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T Ü R K Ç E
E N G L I S H

KP100
Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve
kullanılan servis sa©layıcıya ba©lı olarak
telefondan farklı olabilir.

Pil yaklaßık 1 dakika süresince çıkartıldı©ında,
saat varsayılan ayarlarına geri döner.
Böyle bir durumda saati yeniden ayarlamanız
gerekir.
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KP100 Kullan\c\ K\lavuzu
Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sa©layıcıya
ba©lı olarak telefondan farklı olabilir.

Eski Cihazınızı imha etme
1. Ürününüzde, üzerinde çarpı ißareti bulunan tekerlekli bir
çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı
Avrupa Direktifi kapsamında oldu©unu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel
yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmıß
toplama merkezleri aracılı©ıyla belediye atık
sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3. Eski cihazınızın do©ru ßekilde imha edilmesi, çevre ve
insan sa©lı©ı için do©abilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı
bilgi için, ßehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya
ürünü satın aldı©ınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeli©ine uygundur.
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SIM Kartın takılması ve Pilin Íarj Edilmesi
SIM Kart\n Tak\lmas\

Resimler

Bir cep telefonu ßebekesine abone
oldu©unuzda, PIN kodunuz, iste©e ba©lı mevcut
hizmetler ve di©er bilgiler gibi abonelik
detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir
SIM kart size verilmektedir.
Önemli!

1
3
4
5

2

Pil kapa©ını açın
SIM kartınızı takın
Pil kapa©ını kapatın
Pilinizi ßarj edin

› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde

bulunan iletken kısım, bükülme ya da
çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar
görebilir, bu yüzden kartı tutarken,
takarken ya da çıkarırken dikkatli olun.
Tüm SIM kartlarını küçük çocukların
ulaßamayaca©ı yerlerde saklayın.
› USIM bu telefonda desteklenmiyor.
1

2

4

5

SIM
3

Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak
ßarj edildi©inden emin olun.

3
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Telefon Bileßenleri

Ahize Kulakl\©\

Seçim tußlar\
Ekran

Bu tußların her biri, hemen üst
kısmına rastlayan metinde ifade
edilen fonsiyonları yerine
getirmektedir.

: Gönder tußu
Diledi©iniz telefon numarasını
arayabilir ve gelen ça©rıları
yanıtlayabilirsiniz.

Alfa-nümerik tußlar
Bu tußlar bekleme modunda
numaraları tußlamak ya da
düzenleme modunda rakam ya
da karakterleri girmek için
kullanılmaktadır.

4

: Kapatma/Güç Tußu
Telefonu açıp kapamanızı,
aramayı sonlandırmanızı ya
da Bekleme Moduna geri
dönmenizi sa©lar.

: Gezinme tußu
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erißim sa©lar.
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Telefonunuzu Açma ve Kapama
1. Telefon açılana kadar
[END] (SON) tußunu basılı tutun.
2. Telefonu kapamak için, kapanıß resmi görüntülenene dek
tußunu basılı tutun.

[END] (SON)

Arama Yapma ve Yan\tlama
1. Alan koduyla birlikte istedi©iniz telefon numaras\n\ girin.
2. Diledi©iniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tußuna basın.
3. Konußma sona erdi©inde
[END] (SON) tußuna basın.

Aramalar\n Yan\tlanmas\
1. Telefon çalarken ekranda telefon simgesi yanıp sönecektir. Ça©rıya yanıt vermek
için
[SEND] (GÖNDER) tußuna ya da sol seçim tußuna basın.
2.
[SON] tußuna basarak aramay\ sonland\r\n.
Dikkat

› Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.

Uluslararas\ Aramalar Yapmak
1. Uluslararas\ arama ön kodu için
tußuna bas\n ve bas\l\ tutun. |stenirse '+'
karakterinin yerine, uluslararas\ erißim kodu yaz\labilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numaras\n\ girin.
3. Diledi©iniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tußuna basın.
5
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Menü ve Seçenekler
Telefonda, telefonun özelliklerini kißiselleßtirmenizi sa©layacak çeßitli ißlevler
bulunmaktad\r. Bu fonksiyonlar sol ve sa© programlanabilir tußlar aracılı©ıyla
ulaßılan menüler ve alt menüler ßeklinde düzenlenmektedir.
Ekranın alt kısmında, programlanabilir tußların hemen üstüne rastlayan etiketler,
tußun o andaki fonksiyonunu göstermektedir.

Menü

|lgili menüye ulaßmak
için sol seçim tußuna
bas\n.

6

Favoriler

Mevcut Favorilere ulaßmak
için sa© programlanabilir
tußa basın.
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Metin Girme
Telefonun tuß tak\m\n\ kullanarak alfa-say\sal karakterler girebilirsiniz. Modu
de©ißtirmek için
tußuna basın.

T9 Modu
Bu mod, her harf için ilgili tußa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak
sa©lar. Tuß tak\m\ndaki her tußa birden fazla harf atanm\ßt\r. T9 modu, bast\©\n\z
tußlar\ otomatik olarak bir dahili sözlükle k\yaslayarak do©ru sözcü©ü arar.
Dolay\s\yla geleneksel ABC moduna göre çok daha az say\da tußa basarak
sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu
Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tußa bir, iki, üç ya da dört kez
basarak girebilirsiniz.

123 Modu (Say\ Modu)
Her numara için ilgili tußa bir kez basman\z yeterlidir. Metin girißi alan\nda 123
moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar
tußuna bas\n.

Sembol Modu
Bu mod

tußuna basarak özel karakterleri girmenizi sa©lar.

7
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Kayıp & Çalıntı bildirimi (LMT)
1. LMT özelli©i telefonu kaybetti©iniz yada çaldırdı©ınızda size telefon takip sistemi
sa©lar.
2. Yetkisi olmayan bir numara telefonuzu kullandı©ı zaman sizin numaranıza mesaj
ile bildirilir.
3. LMT'yi açık olarak ayarlayın [Menü -> Ayarlar -> Güvenlik]
› Kayıp & Çalıntı bildirimini seçin
› Standart LMT kodunu girin.
› LMT ayarla menüsünü seçin
› LMT'yi Açık olarak ayarlayın ve Tamam'a basın
› Standart LMT kodunu de©ißtirebilirsiniz.
› LMT numarası girin
Dikkat

› Telefonunuzu baßka bir SIM kart ile kullandı©ınızda LMT'yi devre dıßı bırakmayı
unutmayın.

› LMT numarasını ülke kodu ile birlikte girmeniz önerilir.(Örn Türkiye için +90 xxx xxx
xx xx)

› Standart LMT kodu "0000" dır.

8
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Telefonun sesini ayarlama
Zil sesi
1. Sol seçim tußuna [Menu] (Menü) basın ve yukarı/aßa©ı hareket tußlarını
kullanarak [Settings - Profiles] (Ayarlar - Profiller) seçeneklerini tercih edin.
2. [Personalise] (Kißiselleßtir) seçene©ini tercih ederek Zil Tonu menüsünü seçin.
3. Sol seçim tußuna [Tamam] basın, böylece arzu etti©iniz zil sesini
ayarlayabilirsiniz.
|pucu

› Zil sesini açmak yerine telefonu titreßime geçirmek istiyorsanız, Titreßim modunu
seçin ya da

tußuna basılı tutun.

Zil Sesi/Tuß Takımı/Mesaj/Arama uyarı tonları ve ses seviyeleri
Zil Sesi/Tuß Takımı/Mesaj/Arama uyarı tonları ve ses seviyelerini seçebilirsiniz.
Tußlara basıldı©ında çıkan sesi ya da ses seviyesini de©ißtirebilirsiniz.
[Menü - Ayarlar - Profiller - Kißiselleßtir]

9
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Menü A©ac\
1. Rehber
1.1 Ara
1.2 Yeni kißi
1.3 Hızlı aramalar
1.4 Hepsini kopyala
1.5 Hepsini Sil
1.6 Hafıza durumu
1.7 Bilgi

2. Mesajlar
2.1 Yeni mesaj
2.2 Gelen kutusu
2.3 Taslaklar
2.4 Giden kutusu
2.5 Gönderilen
2.6 Telesekreter
2.7 Bilgi mesaj\
2.8 Íablonlar
2.9 Ayarlar

10

3. Ça©r\ geçmißi
3.1 Tüm ça©rılar
3.2 Cevapsız
ça©rılar
3.3 Yapılan ça©rılar
3.4 Gelen ça©rılar
3.5 Arama süresi

4. Araçlar
4.1 Oyunlar
4.2 Hesap makinesi
4.3 Kronometre
4.4 Birim
dönüßtürücü
4.5 Dünya saati

5. Ayarlar
5.1 Profiller
5.2 Tarih & Saat
5.3 Diller
5.4 Ekran
5.5 Ça©rı
5.6 Otomatik tuß
kilidi
5.7 Güvenlik
5.8 Güç Tasarrufu
5.9 Íebeke seçimi
5.0 Ayarlar\ S\f\rla
5.* Hafıza durumu

6. Ajanda
6.1 Alarm
6.2 Takvim
6.3 Kısa not
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Hızlı özellik referansı
Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilißkin kısa açıklamalar sunar.

Rehber Menü 1
Ara

Rehberde bulunan kißileri Arayabilirsiniz.
Dikkat: Aramak istedi©iniz kißinin ilk harflerini girerek h\zl\ arama
yap\labilir.

Yeni kißi

Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kißi kaydedebilirsiniz.

Hızlı aramalar

ve
tußlarından birine rehberde kayıtlı bir kißinin
numarasını atayabilirsiniz.

Hepsini kopyala

Rehberi SIM Karttan Telefon belle©ine veya Telefon
belle©inden SIM karta kopyalayabilirsiniz.

Hepsini Sil

SIM kart belle©inde ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları
silebilirsiniz.

Hafıza durumu

Boß alanı ya da bellek kullanım oranını kontrol edebilirsiniz.

Bilgi

› Serv. arama no.: Hizmet sa©layıcı tarafından atanan servis
numaralarının listesine ulaßın.

› Kendi numaram: SIM karta kendi numaran\z\ kaydedebilir
ve kontrol edebilirsiniz.

› Kartvizit: Bu seçenek, Ad, cep telefonu numaras\ vs. içeren kendi
kartvizitinizi olußturman\z\ sa©lar.

11
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Mesajlar Menü 2
Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.
Yeni mesaj
Gelen kutusu
Taslaklar
Giden kutusu
Gönderilen
Telesekreter
Bilgi mesaj\
Íablonlar
Ayarlar

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları
içermektedir.
Mesaj ald\©\n\z zaman telefon sizi uyaracakt\r.
Bu menü daha önceden hazırlanmıß mesaj listesini göstermektedir.
Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen
mesajları görüntülemenizi sa©lar.
Bu menü önceden gönderilmiß mesajları görmenizi sa©lar,
zaman ve içerik de dahil.
Bu menü (Íebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması
Íartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erißim sunmaktadır.
Bilgi servisi mesajları ßebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa
mesajlardır.
Listede daha önceden tanımlanmıß mesajlar bulunmaktaktadır.
Mesaj ßablonunu görüntüleyip ve düzenleyebilece©iniz gibi yeni
mesajlar da olußturabilirsiniz.
Bu menü ßebeke hizmet sa©layıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sa©lar.
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.

Ça©r\ geçmißi Menü 3
Íebekeniz, servis alan\ içinde Arayan Hatt\ Kimli©i (CLI) özelli©ini destekliyorsa
cevaps\z, gelen ya da yap\lan aramalar\n kay\tlar\n\ görebilirsiniz. Numara ve isimle
(varsa) birlikte, araman\n gerçekleßti©i saat ve tarih de gösterilir. Ayn\ zamanda
ça©r\ sürelerini de görebilirsiniz.
12
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Ça©r\ geçmißi Menü 3 (Devam)
Tüm ça©rılar

Zaman sıralamasına göre yapılan üç ça©rı türünü
(Gelen/Yapılan/Cevapsız ça©rılar) de göstermektedir.

Cevapsız ça©rılar

Bu seçenek en son 10 gelen cevapsız aramayı görmenizi sa©lar.

Yapılan ça©rılar

Bu seçenek en son 10 yap\lan aramay\ görmenizi sa©lar.
(arananan ya da aramaya çalıßılan)

Gelen ça©rılar

Bu seçenek en son 10 gelen aramay\ görmenizi sa©lar.

Arama süresi

Gelen ve yap\lan aramalar\n süresini görmenizi sa©lar.

Araçlar Menü 4
Oyunlar

Telefonda bulunan oyunlara ulaßabilirsiniz.

Hesap makinesi

Bu ißlev +, –, x, ÷ : gibi standart ißlemleri kapsar: Toplama,
Ç\karma, Çarpma ve Bölme.

Kronometre

Günlük yaßantımızda her an karßılaßtı©ımız ve kullandı©ımız
kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.

Birim
dönüßtürücü

Bu ißlev herhangi bir ölçü birimini istedi©iniz bir di©er ölçü
birimine dönüßtürür.

Dünya saati

Baßka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi
sa©lar.

13
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Ayarlar Menü 5
Aßa©ıdaki menüleri diledi©iniz gibi ayarlama ßansına sahipsiniz.
Profiller
Tarih & Saat
Diller
Ekran
Ça©rı
Otomatik tuß kilidi
Güvenlik

14

Farklı olaylar, ortamlar ya da arayıcı grupları için farklı zil tonları
ayarlayabilir ve atayabilirsiniz.
Tarih ve saatle ilgili ißlevleri ayarlayabilirsiniz.
Telefonunuzun ekran\nda görüntülenen metinlerin dilini
de©ißtirebilirsiniz. Bu de©ißiklik, Dil Giriß modunu da etkiler.
Telefon ekranına ait ayarları de©ißtirebilirsiniz.
Ça©rı ayarlarını yapabilirsiniz.
Otomatik tuß kilidini ayarlayabilirsiniz.
Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sa©lar.
› PIN kodu iste©i: Telefonunuzu, açıldı©ında SIM kartınızın PIN
kodunu soracak ßekilde ayarlayabilirsiniz.
› Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için
güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.
› Ça©r\ Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun
belirli kategorilerdeki aramalar\ yapmas\n\ veya almas\n\
engeller. Bu ißlev, arama engelleme ßifresini sorar.
› Sabit arama numaras\ (SIM karta ba©l\d\r): Giden aramalar\
seçili telefon numaralar\ ile s\n\rland\rabilirsiniz. Numaralar
PIN2 kodunuz taraf\ndan korunur. Bu hizmet aktif hale
getirildikten sonra ulaßmak istedi©iniz numaralar, sabit arama
numarasını devreye sokmanızın ardından rehbere eklenmelidir.
› Kayıp & Çalıntı bildirimi (LMT): Bu telefondaki LMT özelli©i,
telefonunuzu kaybetti©inizde veya yanlıß yere koydu©unuzda
size takip sistemi sunar. Telefonunuzu izinsiz bir kullanıcı
kullandı©ı an önceden belirtmiß oldu©unuz numaraya
telefonunuzdan bir SMS gönderilir. Bu SMS izinsiz kullanıcının
haberi olmadan önceden belirledi©iniz numaralara gönderilir.
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Ayarlar Menü 5 (Devam)
Güvenlik
(Devam)

› Kodları de©ißtir: PIN, telefonun yetkisiz kißilerce kullan\lmas\n\

Güç Tasarrufu

E©er Açık yaparsanız, telefonu kullanmadı©ınızda güç
tasarrufunda bulunabilirsiniz.

Íebeke seçimi

Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir ßebeke seçebilirsiniz.
Íebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlan\r.

Ayarlar\ S\f\rla

Telefonun baßlang\çtaki fabrika ayarlar\na dönmesini
sa©layabilirsiniz. Bu ißlevi etkinleßtirmek için Güvenlik kodu
gereklidir.

Hafıza durumu

Her belle©in boß alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

önlemek için kullan\lan Personal Identification Number’\n (Kißisel
Kimlik Numaras\) k\saltmas\d\r. Aßa©\daki erißim kodlar\n\
de©ißtirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.

Ajanda Menü 6
Alarm

Üç alarm birden kurabilirsiniz. Alarm ayarlamayı seçti©inizde ekranın
üst kısmında geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldi©inde, Alarm
simgesi LCD ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.

Takvim

Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.

Kısa not

Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
NOT: Bu menü SIM servis menüsünün desteklenmedi©i
operatörlerde gözükür, SIM servis menüsünün desteklendi©i SIM
kartlarda bu menünün içindeki menüler Araçlar menüsüne taßınır ve
bu menü yerine SIM Servis menüsü gözükür.
15
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 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\
Lütfen bu basit kurallar\ okuyun. Kurallar\n çi©nenmesi tehlikeli ve yasa d\ß\ olabilir.
Bu k\lavuzda daha ayr\nt\l\ bilgiler verilmektedir.

Uyar\

› Güvenli©iniz için YALNIZCA belirtilen OR|J|NAL batarya ve ßarj cihazlar\n\
kullan\n.

› Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapat\n. Örne©in;
telefonunuzu hastanelerde kullanmay\n. Hassas t\bbi gereçlerin etkilenmesine
neden olabilirsiniz.
› Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden ç\kar\lmal\d\r.

Ürüne özen ve bak\m
Uyar\! Yaln\zca bu telefon modelinde kullan\lmas\ onaylanm\ß pilleri, ßarj aletlerini
ve aksesuarlar\ kullan\n. Di©er türlerde ürünlerin kullan\lmas\, telefonun onaylar\n\
ya da garantisini geçersiz k\labilir ve tehlikeli olabilir.
› Bu cihaz\ sökmeyin. Onar\m gerekti©inde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› Bu ürün, radyatör ve f\r\n gibi \s\ kaynaklar\ndan uzak tutulmal\d\r.
› Cihaz\n d\ß\n\ temizlemek için kuru bir bez kullan\n. (Herhangi bir çözücü
kullanmayın.)
› Telefonu kredi kartlar\ ya da seyahat biletlerinin yan\na koymay\n; manyetik
ßeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

16
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 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performans\n\ etkileyen girißimlere neden olabilir.
› Mobil telefonu, izin almadan t\bbi cihazlar\n yan\nda kullanmay\n. Telefonu, kalp
pillerine yak\n yerlere, örne©in gö©sünüzün üzerindeki ceplere yerleßtirmeyin.

Yol güvenli©i
Araç kulland\©\n\z yerlerde sürüß s\ras\nda mobil telefon kullan\m\yla ilgili
yasalar\ ve yönetmelikleri kontrol edin.
› Sürüß s\ras\nda telefonu elde tutarak konußmay\n.
› Mümkünse telefonla uzaktan konußma (handsfree) kitlerini kullan\n.
› Sürüß koßullar\ gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramay\ yan\tlamadan
önce kenara çekin ve park edin.
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 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)
Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ alanlar
Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ yerlerde telefonu kullanmay\n. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar
Telefonu yak\t istasyonlar\nda kullanmay\n. Yak\t ya da kimyasal maddelerin
yak\n\nda kullanmay\n.

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girißime neden olabilmektedir.
› Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapat\n.

Çocuklar
Telefonu, çocuklar\n ulaßamayaca©\ güvenli bir yerde saklay\n. Ürün, çocukların
nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Acil aramalar
Acil aramalar\, her hücresel ßebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil ça©r\lar
için yaln\z bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sa©lay\c\n\zla görüßün.
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 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)
Pil bilgisi ve bak\m\

› Yeniden ßarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli de©ildir. Di©er pil sistemlerinin
aksine, pilin performans\n\ etkileyebilecek haf\za etkisi olmayan piller
kullan\lmaktad\r.
› Yaln\zca LG pilleri ve ßarj aletleri kullan\n. LG ßarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmas\n\ sa©layacak ßekilde tasarlanm\ßt\r.
› Pili sökmeyin ya da k\sa devre yapt\rmay\n.
› Pil art\k yeterli performans sa©layamad\©\nda de©ißtirin. Pil, de©ißme zaman\
gelene kadar yüzlerce kez ßarj edilebilir.
› Pil ßarj aletini do©rudan güneß \ß\©\na maruz b\rakmay\n ya da banyo gibi yüksek
nem oran\na sahip yerlerde kullanmay\n.
› Yanlıß tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
› Kullanılmıß pilleri üreticisinin verdi©i talimatlara uygun ßekilde atın.
› Pili de©ißtirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis
noktasına götürünüz.
› Íarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak ßarj
olduktan sonra daima ßarj cihazını prizden çıkarın.
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 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)
Radyo frekans\ enerjisine maruz kalma
Radya dalgas\na maruz kalma ve Özel Emilim H\z\ (SAR – Specific
Absorption Rate) bilgileri
KP100 modeli mobil telefon, radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili güvenlik
gereksinimlerine uyumlu olacak ßekilde tasarlanm\ßt\r. Bu gereksinim, yaßa ve
sa©l\k durumuna ba©l\ olmaks\z\n tüm kißilerin güvenli©ini garanti alt\na almak için
tasarlanm\ß güvenlik s\n\rlar\n\ içeren bilimsel kurallar\ temel almaktad\r.
› Radyo dalgalar\na maruz kalma kurallar\nda, Özel Emilim H\z\ ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullan\lmaktad\r. SAR testleri, telefonun kullan\lan tüm
frekans bantlar\nda onayl\ en yüksek güç seviyesinde iletim yapt\©\ standart bir
yöntem kullan\larak gerçekleßtirilmektedir.
› Çeßitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri aras\nda farkl\l\klar olmas\na
karß\n, tüm modeller radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili kurallar\n gereklerini
yerine getirecek ßekilde tasarlanm\ßt\r.
› Uluslararas\ |yonize Olmayan Radyasyon Korumas\ Komisyonu (ICNIRP), önerilen
SAR s\n\r\n\ on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemißtir.
› Kulakta kullan\m için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR
de©eri, 0.600 W/kg’dir (10g).
› Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) taraf\ndan belirlenen SAR
s\n\r\n\ benimsemiß ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan)
yaßayan kißiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6
W/kg olacak ßekilde belirlenmißtir.
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 Teknik Veriler
Genel

› Ürün ad\: KP100
› Sistem: GSM 900 / DCS 1800

Bilgileri
Adı

Ortam \s\s\

› Maksimum: +55°C
› Minimum: -10°C

LG Electronics Inc

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

Ürün Detayları
Ürün adı
Terminal donanımları
Model adı

Marka adı

Not

› Bu cihazın yazılımı Türkiyede

Uygun olunan standartlar

kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıßtır.

"Bu modelin uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com>
adresinden ulaßabilirsiniz."

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

Açıklama
Yayın Tarihi

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara
tam olarak uygun oldu©unu garanti eder ve tüm
sorumlulu©un bize ait oldu©unu temin ederiz.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Yetkili kißi imzası
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USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service provider used.

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

Illustrations

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

1
3
4
5

2

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

› The plug-in SIM card and its contacts can

be easily damaged by scratches or bending,
so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out
of the reach of small children.
› USIM is not supported in a phone.
1

2

4

5

SIM
3

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

3
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Phone Components

Earpiece

Display screen

: Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and
to enter numbers or characters
in edit mode.

4

Soft keys
Each of these keys performs
the functions indicated by the
text on the display
immediately above them.

: End /Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby Mode.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.
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Turning Your Phone On and Off
1. Hold down the
[END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the
[END] key until the power-off image displays.

Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the
[SEND] key to call the number.
3. When finished, press the
[END] key.

Answering a Call
1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the
key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the
[END] key.
Note
› After the call ends, the phone will go back to standby mode.

[SEND]

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character automatically
selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press

[send] key to call the number.
5
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Menu and Options
Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are
arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.
The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates
their current function.

Menu

Press the left soft key to
access the available Menu.

6

Favourites

Press the right soft key to
access the available
Favourites.
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Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. To change modes,
press the
key.

T9 Mode
This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the
keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes
with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far
fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter
once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode
This mode allows you to enter special characters by pressing

key.

7
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Lost Mobile Track (LMT)
1. The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system
in place for your Mobile in case you lose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your
phone and the Message is sent to your pre-defined number.
3. Setting the LMT ON [Menu -> Settings -> security]
› Select "Lost Mobile Track"
› Enter Default LMT code.
› Select Set LMT
› Select ON, press OK
› Change the default LMT code
› Input the “Number for LMT” details
Note

› In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT
feature OFF.

› It is recommended to enter the Number for LMT with the country code (e.g. for INDIA +91
followed By mobile number)

› Default LMT code is “0000”.

8
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How to set the tone
Ringtone
1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down
navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [Options] and then you can set the desired ringtone by
pressing Select.
Tip
› If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold
the
key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes
You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.
You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.
[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

9
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Menu tree
1. Contacts
1.1 Search
1.2 New contact
1.3 Speed dials
1.4 Copy all
1.5 Delete all
1.6 Memory status
1.7 Information

2. Messaging
2.1 New message
2.2 Inbox
2.3 Drafts
2.4 Outbox
2.5 Sent
2.6 Listen voice mail
2.7 Info messages
2.8 Templates
2.9 Settings

10

3. Call history
3.1 All calls
3.2 Missed calls
3.3 Dialled calls
3.4 Received calls
3.5 Call duration

4. Tools
4.1 Games
4.2 Calculator
4.3 Stopwatch
4.4 Unit Converter
4.5 World clock

5. Settings
5.1 Profiles
5.2 Date & Time
5.3 Language
5.4 Display
5.5 Call
5.6 Auto keylock
5.7 Security
5.8 Power save
5.9 Network selection
5.0 Reset settings
5.* Memory status

6. Organizer
6.1 Alarm
6.2 Calendar
6.3 Memo
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Quick feature reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1
Search

You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the

New contact

You can add phonebook entries by using this menu.

Speed dials

Assign contacts to any of keys from

Copy all

You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and
also from Phone memory to SIM card memory.

Delete all

You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.

Memory status

You can check free space and memory usage.

Information

› Service dial numbers: Access the list of service numbers assigned

name you want to search.

to

.

by service provider safely.

› Own numbers: You can save and check your own numbers in SIM card.
› Business card: This option allows you to create your own business
card featuring your name, mobile phone number and so on.

11
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Messaging Menu 2
This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).
New message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

Inbox

You will be alerted when you have received a message.

Drafts

This menu shows the preset message list.

Outbox

This menu allows to view the message which is about to be sent or
has failed to be sent.

Sent

This menu allows you to view the messages which have already been
sent, including time and content.

Voice mail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your network).

Info messages

Info service messages are text messages delivered by the network to
your handset.

Templates

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the
template messages or create new messages.

Settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

Call history Menu 3
You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports
the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if
available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You
can also view call durations.
12

KP100_Tur_Eng_0808

2008.9.8

10:11 AM

Page 13

Call history Menu 3 (Continued)
All calls

Displays all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls)
by time.

Missed calls

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

Dialled calls

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or
attempted).

Received calls

This option lets you view the last 10 incoming calls.

Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4
Game

Has List of default games available in the phone.

Calculator

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: Addition,
Subtraction, Multiplication and Division.

Stopwatch

Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use
in daily life.

Unit Converter

This converts any measurement into a unit you want.

World clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

13
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Settings Menu 5
You can set the following menus for your convenience and preferences.
Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events,
environments or caller groups.

Date & Time

You can set functions relating to the date and time.

Language

You can change the language for the display texts in your phone.
This change will also affect the Language Input mode.

Display

You can change settings for the phone display.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Auto keylock

When this feature is enabled, the phone keypad is locked.

Security

This menu allows you to set the phone safely.

› PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.

› Phone lock : You can use a security code to avoid unauthorized
use of the phone.

› Call barring : The Call barring service prevents your phone from

14

making or receiving a certain category of calls. This function
requires the call barring password.
› Fixed dial number (SIM dependent): You can restrict your
outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow
access to once this service has been enabled, must be added to
the Number list after enabling Fixed dial number.
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Settings Menu 5 (Continued)
Security
(Continued)

› Change codes : PIN is an abbreviation of Personal Identification

Power save

If you set this to On, you can save the power.

Network
selection

You can select a network that will be registered either
automatically or manually. Usually, the network selection is set to
Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security
code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

Number to prevent use by unauthorized persons. You can change
the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Organizer Menu 6
Alarm

Allows you to set one of three alarms. The current time is
displayed at the top of the screen when you select an alarm to set.
At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD
screen and the alarm will sound.

Calendar

When you enter this menu you will be able to view the calendar.

Memo

You can create a list of tasks.
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 Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.

Warning

› For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital
where it may affect medical equipment.

› Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
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.
› The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.

16
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Electronic 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 a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when
you drive.

› Do not use a hand-held phone while driving.
› Use a hands-free kit, if available.
› Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.

17
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
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.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.

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

18
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Battery information and care

› You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other

battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
› Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery
life.
› Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
› Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
› Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› Dispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.
› 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.
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP100 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure 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 standardized 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 ten (10) gram of tissue.
› The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
0.600 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) is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue.
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 Technical Data
General

› Product name : KP100
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures

› Max. : +55°C
› Min : -10°C

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

:...................................................
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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
+:=+8:+L+ +2#3A+6/:+L+N>6?+;D!9 "57/A.+8D
ŞİŞLİ/İSTANBUL
(/;13!99+B3G3>;>76+;(   
&/6
   +@
  

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
LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / Fax: +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / Email: volkan@lgdsc01.com

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

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

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

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

http://tr.lge.com

