedilir. Bu yüzden bir kişiyi
SIM’dan telefona taşırsanız;
SIM belleğinden silinir.
Bütün kişileri Bluetooth
üzerinden gönder - Bütün
kişilerinizi Bluetooth kullanarak
başka bir cihaza gönderin. Bu
seçeneği seçtiğiniz takdirde
Bluetooth öğesini açmanız için
bir uyarı alacaksınız.

Rehberi Yedekle ve Yeniden
Yükle - Rehberi Bellek Kartına
yedekler ya da yeniden yükler.
Rehberi sil - Tüm rehberinizi
siler. Bütün kişilerinizi silmek
istediğinizden eminseniz Evet’e
dokunun.
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Mesajlar
Mesajlar
KM555 telefonunuz, SMS, MMS
ve e-postayı sezgisel ve kullanımı
kolay bir menüde toplamıştır.
Mesaj merkezine girmek için iki
yol vardır:
1 Bekleme ekranında
tuşuna
dokunun.
2 Veya bekleme ekranında
öğesine dokunun ardından
öğesini 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 dönüştürülür ve
ona göre ücretlendirilir.

Mesajın gönderilmesi
1 Boş bir mesaj açmak için Yeni
mesaj öğesine dokunun.
2 Buradan SMS veya MMS
gönderebilirsiniz. Bir e-posta
göndermek için, bekleme
ekranından
seçeneğine
dokunun ve ardından
öğesini seçin.
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İpucu! Hızlı yanıt
- Bir şablon kullanarak
seçili mesaja hızlı bir yanıt
gönderin.

Metin girilmesi

T9 Modu

Tuş takımı, Klavye, El yazısı
-Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı
-Çift Kutu.
ve Giriş yöntemi seçeneğine
dokunarak giriş yönteminizi
seçebilirsiniz.
Ekrana bir kez dokunduğunuzda
klavye ortaya çıkar.

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

T9 tahmini metnini açmak
için tuşa dokunun.
Yazım dillerini seçebilirsiniz.
Numaraları, sembolleri ve
metin tuş takımını değiştirmek
için tıklayın.
Her metin giriş modunda (ör:
büyük ve küçük harf) farklı klavye
tipleri arasında dolaşmak için
tuşunu kullanın.

Abc normal
Abc modunda
öğesini
göreceksiniz.
Abc modunda bir harf girmek
için tuşa 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.
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Mesajlar
Klavye

El yazısı tanıma

Klavye modunda ekran yatay hale
gelir ve ekranda tam fonksiyonlu
bir klavye görüntülenir.

El yazısı tanıma modunda sadece
ekrana yazın ve KM555, el yazınızı
mesaja dönüştürsün. Tercih
ettiğiniz görünüme bağlı olarak El
yazısı Ekranı veya Kutu veya Çift
kutu öğelerinden birini seçin.

İpucu! Klavye modu
yazacağınız bir sonraki
karakteri tahmin ederek
gösterir. Bu kelimeler
şimdiye kadar yazmış
olduğunuz cümlelere
dayalı olarak tahmin
edilir. Önerilen sözcükleri
kullanmak istemezseniz, yeni
sözcükleri yazmaya devam
edin. Önerilen sözcükleri
kullanmak isterseniz, bunları
onaylamak için boşluk tuşuna
basın.
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İpucu! Bu modda
çalışırken stylus kalem
kullanmak daha kolay olabilir;
ekrana zarar vermemek için
haﬁfçe bastırmayı unutmayın.
El yazısı tanıma stylus hareketleri
harf, rakam ve diğer karakterlere
dönüştürür ve bu karakterleri
metin olarak gösterir. El
yazısı tanıma sadece metin
girilebildiğinde aktiftir.
Not: Çoğu harf farklı vuruş stilleri
kullanılarak yazılabilir. Aşağıdaki
tablolara bakınız. Ekrandaki
konum biçime değil, büyük/küçük
harfe karar verir.

Alfabe

Harf

Eğer büyük harf modunu
seçerseniz (ABC), gireceğiniz
harfler küçük harfle yazarsanız
büyük harfle girilecektir.
Harf
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Vuruşlar

N
O
P

Vuruşlar
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

L
M
27

Mesajlar
Rakamlar
Rakamlar okun üstüne yazılır.
Numara

Vuruşlar

E-posta ayarlarının
değiştirilmesi
Kendi tercihlerinize göre e-posta
ayarlarınızı seçebilirsiniz.

0

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
2
3
4
5
6
7
8
9
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1

öğesine dokunun ardından
öğesini seçin.
2 Seçeneklerden E-posta
ayarlarına dokunun ve yeni
bir hesap oluşturmak için
E-posta hesaplarını seçin,
daha sonra aşağıdaki ayarları
uygulayabilirsiniz.
E-posta ile yanıtlamaya izin
ver - ‘okundu onayı’ mesajı
gönderilmesini sağlayın.
Yanıt e-postası talebi - Okunan
onay mesajlarının talep edilip
edilmeyeceğini seçer.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta
mesajlarınız için ne sıklıkta
KM555 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.
Dolaşımda otomatik alım Yurtdışındayken (dolaşım)
mesajlarınızın otomatik olarak
geri alınıp alınmayacağını seçer.
İpucu! Dolaşım
sırasında mesaj geri alma
ücretleri daha fazla olabilir.
Şebeke sağlayıcınızla
görüşün.
Yeni e-posta bildirisi -Yeni
e-postalar için uyarılıp
uyarılmamayı seçer.

İmza - Bu özelliği açın ve bir
e-posta imzası oluşturun.
Öncelik - Mesajlarınızın öncelik
derecesini belirleyin.
E-posta gönderme boyutu
- Gönderilen maksimum posta
boyutunu belirleyin.
E-posta sayacı - İstediğiniz
tarihi girin. Bu süre boyunca
gönderdiğiniz e-postaları
kontrol edebilirsiniz.

Mesaj klasörleri
KM555’inizde kullanılan klasör
yapısını kolayca tanıyacaksınız,
oldukça anlaşılır bir yapıya
sahiptir.
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.
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Mesajlar
Giden kutusu - Bu mesaj
gönderilirken kullanılan veya
gönderilemeyen mesajların
saklandığı geçici bir saklama
klasörüdür.
Gönderilenler - Gönderdiğiniz tüm
mesajlar bu klasöre yerleştirilir.
Klasörlerim - Mesajlarınızı
saklamak için klasör oluşturun.

Mesajların yönetimi
Mesajlarınızı yönetmek için Gelen
kutunuzu kullanabilirsiniz.
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

öğesine dokunun ardından
öğesini seçin.
2 Gelen kutusu öğesini seçin.
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öğesine dokunduktan
sonra aşağıdakileri seçin:
Sil - İşaretlenmiş mesajları silin.
Liste görünüm - Belli bir
sayıda alınan tüm mesajları tek
bir ekranda görüntüler..
Yeni mesaj oluştur - Yeni ve
boş bir mesaj açın.
Klasörlerime taşı - İşaretlenmiş
mesajları Klasörlerime taşıyın.
Filtre - Mesajınızı türe göre
görüntüleyin. Bu fonksiyon,
SMS’leri MMS’den ayrı gruplar.
Tümünü sil - Mesajların
tümünü silin.
SIM mesaj için yer yok mesajı
göründüğünde SIM’inizdeki bazı
mesajları silmeniz gerekir.
Mesajlar için yer yok mesajı
göründüğünde, bellek alanını
boşaltmak için bazı mesajları
silmeniz gerekir.
3

Şablonların kullanılması

İfadelerin kullanılması

Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS
mesajlarınız için şablon oluşturun.
Telefonunuzda bazı şablonlar
bulunmaktadır, dolayısıyla arzu
ederseniz kullanabilirsiniz.
öğesine ve ardından
1
Şablonlar’a dokunun.
2 Metin şablonları veya
Multimedya şablonları öğesini
öğesine
seçin. Ardından
dokunun ve şablonlar için Yeni
ekle, Sil veya Tümünü sil
seçimini yapın.
3 Yeni bir şablon oluşturmak için
Şablon ekle öğesine dokunun.
4 Şablonu listeden seçerek
görüntüleyebilir ve göster
ekranına dokunarak
düzenleyebilirsiniz.

İfadeler kullanarak mesajlarınıza
canlılık katın. Telefonunuzda
güncel olarak kullanılan bazı
popüler ifadeler bulunur.
1
tuşuna dokunup İfadeler’i
seçin.
tuşuna dokunun ve
2
ifadeler için Yeni ekle, Sil ya da
Tümünü sil seçimini yapın.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
KM555 model telefonunuzun
mesaj ayarları telefonu satın
alır almaz hemen mesaj
gönderebilmeniz için önceden
ayarlanmıştır. Bu ayarlar
tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
İpucu! Seçenekler
listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra
dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste
yukarı kayarak daha fazla öğe
görünür hale gelir.
31

Mesajlar
Önce
öğesine dokunun ve
Ayarlar öğesini seçin. Metin
mesajı öğesini seçin. Aşağıdaki
değişiklikleri 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 tipleri - Metninizi Metin,
Ses, Faks, X.400 veya Eposta’ya dönüştürün.
Karakter kodlama - Karakterlerin
nasıl kodlanacağını seçin. Bu
işlem mesajlarınızın boyutunu ve
dolayısıyla veri ücretlendirmesini
etkiler.
Uzun metni böyle gönder - Uzun
mesajları Çoklu SMS veya MMS
olarak göndermek için kullanın.
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Multimedya mesajı
ayarlarının değiştirilmesi
KM555 model telefonunuzun
mesaj ayarları telefonu satın
alır almaz hemen mesaj
gönderebilmeniz için önceden
ayarlanmıştır. Bu ayarlar
tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
öğesine dokunun. Ayarlar
ve Multimedya mesajı öğesini
seçin. Aşağıdaki değişiklikleri
yapabilirsiniz:
Alım modu - Ana şebeke veya
Dolaşım şebekesi 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’inizin öncelik
derecesini belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne
kadar süreyle mesaj merkezinde
tutulacağını belirleyin.
Slayt süresi - Slaytların ekranda
görünme süresini belirleyin.
Oluşturma modu - Mesaj
modunuzu seçin.
Gönderme zamanı - Bir mesajın
gönderilmeden önce ne kadar
bekleyeceğini belirleyin.
MMS Merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.
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.

Diğer ayarlarınızın
değiştirilmesi
Önce
öğesine dokunun ve
Ayarlar öğesini seçin:
Telesekreter - Yeni bir sesli posta
hizmeti eklemek için
öğesine
dokunun. Verilen hizmet hakkında
daha fazla bilgi için şebeke
operatörünüzle temasa geçin.
Servis mesajı - Servis mesajlarını
almak veya engellemek için
kullanın. Gönderenleri güvenilir ve
güvenilmez olarak sınıflandırarak
Servis güvenliğinizi de
ayarlayabilirsiniz.
Bilgi servisi - Alım koşullarını, dili
ve diğer ayarları belirleyin.
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Fotoğraf Çekme
Hızlı fotoğraf çekilmesi
1 Telefonun sağ tarafındaki
tuşuna basın ve basılı tutun.
2 Ekranda vizör
görüntülenecektir.
3 Telefonu yatay olarak tutarken,
merceği fotoğrafınızın
konusuna doğru çevirin.
4 Nesne önizleme ekranı içinde
olacak şekilde telefonu
konumlandırın.
5 Fotoğraf makinesi nesneye
odaklandığında, telefonun yan
tarafındaki
düğmesine
basın.

Fotoğraf çekildikten sonra
Çektiğiniz fotoğraf ekranda
görüntülenir. Çekilen resmin adı
ekranın alt kısmında yazar.
Fotoğrafı mesaj, e-posta
veya Bluetooth veya Blog resmi
olarak göndermek için bu tuşa
dokunun.
Resmi ana ekran, rehber
kişisi ve Açılış/Kapanış resmi
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olarak kullanmak için bu tuşa
dokunun.
Fotoğrafı düzenlemek için
dokunun.
İpucu! Ekrana tıklayarak
seçenekleri getirebilirsiniz.
Birkaç saniye sonra otomatik
olarak kapanırlar.

Zoom’un ayarlanması
1
öğesine dokunun.
2 Zoom göstergesini çubuk
boyunca kaydırın.

Pozlamayı ayarlamak
Pozlama bir resimde açık ve
koyunun farkını (kontrast) tanımlar.
Düşük kontrastlı bir resim puslu
görünürken yüksek kontrastlı bir
resim daha net görünür.
öğesine dokunun.
1
2 Daha düşük pozlama için
çubuk boyunca kontrast
göstergesini sola doğru
kaydırın, daha yüksek pozlama
içinse sağa kaydırın.

Kamera
Çekim tipinin seçilmesi
1 Mevcut çekim tiplerini açmak
için
tuşuna dokunun.
2 İki seçenek arasından
tercihinizi yapın:
Normal çekim -Bu tuş, daha
önce hızlı foto konusunda
işlendiği gibi varsayılan normal
çekim tipi içindir.
Üç / Altı / Dokuz - Bu
fonksiyon otomatik olarak art
arda hızlı bir şekilde 3/6/9 kare
resim çekmenizi sağlar.

Görüntüleme modunu seçme
1
öğesine dokunun.
2 Tam Ekran veya Tam görüntü
seçenekleri arasında seçim
yapın. Tam ekran modunda,
resimde bazı kırpmalar ortaya
çıkabilir.

Gelişmiş ayarların
kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama
seçeneklerini açmak için vizör
ekranında
tuşuna dokunun.

Önizleme ayarları
Boyut - Hafıza alanından tasarruf
etmek için fotoğraf boyutunu
değiştirin.
Renk Efekti - Çekmekte
olduğunuz fotoğrafa uygulamak
için bir renk tonu seçin.
Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor
ışık, Güneş, Florasan veya Bulutlu
seçenekleri arasından seçim
yapın.
Gece modu - Karanlıkta kullanım
için tercih edilir.
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Kamera
Otomatik-zamanlayıcı Otomatik-zamanlayıcı, yakala
tuşuna basıldıktan makinenin
fotoğraf çekimi öncesindeki
gecikmesini ayarlamanızı sağlar.
3 saniye, 5 saniye ya da 10
saniye arasında seçiminizi yapın.
Grup fotoğrafına dahil olabilmek
için çok uygundur.
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.
Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon
belleğine mi, Harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
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Yakalanan görüntüyü göster Yakalanan görüntüyü göstermek
için AÇIK/KAPALI’yı seçin.
Simgeleri gizle - Simgelerin nasıl
görüntüleneceğini seçin.
Deklanşör sesi - Üç adet
deklanşör sesinden birini seçin.
Tablo ekran - Kapalı, Basit ya da
Üçlü kesit arasında seçim yapın.
Gürültü azaltma - Gürültüyü
azaltmak için bu seçeneği
kullanın.
Ayarları sıfırla - Tüm kamera
ayarlarını sıfırla.
İpucu! Kameradan çıktıktan
sonra görüntü boyutu
ve görüntü kalitesi hariç
ayarlarınızın tümü varsayılan
ayara geri döner. Renk
tonu gibi ihtiyacınız olan
ama varsayılan olmayan
ayarların sıfırlanması gerekir.
Resimlerinizi çekmeden önce
kontrol edin.

Video kamera
Hızlı video çekimi

Video çekimi sonrası

1 Telefonun sağındaki kamera
tuşuna basın.
2 Video moduna geçiş için
kamera ön izleme modunda
vizördeki Video kamera
simgesine dokunun ve basılı
tutun. Video kameranın vizör
ekranı belirir.
3 Telefonu yatay tutup lensi filmi
çekilecek nesneye doğru tutun.
4 Kaydetmeye başlamak için
yakala tuşuna bir kez basın. Ya
da ekranın sağ altındaki kırmızı
noktaya basın.
5 Vizörün üst kısmında Rec
ifadesi ve videonuzun
uzunluğunu göstermek için
alt kısımda bir zamanlayıcı
belirecektir.
6 Videoyu duraklatmak için
tuşuna, yeniden başlatmak için
tuşuna dokunun.
7 Kaydı durdurmak için ekranda
simgesine dokunun veya
yakala düğmesine ikinci kez
basın.

Ekranda çekilen videonuzu
gösteren durağan bir resim belirir.
Videoyu oynatmak için
dokunun.
Videoyu mesaj, e-posta veya
Bluetooth veya Youtube videosu
olarak göndermek için bu tuşa
dokunun.
Videoyu düzenlemek için
dokunun.
İpucu! Daha temiz bir
vizör ekranı için bütün kısa yol
seçeneklerini kapatabilirsiniz.
Sadece vizörün merkezine
dokunun. Seçenekleri tekrar
görüntülemek için ekrana
tekrar dokunun.
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Video kamera
Zoom’un ayarlanması
1
öğesine dokunun.
2 Zoom göstergesini çubuk
boyunca kaydırın.

Pozlamayı Ayarlamak
Pozlama bir resimde açık ve
koyunun farkını (kontrast) tanımlar.
Düşük kontrastlı bir resim puslu
görünürken yüksek kontrastlı bir
resim daha net görünür.
öğesine dokunun.
1
2 Daha düşük pozlama ve
puslu görüntü için kontrast
göstergesini çubuk boyunca
sola doğru, daha yüksek
kontrast ve net görüntü için ise
sağa doğru kaydırın.

Video resim boyutunun
değiştirilmesi
Daha fazla piksel daha fazla
dosya boyutu demektir, bu da
bellekte daha fazla yer kapladıkları
anlamına gelir. Telefonunuza
daha fazla video sığdırmak
istiyorsanız dosya boyutunu
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küçültmek için piksel numarasını
değiştirebilirsiniz.
1 Ön izleme menüsünden
öğesini seçin.
2 İki seçenek arasından bir piksel
değeri seçin.
320x240 -Daha büyük
görüntü boyutu, dolayısıyla
daha büyük dosya boyutu.
176x144 - Küçük
görüntü boyutu, dolayısıyla
daha küçük dosya boyutu.
3 Kullanmak istediğiniz boyut
seçeneğine dokunun.

Görüntüleme modunu seçme
1
öğesine dokunun.
2 Tam Ekran veya Tam görüntü
seçenekleri arasında seçim
yapın. Tam ekran modunda,
resimde bazı kırpmalar ortaya
çıkabilir.

Gelişmiş ayarların
kullanılması
Ayarlama seçeneklerini açmak
için vizör ekranında
tuşuna
dokunun.

Önizleme ayarları
Renk Efekti - Çekmekte
olduğunuz fotoğrafa uygulamak
için bir renk tonu seçin.
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
videolarınızda bulunan beyaz
bölgelerin gerçekçi görünmesini
sağlar. Kameranızın beyaz
dengesini doğru bir şekilde
ayarlaması için ışık koşullarını
belirlemeniz gerekir.
Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal
arasında seçim yapın. Kalite ne
kadar iyi olursa video o kadar net
olur, ancak bunun sonucunda
dosya boyutu artar, yani telefon
belleğinde daha az video
saklayabilirsiniz.

Süreyi ayarla - Videonuz için bir
süre limiti ayarlayın. Videoyu MMS
olarak gönderebilmek için boyutu
sınırlamak amacıyla Sınırsız veya
MMS’ten birini seçin.
Bellek - Videolarınızı Telefon
belleğine mi, Harici belleğe mi
kaydedeceğinizi seçin.
İpucu! MMS süresini
seçerseniz, daha uzun süreli
video çekimi yapabilmeniz
için daha düşük görüntü
kalitesini seçmeyi deneyin.
Ses - Bir videoyu ses olmadan
çekmek için Sessiz’i seçin.
Simgeleri gizle - Simgelerin nasıl
görüntüleneceğini seçin.
Ayarları sıfırla - Tüm video
kamera ayarlarını sıfırlayın.
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Multimedya
Telefonunuzun belleğine
tüm multimedya dosyalarını
kaydedebilir, böylece tüm
resimlerinize, seslerinize,
videolarınıza ve oyunlarınıza
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına da
kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını
kullanmanın avantajı telefon
belleğinde boş yer açabilmektir.
Multimedya menüsüne erişmek
öğesine ardından t
için,
üm multimedya dosyalarınızın
saklandığı klasörlerin listesini
görüntülemek için
öğesine
dokunun.

Resimler
Görüntüler telefonunuza önceden
yüklenmiş standart resimlerin,
sizin indirdiğiniz görüntülerin
ve telefonunuzun kamerasıyla
çekilen görüntülerin bir listesini
içermektedir.
öğesine dokunun ardından
görünümü küçük resimlerden
listeye değiştirmek için Liste
görünümünü seçin.
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Resimler seçenek menüleri
Seçmiş olduğunuz görüntü tipine
bağlı olarak Görüntüler içinde
size seçenekler sunulmuştur.
Telefonun kamerasıyla çektiğiniz
görüntüler için tüm seçenekler
kullanılabilir, standart resimler için
sadece Sırala, telefon kamerası,
Sırala, Arama, seçenekleri
kullanılabilir.
Gönder - Görüntüyü bir
arkadaşınıza gönderin.
Taşı - Bir görüntüyü telefon
belleğinden bellek kartına, veya
tersi yönde taşıyın.
Kopyala - Bir görüntüyü telefon
belleğinden bellek kartına, veya
tersi yönde kopyalayın.
Sil - Bir resim silin.
Yeniden adlandır - Bir görüntüyü
yeniden adlandırın.
Yazdır - Seçilen görüntüyü bir
yazıcı kullanarak yazdırın.
Slayt şov - Bir slayt gösterisi
başlatın.

Liste/Tablo görünümü - Tablo
görünümünden Liste görünümüne
ve tersi.
Tümünü sil - Tüm görüntülerinizi
siler.

Fotoğrafın gönderilmesi
1
2

öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve
ardından Görüntüler 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 başlar.

Bir resmin kullanılması
Duvar kağıdı, kişi, resim,
açılış veya kapanış resmi
olarak kullanmak için resimler
seçebilirsiniz.
1
öğesine dokunun.
2
öğesine ve ardından
Görüntüler öğesine dokunun.
3 Bir resim seçin ve
düğmesine dokunun.
4 Önce Ayarla ya dokunun ve
aşağıdakiler arasından seçim
yapın:
Duvar kağıdı - Bekleme modu
ekranı için bir duvar kağıdı
ayarlayın.
Rehber görüntüsü - Rehber
listenizdeki belirli bir kişiye,
bu kişi sizi aradığında
görüntülenmek üzere bir resim
atayın.
Açılış resmi - Telefonu
açtığınızda görüntülenecek bir
resim ayarlayın.
Kapanış resmi - Telefonu
kapattığınızda görüntülenecek
bir resim ayarlayın.
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Görüntüyü yazdırma
1
2

öğesine dokunun.
öğesine ve ardından
Görüntüler öğesine dokunun.
3 Bir resim seçin ve
düğmesine dokunun.
4 Yazdır öğesine dokunun ve
Bluetooth ile Pictbridge
arasından bir seçim yapın.
İpucu! Bluetooth ile veya
PictBridge uyumlu yazıcıya
bağlanarak yazdırabilirsiniz.

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

Sesin kullanılması
1
2

öğesine dokunun.
öğesine ve ardından
Sesler öğesine dokunun.

42 LG KM555 | Kullanım Kılavuzu

3 Bir ses seçtiğinizde çalmaya
başlayacaktır.
öğesine dokunun ve
4
Ayarla’yı seçin.
5 Zil tonu, Mesaj tonu, Açılış ve
Kapanış arasında seçim yapın.

Videolar
Videolar indirilen videoların
ve telefonunuzla kaydettiğiniz
videoların listesini gösterir.
Videonun izlenmesi
1
öğesine dokunun.
öğesine ve ardından
2
Videolar öğesine dokunun.
3 Oynatmak için bir video seçin.

Video duraklatıldığında
seçeneklerin kullanılması
Duraklat modundayken
öğesine dokunun ve aşağıdaki
seçeneklerden birini seçin:
Yakala - Dondurulan kareyi resim
olarak yakalayın.
Gönder - Videoyu bir mesaj
içinde, e-posta olarak veya

Bluetooth ile veya Youtube
aracılığıyla gönderin.
Sil - Videoyu silin.
Düzenle - Videoyu düzenleyin.
Dosya bilgisi. - İsim, Büyüklük,
Tarih, Saat, Tip, Süre, Koruma ve
Telif Hakkı bilgilerini görüntüleyin.

Bir video klibin düzenlenmesi
1 Bir video seçin.
2 Ardından
öğesine
dokunun.
3 Düzenle’ye dokunun ve
aşağıdakiler arasından seçim
yapın:
Kesme -Videonun istediğiniz
bölümünü kesin.
Video birleştirme - Videoyu
başka bir video klip ile
birleştirin.
İmaj birleştirme - Videoyu
Görüntüler klasöründen bir
görüntü ile birleştirin.
Metin kaplama - Videoya
metin ekleyin.

İmaj kaplama - Videoya bir
görüntü ekleyin.
Dublaj - Standart klasörden
veya kendi Ses kayıtlarınızdan
eklenecek ses seçin.
Ses kaydı - Bir ses kaydı
ekleyin
Zaman ölçekleme - Bu
açıklamayı videonun oynatma
hızını arttırma/azaltma için
kullanın.

Video klibin gönderilmesi
1 Bir video seçin ve
tuşuna
dokunun.
2 Gönder’e dokunun ve Mesaj,
E-posta, Bluetooth ve Youtube
seçenekleri arasından bir tercih
yapın.
3 Mesajlar veya E-posta’yı
seçerseniz, video klibiniz
mesaja eklenir ve mesajı
normal olarak yazıp
gönderebilirsiniz. Bluetooth’u
seçerseniz, Bluetooth’u
açmanız istenir ve telefonunuz
videoyu gönderecek bir cihaz
arar.
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Video seçenekleri
menüsünün kullanılması
Videolar klasöründe, aşağıdaki
seçenekler arasında tercih
yapabilirsiniz:
Gönder - Arkadaşınıza bir video
gönderin.
Taşı - Bir video klibini telefon
belleğinden bellek kartına veya
tersi yönde taşıyın.
Kopyala - Bir video klibini telefon
belleğinden bellek kartına veya
tersi yönde kopyalayın.
Sil - Bir videoyu silin.
Yeniden adlandır - Bir videoyu
yeniden adlandırın.
Sırala - Videoları Tarihe, Tipe veya
Ada göre sıralayın.
Liste/Tablo görünümü - Tablo
görünümünden Liste görünümüne
ve tersi.
Tümünü sil - Tüm videoları silin.
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Oyunlar ve Uygulamalar
Telefonunuza, boş zamanlarınızda
sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve
uygulamalar kurabilirsiniz.
İpucu! Facebook,
MySpace, Twitter
uygulamasına girmek için
öğesine dokunun ve Oyun &
Uygulama’yı seçin ardından
Uygulamalar ve Social
network seçin.

Belgeler

Dosyanın görüntülenmesi

Dosyalarım’ı seçin ardından
Belgeler’i seçin. Belgeler
menüsünden tüm belge
dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

1
2

Dosyanın telefona aktarılması
Bluetooth muhtemelen
bilgisayarınızdan telefonunuza
bir dosya aktarmanın en kolay
yoludur.
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.

öğesine dokunun.
ardından Belgeler’e
dokunun.
3 Bir belge seçin ve Göster
öğesine dokunun.

Müzik
LG KM555 telefonunuzun yerleşik
bir MP3 çalara sahip olduğu
için sevdiğiniz tüm müzikleri
çalabilirsiniz. Müzik çalara
erişmek için, önce
öğesine,
ardından
öğesine dokunun.

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.
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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 görüntülenir.

Radyonun kullanılması
LG KM555’iniz FM radyo
özelliğine sahiptir, böylece hareket
halindeyken dinleyebilmek için
sevdiğiniz radyo istasyonlarını
ayarlayabilirsiniz.
Not: Radyo dinleyebilmeniz
için kulaklıklarınızı takmanız
gerekmektedir. Kulaklığı kulaklık
soketine takın.

Şarkı çalınması
1
öğesine dokunun.
öğesine ardından
2 Önce
Tüm parçalar’a dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
4 Şarkıyı duraklatmak için
öğesine dokunun.
5 Bir sonraki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.
6 Bir önceki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.
7 Müzik menüsüne dönmek için
öğesine tıklayın.
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İstasyonların aranması
Telefonunuzda radyo istasyonlarını
manuel ya da otomatik olarak
arayarak ayarlayabilirsiniz.
Bu istasyonlar belirli kanal
numaralarına atanacaktır, böylece
yeniden ayar yapmak durumunda
kalmayacaksınız. Telefonunuza
50 adede kadar kanal
kaydedebilirsiniz. Anten olarak
görev yaptığından önce kulaklığı
telefona takmalısınız.

Otomatik arama için:
1
öğesine dokunun.
2 Önce
tuşuna, sonra
tuşuna dokunun.
3 Otomatik tarama seçeneğine
dokunun. Sonra, istasyonlar
otomatik olarak bulunacak
ve telefonunuzdaki bir kanala
atanacaktır.
Not: Bir radyo istasyonunu
radyo frekansının yanında
görüntülenen ve
tuşları ile manuel olarak da
ayarlayabilirsiniz. ve
tuşlarını basılı tutarsanız,
istasyonlar otomatik olarak
bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması
1
öğesine dokunun.
2 Önce
tuşuna, sonra
tuşuna dokunun.
3 Mevcut kanalı değiştirmek
için Kanalı Sıfırla’yı, tüm
kanalları sıfırlamak için ise
Tümünü sıfırla’yı seçin. Tüm
kanallar başlangıç noktası olan
87,5Mhz frekansına döner.

Radyonun dinlenmesi
1
öğesine dokunun.
2 Önce
öğesine dokunun
ardından dinlemek istediğiniz
istasyonun kanal numarasına
dokunun.
İpucu! Radyo alımını
iyileştirmek için, radyo anteni
işlevi de gören kulaklığı açın.

47

Ajanda
Takvime etkinlik eklenmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından
öğesine dokunun.
Takvim’i seçin.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz
tarihi seçin.
öğesine ardından
3 Önce
Etkinlik ekle’ye dokunun.
4 Kategori’ye dokunun ve
Randevu, Yıldönümü veya
Doğum günü arasından seçim
yapın.
Tarihi kontrol edin ve
etkinliğinizin başlamasını
istediğiniz saati girin.
5 Randevular ve yıldönümleri
için, alttaki iki saat ve tarih
kutusuna etkinliğinizin sona
erdiği saati ve tarihi girin.
6 Etkinliğinize bir konu veya not
eklemek isterseniz, Konu’ya
dokunun ve notunuzu yazdıktan
sonra Kaydet’e basın.
7 Alarm ve Tekrar’ı ayarlayın.
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8 Kaydet’i seçin, etkinliğiniz
takvime kaydedilir. Herhangi bir
etkinliğin kaydedildiği günler
bir kare imleç ile işaretlenir
ve etkinliğinizin başlangıç
zamanında zil çalarak
programınızı sürdürebilmeniz
için sizi uyarır.
İpucu! Takviminizde bir tatil
belirleyebilirsiniz. Tatilde
olacağınız günlere birer birer
dokunun, sonra
öğesine
dokunarak Tatili ayarla
öğesini seçin.

Varsayılan takvim
görünümünün değiştirilmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından
öğesine dokunun.
Ayarlar’ı seçin.
2 Takvim ayarları’na dokunun ve
Aylık görünüm’ü ya da Haftalık
görünüm’ü seçin.
3 Hafta başlangıcı’nı ayarlayın.

4 Seçiminizi onaylamak için
Kaydet’e dokunun.

Yapılacaklar listesine konu
eklenmesi
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından
öğesine dokunun.
2 Yapılacak’ı seçin ve Yapılacağı
ekle’ye dokunun.
3 Yapacaklar konusu için tarih
belirleyin, not ekleyin ve öncelik
seviyesi seçin: Yüksek, Orta ya
da Düşük.
4 Kaydet’i seçerek yapılacaklar
listenizi kaydedin.
İpucu! Bir öğeyi, onu
seçerek düzenleyebilirsiniz
ve sekmeyi seçebilir ve
girebilirsiniz. Kaydet’i seçerek
değişikliklerinizi onaylayın.

Alarmın ayarlanması
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından
öğesine dokunun.
2 Alarm ekle’ye dokunun.
3 Alarmın çalmasını istediğiniz
saati ayarlayın ve Kaydet’e
dokunun.
4 Alarmın tekrar çalmasını
istediğiniz zamanları Bir
kez, Günlük, Pzt - Cum, Pzt
- Cmt, Cmt - Paz, Tatil harici
arasında seçim yapın veya
istediğiniz günleri seçin .
Simgeler seçtiğiniz günü
gösterir.
5 Alarm türünüzü seçmek için
Alarm türü öğesini seçin.
6 Alarm zili öğesine dokunun
ardından seçin. Sesleri
dinlemek için önce sese ve
sonra
öğesine dokunun.
7 Alarma not ekleyin. Notu
yazmayı bitirdikten sonra
Kaydet’e dokunun.
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Ajanda
8 Son olarak, erteleme aralığınızı
5, 10, 20, 30 dakika,
1saat veya kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz.
9 Alarmı ayarladığınızda Kaydet’e
dokunun.
İpucu! Ayarlanacak alarmın
sağ tarafındaki açma/kapama
simgesine dokunun.

Ses kaydedicisi
Sesli notları veya diğer sesleri
kaydetmek için ses kaydedici’yi
kullanın.
öğesine dokunun.
1
sonra
ve
2 Önce
Ayarlar’ı seçip aşağıdakileri
belirleyin:
Süre – Kayıt süresini ayarlayın.
Sınırsız, MMS ya da 1 dakika
arasında seçim yapın.
Kalite – Ses kalitesini seçin.
Çok İyi, İyi ve Normal arasından
seçim yapın.
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Sesin kaydedilmesi
1
öğesine dokunun.
2
öğesine dokunun.
3 Kayda başlamak için
tuşuna dokunun.
4 Kaydı bitirmek için
tuşuna
dokunun.
5 Kaydınızı dinlemek için
tuşuna dokunun.

Hesap makinesi kullanılması
1 Bekleme ekranından
öğesini seçin ardından
öğesine dokunun.
2 Rakamları girmek için sayı
tuşlarına dokunun.
3 Basit hesaplamalar için, önce
istediğiniz fonksiyona
(+, –, *, /), ardından = tuşuna
dokunun.
4 Daha karmaşık hesaplamalar
tuşuna dokunun ve
için,
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg veya rad, vs. arasından
seçim yapın.

Ayarlar
Bu klasörün içinde, KM555’inizi
kişiselleştirmek için ayarlarınızı
adapte edebilirsiniz.

Ekran ayarlarının
değiştirilmesi
1

öğesine dokunun ve
öğesini seçin.
2 Aşağıdakilerden seçim yapı:
Duvar kağıdı - Ana ekranınız
için tema seçin.
Ana Menü - Ana menü stilini
seçin.
Arama ekranı - Rengi ayarlayın
Font - Yazı tipi boyutunu
ayarlayın.
Arka plan ışığı - Arka plan
ışığının ne kadar süreyle
yanacağını seçin.
NOT: Arka plan ışığı ne kadar
uzun süre yanarsa, o kadar çok
pil tüketimi olur ve telefonunuzu
daha sık şarj etmek zorunda
kalırsınız.
Parlaklık - Ekranın parlaklığını
ayarlayın.

Açılış mesajı - Açık veya
kapalıyı seçin ve karşılama
mesajını yazın.
Açılış/Kapanış - Başlat/kapat
ekranınız için temayı seçin.
3 Ayarlarınızı kaydetmek için
Kaydet’e dokunun.

Telefon ayarlarının
değiştirilmesi
KM555’inizin kendi
seçeneklerinize göre rahatça
çalışmasının özgürlüğünü tadın.
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
öğesine dokunun.
öğesini seçin, sonra
2 Önce
aşağıdaki listeden seçim yapın.
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Ayarlar
Tarih ve saat - Tarih ve saat
ayarlarınızı yapın, ya da seyahat
ettiğinizde veya yaz saati
uygulamasında saati otomatik
güncellemeyi seçin.
Güç tasarrufu - Fabrika ayarı
enerji tasarrufu ayarları için şu
seçenekler arasından seçim
yapın: Kapalı, Sadece gece ve
Her zaman açık.
Diller - KM555’inizin ekran
dilini değiştirin.
Otomatik tuş kilidi - Ana
ekranınızda tuşları otomatik
olarak kilitleyin.
Güvenlik - PIN kodu ve telefon
kilidi gibi güvenlik ayarlarını
ayarlayın.
Hafıza bilgisi - Bellek
durumuna bakın.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları
fabrika tanımlarına sıfırlayın.
Bilgi - KM555 telefonunuzun
teknik bilgilerini görüntüleyin.
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Bellek bilgisini kullanma
KM555’inizin üç farklı belleği
mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve
harici bellek kartı (bellek kartını
ayrıca satın almanız gerekebilir).
Bellek bilgisini kullanarak her
belleğin nasıl kullanılacağını
belirleyebilir ve bellekte ne kadar
yer olduğunu görebilirsiniz.
öğesine dokunun.
öğesini seçin ardından Hafıza
bilgisi’ni seçin.
Telefon ortak hafızası KM555’inizde Resimler, Sesler,
Video, Flash, MMS, E-posta, Java
uygulamaları ve diğerleri için
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüleyin.
Telefona ayrılan hafıza Telefonunuzda SMS, Rehber,
Takvim, Yapılacaklar listesi, Not
defteri, Alarm, Arama listesi, Sık
kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için
kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüleyin.

SIM hafızası - 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.

3 Bluetooth cihazını
eşleştirdiyseniz KM555’iniz
diğer Bluetooth cihazlarını
otomatik olarak aramayacaktır.
Aksi taktirde, KM555’iniz
kapsama alanı dahilindeki
diğer Bluetooth cihazlarını
arayacaktır.
4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin.
5 Dosyanız gönderilecektir.

Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması

İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin
olmak için gözünüz ilerleme
çubuğunda olsun.

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve
bağlantı hızlı ve kolay olduğu için,
mükemmel bir dosya gönderme
ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth
kulaklık da bağlayabilirsiniz.
Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı
açın, bu genellikle bir fotoğraf,
video veya müzik dosyası
olacaktır.
2 Gönder öğesini seçin.
Bluetooth’u seçin.

Dosya almak için:
1 Dosya almak için, Bluetooth
özelliğiniz hem Açık hem de
Görünür olmalıdır. Daha detaylı
bilgi için, sağdaki Bluetooth
ayarlarının değiştirilmesi
başlığına bakınız.
2 Bir mesaj, gönderenden
dosyayı kabul edip etmediğinizi
soracaktır. Dosyayı almak için
Evet öğesine dokunun.
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Ayarlar
3 Dosyanın nereye kaydedildiğini
göreceksiniz ve dosya için
Göster veya Duvar kağıdı
olarak kullan öğeleri arasından
seçim yapabileceksiniz.
Dosyalar genellikle Öğelerim
içinde uygun klasöre kaydedilir.
Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi
1
öğesine dokunun.
öğesini seçin, ardından
2
öğesine dokunun ve
Ayarlar’ı seçin.
Aşağıda belirtilen değişiklikleri
yapın:
Cihazımın görünürlüğü Görünür veya Gizli ya da 1 dk.
görülebilir olarak seçin.
Cihazımın adı - KM555’iniz
için bir isim girin.
Desteklenen servisler
- Bluetooth’un farklı
servislerle ilişkili olarak nasıl
kullanılacağını seçin.
Uzakdan SIM Modu - Açın
veya kapatın.
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Cihaz adresi - Bluetooth
adresinizi gösterin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme
KM555 telefonunuzu başka
bir cihazla eşleştirerek, parola
korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.
Bu, eşleştirmenizin daha güvenli
olduğu anlamına gelir.
1 Bluetooth’unuzun Açık ve
Görünür olduğunu kontrol
edin. Görünürlük durumunuzu
Ayarlar menüsünden
değiştirebilirsiniz.
2 Ara öğesine dokunun.
3 KM555 telefonunuz
cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında ekranda
Yenile belirir.
4 Eşleştirmek 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 şimdi hazırdır.

LG PC Suite programının
bilgisayara kurulması
1 Bekleme ekranından
öğesine basın ve
öğesini
seçin.
2 USB bağlantı modunu,
ardından aşağıdaki seçenekleri
tercih edin PC suite.
3 Ekranınızda görüntülenecek
olan LG PC Suite Installer
yazılımına tıklayın.
4 Yükleyicinin çalışmasını
istediğiniz dili seçin ve
Tamam’a tıklayın.
5 Ekranda verilen talimatları
izleyerek LG PC Suite Kurulum
sihirbazını tamamlayın.
6 Kurulum tamamlandığında,
masaüstünüzde LG PC Suite
simgesi belirir.

Telefonun Müzik Senk. aygıtı
olarak kullanılması
Telefonunuz sadece Müzik
Dosyalarını Senk. etmek için
Müzik Senk. aygıtı olarak
kullanılabilir.
Müzik Senk. Windows Media
Player 10 / 11 ile yapılabilir ve
Telefon Hafızası ve Harici Hafıza
Kartını da destekler.
1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan
ayırın.
2 Bekleme ekranında
öğesine dokunun.
3 Önce
öğesini ve ardından
USB bağlantı modu’nu seçin.
4 Müzik senk. öğesine dokunun.
5 Telefonunuzu bilgisayarınıza
bağlayın. Telefonunuzda şunlar
gösterilir: Müzik Senk modunda
bağlanıyor … ardından Müzik
Senk özelliğini durdurmak için
kabloyu ayırın.
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Wi-Fi

Telefon Yazılımı güncelleme

Wireless Manager cihazınızdaki
İnternet bağlantılarını Wi-Fi
(Kablosuz LAN) ile yönetmenizi
sağlar.
Telefonunuzun yerel kablosuz
ağlara bağlanmasına veya
kablosuz olarak internete
erişmesine olanak tanır. Wi-Fi,
kablosuz Bluetooth teknolojisinden
daha hızlıdır ve kapsama alanı
daha geniştir. Gizli e-posta ve
İnternet kullanımı için kullanılabilir.
NOTE: KM555 WEP, WPA ve
WPA2 şifrelemeyi destekler
ancak EAP, WPS şifrelemeyi
desteklemez. Wi-Fi servis
sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz
ağ güvenliği için şifreleme
koymuşsa, açılan pencerede
şifre alanını doldurmanız gerekir.
Şifreleme yoksa bu açılır pencere
görüntülenmez.
Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan
veya şebeke yöneticinizden
öğrenebilirsiniz.

LG Cep Telefonu Yazılım
Güncelleme Programı
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Bu programı yükleme ve kullanma
ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek
için, lütfen http://update.lgmobile.
com adresini ziyaret edin.
Bu özellik yazılımınızı İnternet
üzerinde hizmet merkezimizi
ziyaret etmenize gerek kalmadan
hızlı ve rahat bir şekilde en son
sürüme güncellemenize imkan
tanır.
Cep telefonu yazılım güncelleme
programı güncelleme süreci
boyunca çok dikkatli olmanızı
gerektirir. İlerlemeden önce
her adımda görüntülenen tüm
talimatları ve notları kontrol
edip, okumaya özen gösterin.
Güncelleme sırasında USB veri
iletişim kablosunun ya da pillerin
çıkartılmasının cep telefonunuzda
ciddi hasarlar meydana
getirebileceğini unutmayın.
Güncelleme sürecinde üretici
firma kaybolabilecek herhangi
bir verinin sorumluluğunu
almamaktadır. Önemli

e

Telefon Yazılımı güncelleme
olabilecek tüm bilgileri önceden
yedeklemeniz, tedbirli davranmak
adına önerilir.

Telefon yazılımı güncellemesi
için Hızlı kılavuz
Bilgisayara ve
uygulamaya LG
mobil destek
Aracını indirin
* ‘Yükseltmeyi
Başlat’ı tıklayın
(USB Sürücüsü
kurulu ise,
USB kablosu
aracılığıyla
telefonunuzu
bilgisayara
bağlayın.)
* Telefon modelini
seçtikten
sonra, USB
Sürücüsü’nü
kurun.

USB kablo
ile telefonu
bilgisayara
bağlayın.

Hazırlık ve Açıklamalar
• Pili tam olarak şarj edin.
• Firmware’inizi yükseltmeden
önce PC Sync ile kullanıcı
bilgilerinizi kaydedin.
• Güncellemeye devam etmeden
önce PC Sync/uygulamaları
kapatın.
• Güncelleme işlemi sırasında
arama ve mesaj atma özellikleri
kullanılamaz.
• SD kartı çıkarın.
• Güncelleme işlemi bitene kadar
USB kablosunu sökmeyin.
• Bu işlem sırasında telefon
otomatik olarak sıfırlanır.
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Aksesuarlar
Bu aksesuarlar KM555 ile birlikte verilir.
Şarj
cihazı

Pil

Stereo
kulaklık

Veri kablosu
ve CD
KM555’nizi
bilgisayara
bağlayın ve
senkronize
edin.
Kullanıcı
Kılavuzu
KM555’iniz
hakkında
ayrıntılı bilgi
edinin.

NOT:
• Her zaman orijinal LG
aksesuarlarını kullanın.
• Bunu yapmamak garantinizi
geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre
farklılık gösterebilir; daha fazla
bilgi için lütfen bölgesel servis
şirketimizle ya da şubemizle
irtibata geçin.
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KM555 Kullanım Kılavuzu

TÜRKÇE
ENGLISH

UYARI: Koruma ﬁlmi dokunma
penceresine takıldığında, dokunma
hassasiyeti azalabilir.

Ortam Sıcaklıkları
Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)
Min : -10°C

NOT
• Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
• Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve
yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine
maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri. Bu KM555 telefon
modeli, radyo dalgalarına maruz
kalma bağlamında uygulanabilir
güvenlik koşullarıyla uyumlu
olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu gereksinim, yaşa ve sağlık
durumuna bağlı olmaksızın tüm
kişilerin güvenliğini garanti altına
almak için tasarlanmış güvenlik
sınırlarını içeren bilimsel kuralları
temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz
kalma kurallarında, Özel
Emilim Hızı ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi
kullanılmaktadır. SAR testleri,
telefonun kullanılan tüm frekans
bantlarında onaylı en yüksek
güç seviyesinde iletim yaptığı
standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.

• Çeşitli LG telefonu modellerinin
SAR seviyeleri arasında
farklılıklar olmasına karşın, tüm
modeller radyo dalgalarına
maruz kalmayla ilgili kuralların
gereklerini yerine getirecek
şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan
Radyasyon Koruması Komisyonu
(ICNIRP), önerilen SAR sınırını on
(10) gram doku üzerinde 2W/kg
olarak belirlemiştir.
• Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4
tarafından yapılan testten elde
edilmiş en yüksek SAR değeri
1,36 W/kg’dır (10 g); vücutta
taşındığında ise 1,35 W/kg’dır
(10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği
SAR düzeyini kabul eden
ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar
için bir 1 gram doku üzerinde
ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Ürüne özen ve bakım
UYARI
Sadece bu tip telefon
modelinde kullanılması için
onaylanmış piller, şarj aletleri
ve aksesuarlar kullanın.
Farklı tiplerin kullanılması, bu
telefon için verilen herhangi
bir onayı veya uygulanan
garantiyi geçersiz kılabilir ve
tehlikeli olabilir .
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
Garanti kapsamındaki onarımlar,
LG’nin tercihinde, değiştirilmekte
olan parçalarla eş işlevselliğe
sahip yeni ya da yenilenmiş
parça veya kart değişimlerini
içerebilir.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar
gibi elektrikli aletlerden uzak
tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
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• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli
kıldığı her yerde telefonunuzu
kapatın. Örneğin hassas tıbbi
ekipmanları etkileyebileceği
için telefonunuzu hastanelerde
kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpabilir
ya da telefonunuza ciddi zarar
gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir
yangın tehlikesine neden
olabileceğinden, telefonu yanıcı
maddelere yakın yerlerde şarj
etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için kuru bir bez kullanın.
• Yumuşak mobilyalar
üzerindeyken telefonu şarj
etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.

• Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da
seyahat biletlerinin yanına
koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri
etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; aksi takdirde telefona
hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme
maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli
kullanın. Antene gereksiz yere
dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar,
performansını etkileyen girişimlere
neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan
tıbbi cihazların yanında
kullanmayın. Telefonu, kalp
pillerine yakın yerlere, örneğin
göğsünüzün üzerindeki ceplere
yerleştirmeyin.

• Mobil telefonlar bazı işitme
cihazlarında girişime neden
olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde
sürüş sırasında mobil telefon
kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde
tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi
tamamen yola verin.
• Mümkünse telefonla uzaktan
konuşma (handsfree) kitlerini
kullanın.
• Araç kullanırken telefon
kullanmanız gerekiyorsa önce
arabanızı yolun kenarına çekip
park edin.
• RF enerjisi, araba teybi,
güvenlik cihazları gibi aracınızın
bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Araç kullanırken hava yastığının
yakınına telefonunuzu koymayın
ya da handsfree kitinizi bu tür
yerlere yerleştirmeyin. Eğer
kablosuz cihaz yanlış takılırsa
ve hava yastığı devreye girerse,
ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
• Dışarıda müzik dinlerken
çevrede olup bitenden haberdar
olabilmek için ses düzeyini
makul bir seviyede tutunuz. Bu
özellikle yolların yakınında bir
zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi
Zararlardan Koruma
Eğer uzun süre yüksek sese
maruz kalırsanız, işitme sisteminiz
zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi
kulağınıza yakın bir yerden
açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.
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Patlatma işlemlerinin
yapıldığı alanlar
Patlatma işlemlerinin yapıldığı
yerlerde telefonu kullanmayın.
Yasaklara, düzenlemelere ve
kurallara uyun.

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

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

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

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

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce
pilin tam bitmesi gerekli
değildir. Diğer pil sistemlerinin
aksine, pilin performansını
etkileyebilecek hafıza etkisi
olmayan piller kullanılmaktadır.

• Yalnızca LG pilleri ve şarj
aletleri kullanın. LG şarj aletleri,
pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
• Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
tutun.
• Pil artık yeterli performans
sağlayamadığında değiştirin. Pil,
değişme zamanı gelene kadar
yüzlerce kez şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için
uzun süre kullanılmadığında pili
şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmayın ya da
banyo gibi yüksek nem oranına
sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde
bırakmayın. Bu durum pilin
performansını etkileyebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama
riski vardır.
• Kullanılmış pilleri üreticinin
verdiği talimatlara uygun şekilde
atın. Mümkünse geri dönüşümde
kullanılmasını sağlayın. Ev atığı
olarak atmayın.
• Pili değiştirmeniz gerekirse,
yardım için bunu en yakın yetkili
LG Electronics servis noktasına
götürünüz.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik
tüketiminden kaçınmak için,
telefon tam olarak şarj olduktan
sonra daima şarj cihazını prizden
çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ
yapılandırmasına, ürün
ayarlarına, kullanım aralığına,
pil ve çevresel koşullara bağlı
olarak değişiklik gösterir.
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Sorun giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım
sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı
gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
MESAJ

MUHTEMEL NEDENLER

MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI

SIM hatası

Telefonda SIM kartı
yok veya siz onu yanlış
yerleştirdiniz.

SIM kartının doğru
yerleştirildiğinden emin olun.

Ağ
bağlantısı
yok

GSM şebekesinde Zayıf
Sinyal

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

Kodlar
eşleşmiyor

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

Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor

Servis Sağlayıcısı
tarafından
desteklenmiyor veya
kayıt yaptırmak
gerekiyor.

Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

Çağrı
hedefine
ulaşılamıyor

Numara çevirme hatası
Yerleştirilmiş yeni SIM
kartı Dolum limitine
erişilmiş

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

MUHTEMEL NEDENLER

MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI

Telefon
açılamıyor

Açma/Kapama
düğmesine çok hafif
basılmış Batarya boş
Batarya bağlantıları kirli

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

Şarj hatası

Batarya tamamen boş

Bataryayı şarj edin. Ortam
sıcaklığının doğru olduğundan
emin olun, biraz bekleyin ve
tekrar şarj edin.

Sıcaklık gerekli
kapsamın dışında

Güç kaynağını ve telefonla
bağlantısını kontrol edin.

Bağlantı hatası

Batarya bağlantılarını
kontrol edin, eğer gerekliyse
temizleyin.

Şebeke voltajı mevcut
değil

Telefon
şebekeyi
kaybetti

Diğer bir prize sokun veya
gerilimi kontrol edin.

Şarj cihazı hasarlı

Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu
değiştirin.

Yanlış şarj cihazı

Yalnız orijinal LG
aksesuarlarını kullanın.

Batarya hasarlı

Bataryayı değişirin.

Sinyal çok zayıf

Diğer bir servis sağlayıcısına
otomatik olarak bağlanılır.
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MESAJ

MUHTEMEL NEDENLER

MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI

Numaraya
izin
verilmiyor

Sabit numara çevirme
fonksiyonu etkin.

Ayarları kontrol edin.

LCD Kısma

Pilin şarjı az
Pil biterken, enerji
tüketimini azaltmak
üzere LCD ekran
parlaklığı kısılır.

Pili şarj edin.

Bir çağrı
geldiğinde
ekran
açılmıyor.

Yakınlık sensörü sorunu

Yakınlık sensörü ekranın
önünde bir engel algılıyor
ve yanlışlıkla tuşa basmaları
önlemek için ekranı kapatıyor.
Yakınlık sensörü çevresindeki
alanın temiz olduğunu kontrol
edin ve sensör kalibrasyonu
gerçekleştirin.
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Gracenote®
Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Bu uygulama ya da cihaz Emeryville, California’da bulunan (“Gracenote”)
Gracenote, Inc.’ın yazılımını içermektedir. Gracenote’un sunduğu
yazılım (“Gracenote Yazılımı”), bu uygulamanın çevrimiçi sunucular veya
gömülü veritabanlarından (genel olarak “Gracenote Sunucuları”) disk
ve/veya dosya tanımlaması yapabilmesini ve isim, sanatçı, parça ve
başlık bilgilerini (“Gracenote Verisi”) alabilmesini ve diğer işlevleri yerine
getirebilmesini sağlar. Gracenote Verisini sadece bu uygulamanın ön
görülen Son Kullanıcı işlevleri yoluyla kullanabilirsiniz.
Gracenote Verisi, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularından
yalnızca kendi kişisel ticari olmayan kullanımınız için yararlanacağınızı
kabul etmiş bulunmaktasınız. Gracenote Yazılımını veya herhangi bir
Gracenote Verisini devretmemeyi, kopyalamamayı, transfer etmemeyi
veya üçüncü bir tarafa iletmemeyi kabul etmiş bulunmaktasınız.
BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, GRACENOTE VERİSİNİ,
GRACENOTE YAZILIMINI YA DA GRACENOTE SUNUCULARINI
KULLANMAMAYI KABUL ETMİŞ BULUNMAKTASINIZ.
Gracenote Verisini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını
kullanmak için özel olmayan lisansınızın bu kısıtlamalara uymamanız
halinde geçersiz olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız. Lisansınız
geçersiz olursa, Gracenote Verisi, Gracenote Yazılımı ve Gracenote
Sunucularının herhangi birinin ve tamamının kullanımını bırakmayı
kabul etmiş olursunuz. Gracenote, tüm sahip olma hakları ile birlikte
Gracenote Verisi, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucuları’na ilişkin
tüm hakları saklı tutar. Hiç bir şart altında, sağladığınız herhangi bir bilgi
için Gracenote bir ödeme yapmakla sorumlu tutulamaz. Gracenote,
Inc.’ın bu anlaşma altında size karşı haklarını uygulatabileceğini kabul
etmiş bulunmaktasınız.
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Gracenote servisi, istatistiki amaçlar için soruları takip etmek
amacıyla farklı bir tanımlayıcı kullanmaktadır. Rastgele atanan sayısal
tanımlayıcının amacı, Gracenote servisinin kim olduğunuzu bilmeden
soruları sayabilmesine olanak tanımaktır. Bilgi için, Gracenote servisi
için Gracenote’un Gizlilik İlkesine bakın.
Gracenote Yazılımı ve Gracenote Verisinin her öğesi, “ASLI GİBİ”
size lisanslıdır. Gracenote, Gracenote Sunucularındaki Gracenote
Verisinin doğruluğuna ilişkin olarak, açık ya da ima yoluyla olsun
herhangi bir taahhütte bulunmaz ya da garanti vermez. Gracenote,
gerekli gördüğünde Gracenote Sunucularından verileri silme veya
veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımı ya
da Gracenote Sunucularının hatasız olduğu ya da Gracenote yazılımı
veya Gracenote Sunucularının çalışmasının kesintisiz olacağı garanti
edilemez. Gracenote gelecekte sunabileceği yeni gelişmiş ya da ilave
veri tiplerini ya da kategorileri size sunmakla yükümlü değildir ve
istediği an verdiği hizmetleri kesebilir.
GRACENOTE, SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE,
AÇIK YA DA İMA YOLUYLA OLSUN, HAKLARIN İHLALİ, ÜNVAN,
PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARININ
DA DAHİL OLDUĞU KONULARDA GARANTİ VERMEZ. GRACENOTE,
GRACENOTE YAZILIMINIZ YA DA GRACENOTE SUNUCUNUZUN
KULLANIMI İLE ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ.
HİÇBİR DURUMDA, GRACENOTE CEZA GEREKTİRİCİ VEYA NİHAİ
HASARLAR İLE MADDİ ZARARLAR VEYA GELİR KAYIPLARI İÇİN
SORUMLU TUTULAMAZ
© Gracenote, Inc. 2009
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Gracenote®
Gracenote® Özel Açıklamalar
Aşağıdaki Gracenote açıklaması (Gracenote’un zaman zaman
belirtebildiği gibi) şu maddelere dahil edilmelidir:
• Gracenote teknolojisini kullanan ürün ve uygulamaların tüm
belgeleleri
• Web sayfaları gibi pazarlama materyalleri; diğer üçüncü şahıs ticari
marka açıklamaları varsa (Özel Açıklamalar diğer açıklamalarla aynı
boyutta ve aynı konumda dahil edilmelidir.)
CD, DVD, Blu-ray Disc ve Gracenote Inc. firmasından elde edilen CD
ve müzikle ilgili veriler telif hakkı © 2000-2009 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000- 2009 Gracenote. Gracenote’a ait bir
veya daha fazla patent bu ürün ve servis için geçerlidir. Uygulanabilir
Gracenote patentlerinin ayrıntısız bir listesi için Gracenote web sitesine
bakın. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logosu ve
logo tipi, ve “Powered by Gracenote” logosu are A.B.D’de ve/veya diğer
ülkelerde Gracenote’un tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
Alan sorunu varsa, tek sayfa olarak yazdırılmış ek aşağıdakini kullanabilir
(“bir-sayfa”):
Gracenote® Gracenote,logosu ve logo tipi, ve “Powered by Gracenote”
logosu are A.B.D’de ve/veya diğer ülkelerde Gracenote’un tescilli ticari
markası veya ticari markasıdır.
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Gracenote® Kurumsal Açıklama
Sürüm 20061005
Kullanıcı belgelerinde veya Gracenote teknolojilerinin açıklamalarının yer
aldığı her yerde aşağıdaki Gracebote açıklaması kullanılmalıdır:
Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler, Gracenote® tarafından
sağlanmaktadır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisinde ve ilgili içeriğin
iletiminde bir endüstri standardıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.
gracenote.com adresini ziyaret edin.
Alan sorunu varsa, tek sayfa olarak yazdırılmış ek aşağıdaki açıklamayı
ve/veya Gracenote logosunu aşağıda açıklandığı gibi kullanabilir:
Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler, Gracenote® tarafından
sağlanmaktadır.
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Some of contents in this
manual may differ from your
phone depending on the
software of the phone or your
service provider.

KM555 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KM555 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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Getting to know your phone

Power key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Proximity Sensor
WARNING: Moisture on the
proximity sensor may cause it
to malfunction. Please wipe any
moisture off the sensor surface.
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the home
screen.
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Multitasking key
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection ﬁlm on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.
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Music key

Camera key
• Go to the camera
menu directly
by pressing and
holding the key.

Volume keys
• When the screen is idle:
key tone volume.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a
track: controls volume
continuously.
Charger, Data cable (USB
cable)
TIP: Before
connecting the USB cable,
wait until the phone has
powered up and has
registered on the network.
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Open view

Battery cover

TM

SIM card socket
Battery

Camera lens
Memory card socket
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the
battery release button on the
top of the phone and lift off the
battery cover.

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

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards. To
remove the SIM card, pull it
gently in the outwards.

TM

2 Remove the battery
Hold the top edge of the
battery and lift it away from
the battery compartment.
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Installing the SIM and battery
4 Install the battery
First insert the top of the
battery into the top edge of the
battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the phone’s terminals.
Press the bottom of the battery
down until it clips into place.
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Charging your phone

Memory card

1 Ensure the battery is fully
charged before using the
phone for the first time.
2 With the arrow facing you as
shown in the diagram push the
plug on the travel adapter into
the socket on the side of the
phone until it clicks into place.
3 Connect the other end of the
travel adapter to the main
socket. Use only the charger
included in the box.
4 The moving bars of battery
icon will stop after charging is
complete.
NOTE: The battery must be
fully charged initially to improve
battery lifetime. Disregard the first
“Battery full” message and keep
the phone on charge overnight.

Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the
slot at the top, until it clicks into
place. Make sure the gold contact
area is facing downwards.
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Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view
the status of your phone and
much more.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the
touch screen.
To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough to
pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• When the screen light is off, either
press the power key or hold down
the Unlock/Lock key on the touch
screen to return the home screen.

12 LG KM555 | User Guide

• Whenever your KM555 is not in
use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen
1. Widget home
screen (active)
2. Livesquare screen

3. Contact home
screen

Quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to
the functions you use the most.
Touch to bring up the touch
dialling pad, which lets
you make a call. Enter the
number using the normal
key pad and touch call
icon.

Touch to open your
contacts. To search for
the number you want
to call: Enter the name
of the contact using the
touchpad. You can also
create new contacts and
edit existing ones.

Touch to access the
Messaging menu. From
here you can create a new
SMS.

Touch to open the full Top
menu which is divided
into four categories.
13

Your standby screen
The status bar
The status bar uses various icons
to indicate things like signal
strength, new messages and
battery life.
Below is a table which explains
the meaning of the icons you’re
most likely to see in the status
bar.
Icon

Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
My Profile in use
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
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Icon

Description
Calls are diverted
EDGE in use
Roaming
Flight mode is on
Bluetooth is active
BGM play
BGM pause

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.

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.

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 to
initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for
making an international call,
press and hold
.
TIP! To bring up the
keypad during a call, press
the .

Making a call from your
contacts
1 From the standby screen touch
to open the contacts.
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
.

In-call options
Hold - Touch this icon to put
a call on hold.
Mute - Touch this icon to
turn off the microphone so the
person you are talking to cannot
hear you.
Speaker - Touch this icon to
turn on the speaker phone.
Options - Choose from
a list of further in-call options,
including Go to messages, so
you can check your messages,
Go to contacts to add or search
contacts during a call. You can
also end the call from here by
touching End call.
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Calls
- Choose to open a
numerical keypad for navigating
menus with numbered options.
For example, when dialling call
centres or other automated
telephone services.
- Choose to add another
person to the call.
- Choose to search your
contacts during a call.

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on
the left edge of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the standby screen touch
and select .
2 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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3 Your contacts 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
Name field box and enter the
first letter of the name of the
contact required.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use
numerical commands to navigate
menus within automated calls.
DTMF is switched on as default.
To turn it off during a call (to
make a note of a number for
and select
example) touch
DTMF off.

Viewing your call logs
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
and select .
Choose to view:
All - View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls.
Dialled - View a list of all the
numbers you have called.
Received - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed - 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.

TIP! Touch any single
call log entry to view the
date, time and duration of
the call.

Using call divert
1 Touch , select .
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 Touch “To voice mail centre”
OR “To other number”
5 Input the number you’d like to
divert to.
6 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.
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Calls
Using call barring
1 Touch , select .
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.
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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.

Changing the common call
setting
1 Touch , select .
2 Touch Common settings.
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, 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.
Auto redial - Slide the switch
left for On or right for Off.
Minute minder - Slide the
switch left to On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select
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.
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.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for
a contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to open the contacts.
Select the contact from the list
that you want to make a call.
hard key to
2 Touch the
initiate the call.
From the main menu
1 Touch , select .
2 Select 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.
TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
blank square.
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TIP! To scroll through your
list of contacts, touch the last
item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list
will move up so more items
are visible.

Adding a new contact
1 From the standby screen touch
and touch
and select
Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or
SIM.
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.
7 You can also add other
informations.
8 Touch Save to save the
contact.

Contact options
There are many things you can
do when viewing a contact.
Here’s how to access and use the
options menu:
1 Open the contact you’d like
to use.
2 You can call or send a
message directly from here.
to open the list of
3 Press
options.
Delete - Delete the contact.
Touch Yes if you are sure.
Copy or Move to SIM /
Handset - Choose to move
or copy to the SIM card or
handset (depending on where
you originally saved the
contact).
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Contacts
Send business card - Send
the contact’s details to
another person as a business
card. Choose to send as a
Text message, Multimedia
message, Email or via
Bluetooth.
TIP! Send message
- Send a message to the
contact. If the contact has an
email address, select whether
you’d like to send an email or
Message.

Creating a group
1
2
3
4
5

Touch
and select .
Select Groups.
Touch .
Select Add group.
Enter a name for your new
group. You can also assign a
ringtone to the group.
6 Touch Save.
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NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your contacts.
TIP! You can edit an
existing group by highlighting
it and touching
. Choose
Add members to the group
from your contacts, assign a
Group ringtone, Rename the
group or Delete a group.

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
and select Settings.
3 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & SIM,
Handset only or SIM only.
You can also choose to show
the first name or last name of a
contact first.
Copy - Copy your contacts
from your SIM to your handset
or from your handset to your
SIM. 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 and Restore contacts
- Backup and restore contacts
to the Memory Card.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are
sure you want to wipe your
contacts.
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Messaging
Messaging
Your KM555 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.
from the standby
2 Or Touch
screen, then select .

Sending a message
1 Touch New 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, them select
.
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WARNING: You
will be charged per 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.
TIP! Quick reply - Send
a reply promptly to the
selected message using a
template.

Entering text

T9 predictive

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.

In T9 mode you will see
.
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’.

Touch to turn on T9
predictive text.
You can choose writing
languages.
Tap to change numbers,
symbols and text keypad.
to scroll through the
Use
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).

Abc manual
In Abc mode you will see
.
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
In Keyboard mode the screen flips
to landscape and a full keyboard
appears on screen.
TIP! Keyboard mode predicts
and shows what you will
type in next. These words
are predicted based on
the sentences you have
typed in so far. If you do not
wish to use the suggested
words, keep typing in new
words. If you wish to use the
suggested words, press the
space bar to conﬁrm them.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you
simply write on the screen and
your KM555 will convert your
handwriting into your message.
Select Handwriting Screen or Box
or Double boxdepending on your
preferred view.
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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.
Note: Most letters can be written
using different stroke styles. See
the tables below. The position
on the screen decides case, not
the style.

Alphabet

Letter

If you select capital letter mode
(ABC), letters you type will be
inserted as capital letters even
if you write in small letters, and
vice versa.
Letter

Strokes

Strokes

M
N
O
P

A

Q

B

R

C

S

D

T

E

U

F

V

G

W

H

X

I

Y

J

Z

K

ß

L
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Messaging
Numbers

Changing your email settings

Numbers are written above the arrow.

You can change your email
settings according to your own
preferences.

Number

Strokes

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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 Touch
then select .
2 Touch Email settings from
options and select Email
accounts to set up a new
account 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 KM555 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
when abroad (roaming).
TIP! Costs for retrieving
email may be higher when
roaming. Check with your
network supplier.
New email notification Choose whether to be alerted
to new emails.

Signature - Switch this feature
on and Create an email
signature.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
Mail sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the
date you want. You can check
emails you sent during that
period.

Message folders
You’ll recognise the folder
structure used on your KM555,
which is fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages 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.
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Messaging
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent or failed messages
are stored here.
Sent items - All the messages
you have sent are placed in this
folder.
My Folders - Create folders to
store your messages.

Managing your messages
You can use your Inbox to
manage your messages.
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 Touch
then select .
2 Select Inbox.
3 Touch
and then choose to:
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Delete - Delete marked
messages.
Threaded view - Displays all
the messages received from
a particular number in one
screen.
Create new message - Open
a new blank message.
Move to my folders - Move
the marked messages to My
folders.
Filter - View your message
by type. This will group SMS
separately from MMS.
Delete all - Delete all of the
messages.
If you see the message No space
for SIM messages you should
delete some messages on the
SIM.
If you see the message No
space for messages you should
delete some messages to free up
memory space.

Using templates

Using emoticons

Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
then choose
1 Touch
Templates.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
to Add
can then touch
new, Delete or Delete all
templates.
3 Touch Add template to create
a new template.
4 You can view the template
by selecting it on the list and
edit it by touching on the view
screen.

Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
then choose
Emoticons.
to Add new, Delete
2 Touch
or Delete all emoticons.

Changing your text message
settings
Your KM555 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.
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Messaging
Touch
then choose Settings
on the Communication menu.
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.
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Changing your multimedia
message settings
Your KM555 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
Touch . 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 a delivery report.
Read report - Choose to allow
and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how long
your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the
details of your message centre.

Changing your other settings
Touch , choose Settings on
the Communication menu:
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 Service security by creating
trusted and untrusted lists of
senders.
Info service - Choose your
reception status, language and
other settings.
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Taking Photo
Taking a quick photo
1 Press and hold the
key on
the right side of the phone.
2 The viewfinder 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 When the camera has focused
on your subject, press the
on the side of the phone firmly.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear
on screen. The name of the
image runs along the bottom of
the screen.
Touch to send the photo as
a message, e-mail or Bluetooth
or Blogger.
Touch to use the picture
you have taken as Home screen,
Contacts image, Start-up image
and Shut down image.
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Touch to edit the photo.
TIP! You can bring up the options
by tapping the screen. They auto
turn off after a few seconds.

Adjusting the Zoom
1 Touch
.
2 Slide the zoom indicator along
the bar.

Adjusting the exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar - left for a lower
exposure, hazier image or right
for a higher exposure, sharper
image.

Camera
Choosing a shot type

Using the advanced settings

1 Touch
to open the
available shot types.
2 Choose from two options:
Normal shot -This is the
default shot type, the photo will
be taken in the normal way,
as outlined in taking a quick
photo.
Three / Six / Nine - This
enables you to take 3/6/9
shots automatically in very
quick succession.

From the viewfinder touch
to
open all the advanced settings
options.

Selecting view mode
1 Touch
.
2 Choose from Full screen or
Full image. In Full screen
some clipping of the image
may occur.

Preview settings
Size - Change the size of the
photo to save on memory space.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking.
White balance - Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Night mode - Useful to use at
dark place.
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Camera
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 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great
for that group photo you want to
be part of.

Show captured image - Select
ON/OFF for showing the captured
image.

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.

Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.

Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or to the External
memory.
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Hide icons - Select how to
display the icons.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.

Noise reduction - Use this
feature to reduces the noise.
Reset settings - Reset all the
camera settings.
TIP! When you exit the
camera all your settings
will return to default, except
image size and image quality.
Any non-default settings you
require will need to be reset,
for example colour tone.
Check them before you shoot
your next photo.

Video camera
Shooting a quick video

After you’ve shot your video

1 Press the camera key on the
right side of the phone.
2 On the Camera preview mode
touch and hold down the
camera icon in the view finder
to switch to video mode. The
video camera’s viewfinder will
appear on screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
4 Press the capture button once
to start recording. Or press the
red dot at the bottom right of
the screen.
5 Rec will appear at the top of
the viewfinder and a timer at
the bottom showing the length
of your video.
6 To pause the video touch
and resume by selecting .
on screen or press
7 Touch
the capture button a second
time to stop recording.

A still image representing your
captured video will appear on
screen.
Touch to play the video.
Touch to send the video as
a message, e-mail or Bluetooth
or YouTube.
Touch to edit the video.
TIP! You can close all
the shortcut options for a
clearer viewﬁnder screen.
Simply touch the centre of
the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen
again.
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Video camera
Adjusting the Zoom
1 Touch
.
2 Slide the zoom indicator along
the bar.

Adjusting the Exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
.
1 Touch
2 Slide the exposure indicator
along the bar, left for a lower
exposure, hazier image, or
right for a higher contrast,
sharper image.
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Changing the video image
size
The more pixels, the larger the
file size, which in turn means
they take up more memory. If
you want to fit more videos on
to your phone you can alter the
pixel number to make the file size
smaller.
1 Select
from the Preview
menu.
2 Select a pixel value from the
two options:
320x240 - Large image
size, therefore larger file size.
176x144 - Small image
size and therefore smaller
file size.
3 Select the size option you’d
like to use.

Selecting view mode
1 Touch
.
2 Choose from Full screen or
Full image. In Full screen some
clipping of the image may
occur.

Using the advanced settings
From the viewfinder touch
open the settings options.

to

Preview settings
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.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer
the quality the sharper a video will
be, but the file size will increase
as a result, which means you’ll be
able to store fewer videos in the
phone’s memory.

Set time - Set a duration limit
for your video. Choose from No
limit, or MMS to limit the size so
that you can send the video as
an MMS.
Memory - Choose whether to
save your videos to the Handset
memory or to the External
memory.
TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you
to shoot a longer video.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select how to
display the icons.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.
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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,
then
to open a
touch
list of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images preloaded onto your phone, images
downloaded by you and images
taken on your phone’s camera.
then select List view to
Touch
change the view from thumbnail
image to list.
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Images option menus
The options which are available
to you in Images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Sort
by, phone’s camera, but only
the Sort by, Search, options are
available for default images.
Send - Send the image to a
friend.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Print - Print the selected image
using a printer.

Slide show - Start a slide show.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.
Delete all - Delete all of your
images.

Sending a photo
1 Touch .
then choose
2 Touch
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, you will be
prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for
a device to send the picture to.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers, contact image, start
up image or shut down image.
1 Touch .
2 Touch
then Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose
from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the standby screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person
in your contacts list so that
their picture shows when they
call you.
Start-up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an
image to appear when you
switch the phone off.
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Multimedia
Printing an image

Using a sound

1 Touch .
2 Touch
then Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print then choose
between Bluetooth and
PictBridge.

1 Touch .
2 Touch
then Sounds.
3 Select a sound and and it will
begin to play.
4 Touch
and select Use as.
5 Choose from Ringtone,
Message tone, Start-up or
Shut down.

TIP! You can to print via
bluetooth or by connecting
to a PictBridge compatible
printer.

Sounds
The Sounds folder contains the
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send
or set sounds as ringtones.
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Videos
The Videos folder shows a list of
downloaded videos and videos
you have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch .
then Videos.
2 Touch
3 Select a video to play.

Using options while video is
paused
Touch
while in pause mode
and choose from:
Capture - Capture the frozen
frame as a picture.
Send - Send the video in a
message, E-mail, Bluetooth or via
Youtube.
Delete - Delete the video.
Edit - Edit the video.
File info. - View the Name,
Size, Date, Time, Type, Duration,
Protection and Copyright details.

Editing a video clip
1 Select a video.
2 Touch
then.
3 Touch Edit and choose from:
Trim - Cut the video down to
only the part you want.
Video merge - Merge the video
with another video clip.
Image merge - Merge the
video with an image from your
Images folder.
Text overlay - Add text to the
video.
Image overlay - Add an image
to the video.
Audio dubbing - Choose to
add sound from the Defaults
folder or from your own Voice
recordings.
Voice recording - Add a voice
recording
Time scaling - Use this feature
to increase / decrease the
playing speed of the video.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from
Message, Email, Bluetooth or
YouTube.
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, you will be
prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for
a device to send the video to.

Using the video options menu
From the Videos folder, you can
choose from the following options:
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from
the phone memory to a memory
card or vice versa.
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Copy - Copy a video clip from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Sort by - Sort videos into order by
Date, Type or Name.
List/Grid view - Grid view to List
view or vice versa.
Delete all - Delete all videos.

Games and Applications
You can install new games and
applications to your phone to
keep you amused when you have
time to spare.

TIP! To Enter the
Facebook, MySpace, Twitter
application, touch
and
select Games & Apps then
choose Applications and
Social Networking.

Documents
Select mystuff then select
Documents. From the Documents
menu, you can view all of your
document files.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone.
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.

Viewing a file
1 Touch .
then Documents.
2 Touch
3 Select a document and touch
View.
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Music

Playing a song

Your LG KM555 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
then
.

1 Touch .
2 Touch
, then All tracks.
3 Select the song you want to
play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
to skip to the
6 Touch
previous song.
to return to the
7 Touch
Music menu.

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.

46 LG KM555 | User Guide

Using the radio
Your LG KM555 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.

Searching for stations

Resetting channels

You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to
specific channel numb ers so you
don’t have to keep re-tuning. You
can save up to 50 channels in
your phone. You must first attach
the headset to the phone as this
acts as the antenna.
To auto tune:
1 Touch .
then
.
2 Touch
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a
channel in your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and displayed next to
the radio frequency. If you
press and hold
and , the
stations will be automatically
found.

1 Touch .
2 Touch
then
.
3 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all to reset all of the
channels. Each channel will
return to the starting 87.5Mhz
frequency.

Listening to the radio
1 Touch .
2 Touch
then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve the
radio reception, extend
the headset cord, which
functions as the radio
antenna.
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Adding an event to your
calendar
1 From the standby screen select
, then touch
.
Select Calendar.
2 Select the date you would like
to add an event to.
then Add event.
3 Touch
4 Touch Category then
choose from Appointment,
Anniversary or Birthday.
Check the date and enter the
time you would like your event
to begin.
5 For appointments and
anniversaries enter the time
and date your event finishes
in the lower two time and date
boxes.
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6 IF you woud like to add a
subject to your event, touch
Subject and type in your note,
followed by Save.
7 Set Alarm and Repeat.
8 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.
TIP! You can set a holiday in
your calendar. Touch each
day you are on holiday one
at time, then touch
and
select Set holiday.

Changing your default
calendar view
1 From the standby screen select
, then touch
.
Select Settings.
2 Touch Calendar Settings and
choose either Monthly view or
Week view.
3 Set week starts on.
4 Touch Save to confirm your
choice.

Adding an item to your to
do list
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Select To do and touch Add
to do.
3 Set the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your to do list item by
selecting Save.

TIP! You can edit a item by
selecting it, and touch the
tab and input. Conﬁrm your
amends by selecting Save.

Setting your alarm
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like
the alarm to sound and touch
Save.
4 Choose whether you would
like your alarm to repeat Once,
Daily, Mon - Fri, Mon - Sat,
Sat - Sun, Except holiday or
Choose weekday.
The icons indicate the weekday
you select.
5 Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6 Touch Alarm bell then choose.
To listen to sounds touch the
sound, followed by
.
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7 Add a memo for the alarm.
Touch Save when you have
finished typing the memo.
8 Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30
minutes, 1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm
to set.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1 Touch .
2 Touch
then
and
Settings choose from:
Duration – Set the recording
duration. Choose from No limit,
MMS or 1 minute.
Quality – Select the sound
quality. Choose from Super
Fine, Fine or Normal.
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Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch .
Touch
.
Touch
to begin recording.
Touch
to end recording.
to listen to your
Touch
recording.

Using your calculator
1 From the standby screen select
, then touch
.
2 Touch the numeric keys to
input numbers.
3 For simple calculations, touch
the function you require (+, –,
*, /), followed by =.
4 For more complex calculations,
touch
and choose from
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg or rad etc..

Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your
KM555 personal to you.

Changing your screen
settings
1 Touch
then choose .
2 Select from:
Wallpaper - Choose the theme
for your standby screen.
Top Menu - Choose the style
of the top menu.
Dialing - Adjust the colour.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long
the backlight remains on for.
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.
3 Touch Save to save your
settings.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your KM555 works to your
own style.
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.
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Settings
1 Touch .
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 and
Always on.
Languages - Change the
language of your KM555’s
display.
Auto key lock - Lock the
keypad automatically in
standby screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN code
request, Change codes, ATMT
and handset lock.
Memory info - See the
memory status.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
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Information - View the
technical information for your
KM555.

Using memory information
Your KM555 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 information
to determine how each memory
is used and see how much space
is available.
then
Touch . Select
Memory info.
Handset common memory
- View the memory available on
your KM555 for Pictures, Sounds,
Video, Flash, MMS, Email, Java
and others.
Handset reserved memory
- View the memory available on
your handset for SMS, Contacts,
Calendar, To do list, Memo, Alarm,
Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings Choose the location you prefer
items to be saved to.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
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 KM555
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your KM555 will search
for other Bluetooth enabled
devices within range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure
your ﬁle is sent.
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.
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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 My stuff.
Changing your bluebooth
settings:
1 Touch .
then touch
and
2 Choose
choose 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 KM555.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different
services.
Remote SIM Mode - Turn on
or off.
My address - Show your
Bluetooth address.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your KM555 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 KM555 will search for
devices. When the search is
completed Refresh will appear
on screen.
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 You passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Installing LG PC Suite on your
computer

Using your phone as Music
Sync device

1 From the standby screen press
and choose .
2 Select USB connection mode
and choose PC suite.
3 Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4 Select the language you would
like the installer to run in and
click OK.
5 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
6 Once installation is complete,
the LG PC Suite icon will
appear on your desktop.

Your Phone can be used as Music
Sync device to Sync Music Files
only.
Music Sync can be done using
Windows Media Player 10 /
11 and supports both Handset
Memory and External Memory
Card.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the standby screen
touch .
3 Select
and then USB
connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect your phone to your
PC. Your phone will read:
Connecting as Music Sync …
followed by Disconnect Cable
to Stop Music Sync.
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Wi-Fi

Phone Software update

Wireless Manager allows you
to manage Internet connections
per Wi-Fi (Wireless LAN) on your
device.
It allows the phone to connect
to local wireless networks or
access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology and can be used
for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The KM555 supports WEP,
WPA and WPA2 encryption, and
not EAP, 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
Update Program
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For more information on installing
and using this program, please
visit http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to update
your software to the latest version
quickly and conveniently.
The mobile phone software
update program requires the
user’s undivided attention for the
duration of the update process.
Please be sure to check any
instructions and notes that appear
at each step before proceeding.
Also note that removing the USB
data communication cable or
batteries during the update may
seriously damage your mobile
phone. The manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the update process. You
are advised to ou are advised to
record any important information
in advance for safekeeping.

Quick guide for phone
software update
Download LG
mobile support
Tool to PC and
execution
* Click ‘Start
upgrading’ (If
USB Driver
is installed,
connect your
phone to PC via
USB cable.)
* After selecting
phone model,
Install USB
Drive

Preparation and Remarks
• Fully charge the battery.
• Saved user information through
PC Sync before upgrading your
firmware.
• Close PC Sync/applications
before proceeding with the
update.
• Calling and messaging functions
are not available during the
update process.
• Remove the SD card.
• Do not disconnect the USB cable
until the update is completed.
• The handset is automatically
reset during this process.

Connect Phone
via USB cable
to PC
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Accessories
These accessories were supplied with KM555.
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your KM555
and PC.

User Guide
Learn more
about your
KM555.
KM555 Kullanım Kılavuzu

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.
58 LG KM555 | User Guide

TÜRKÇE
ENGLISH

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

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

NOTE
You can fi nd below DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this web address.
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GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
KM555

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

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

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

20. Oct. 2009

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 KM555
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to
assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods
with the phone transmitting at its
highest certified power level in
all used frequency bands.

• While there may be differences
between the SAR levels of
various LG phone models, they
are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure
to radio waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 1.36 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 1.35 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.
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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.
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• 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 to 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.
• 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.
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• 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 shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
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• 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 of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose
as household waste.
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• 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.

Troubleshooting
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.
MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

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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MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

Phone
cannot be
switched on

On/Off key pressed too
briefly Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least
two seconds. Charge battery.
Check charging indicator in
the display. Clean contacts.

Charging
error

Battery totally empty

Charge battery. Make sure the
ambient temperature is right,
wait for a while, and then
charge again.

Temperature out of
range

Check power supply and
connection to the phone.

Contact problem

Check the battery contacts,
clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective

If the charger does not warm
up, replace it.

Wrong charger

Only use original LG
accessories.

Battery defective

Replace battery.

Signal too weak

Reconnection to another
service provider is automatic.

Phone
loses
network
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MESSAGE

POSSIBLE CAUSES

POSSIBLE CORRECTIVE
MEASURES

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

LCD
Dimming

Low battery
When the battery is
empty, the LCD screen
will be dimming to
reduce the power
supply.

Recharge the battery.

The screen
does not turn
on when I
receive a
call.

Proximity sensor
problem

The proximity sensor is
detecting a obstacle in front
of the screen and turns off
the screen to avoid accidental
keypresses.
Make sure that the area
around the proximity sensor
is clean and perform a
calibration of the sensor.
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Gracenote®
Gracenote® End User License Agreement
This application or device contains software from Gracenote, Inc. of
Emeryville, California (“Gracenote”). The software from Gracenote (the
“Gracenote Software”) enables this application to perform disc and/or
file identification and obtain music-related information, including name,
artist, track, and title information (“Gracenote Data”) from online servers
or embedded databases (collectively, “Gracenote Servers”) and to
perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of
the intended End-User functions of this application or device.
You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software,
and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use
only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote
Software or any Gracenote Data to any third party.
YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE
GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS
EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.
You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data,
the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you
violate these restrictions. If your license terminates, you agree to
cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software,
and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote
Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including
all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become
liable for any payment to you for any information that you provide. You
agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement
against you directly in its own name.
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The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for
statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric
identifier is to allow the Gracenote service to count queries without
knowing anything about who you are. For more information, see the
web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.
The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed
to you “AS IS.” Gracenote makes no representations or warranties,
express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data
from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete
data from the Gracenote Servers or to change data categories for
any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made
that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or
that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be
uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new
enhanced or additional data types or categories that Gracenote may
provide in the future and is free to discontinue its services at any time.
GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE,
AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE
RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE
SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL
GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.
© Gracenote, Inc. 2009
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Gracenote®
Gracenote® Proprietary Legends
The following Gracenote legend (as Gracenote may specify from time to
time) must be included in:
• All documentation for products or applications using Gracenote
technology
• Marketing materials including web pages; if other third-party
trademark legends are included (Proprietary Legends must be
included in the same size and location as other legends)
CD, DVD, Blu-ray Disc, and music and video-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2009 to present Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-2009 to present Gracenote.
One or more patents owned by Gracenote apply to this product
and service. See the Gracenote website for a non-exhaustive list of
applicable Gracenote patents. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
the Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo
are either registered trademarks or trademarks of Gracenote in the
United States and/or other countries.
If space is an issue, one-page printed collateral (“one-sheets”) can use
the following instead:
Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are either registered trademarks or trademarks of
Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
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Gracenote® Corporate Description
Version 20061005
In user documentation and anywhere descriptions of Gracenote
technologies are included, the following description of Gracenote must
be used:
Music and video recognition technology and related data are provided
by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in music recognition
technology and related content delivery. For more information, please
visit www.gracenote.com.
If space is an issue, one-page printed collateral may use the following
description and/or the Gracenote logo as described below:
Music recognition technology and related data are provided by
Gracenote®.
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

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

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

MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI

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

ADRESİ

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

CİHAZ BİLGİLERİ
MARKASI

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

MODELİ

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

SERİ NO

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

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

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

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

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

İMZA

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

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

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

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.
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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
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

ADRESİ

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

TELEFONU

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

TELEFAKSI

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

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

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

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
ISTANBUL TELESERVICE INT.

ADANA KVK SERVIS

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS

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

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

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

ANKARA KVK SERVIS

İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS

ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

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

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

ANTALYA KVK SERVIS

İZMİR KVK SERVIS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin
2 (Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

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

BURSA KVK SERVIS

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

IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com

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

DİYARBAKIR KVK SERVIS

SAMSUN KVK SERVIS

TRABZON KVK SERVIS

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

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

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

ERZURUM KVK SERVIS

LG GÜNEY KORE FABR|KA

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

ISTANBUL SNG SERVIS

İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS

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

ISTANBUL VADOKS SERVIS

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

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

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

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

http://tr.lge.com

