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veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına
bağlı olarak telefonunuzdan farklılık
gösterebilir.
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LG tarafından piyasaya sürülen kompakt
tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle
göz dolduran, en son dijital mobil iletişim
teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanmış
KF700 model cep telefonunu satın aldığınız
için teşekkür ederiz.
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Telefonunuzu tanıyın

A

Şarj cihazı, Kablo, Handsfree konektörü
İPUCU: USB kablosunu bağlamak için telefonun
açılmasını ve şebekeye bağlanmasını bekleyin.

Hızlı arama tuşu

Kilitle/ Kilit aç tuşu

Dahili kamera lensi
Kapatma/Güç tuşu
Bir çağrıyı bitirir veya
reddeder. Telefonun açıp/
kapanmasını sağlar.
Bekleme ekranına dönmek
için bir kez basın.

B

Temizle tuşu
Her basıldığında bir
karakteri siler. Bu tuşu
bir önceki ekrana dönmek
için kullanın.
Çağrı tuşu
Telefon numarasını arar
ve gelen çağrıları
yanıtlar.

F

U
Kurulum

UYARI: Telefonun üzerine ağır nesneler konulması
veya cebinizde iken üzerine oturulması telefonun LCD ve
dokunmatik ekran işlevlerine zarar verebilir.
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Çekim tuşu

Açık görünüm
Kısayol arama
Kamera veya video modunda yakınlaştırır veya
uzaklaştırır. Menüler arasında gezinmeyi sağlar.

01
02

İPUCU: Ses seviyesini müzik dinlerken, oyun
oynarken ve arama sırasında ayarlayabilirsiniz.

03

UYARI: Manyetik nesnelerle yakın temas
ayar düğmesinin arızalanmasına neden olabilir.

04
05

Bellek kartı yuvası
Pil kapağı

06
07
08

Pil
Flash
Kamera lensi
USIM Kartı Yuvası
Kurulum
9

USIM kartının ve pilin takılması

1 Pil kapağını çıkartın
Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın
ve telefondan ayırın.

2 Pilin çıkarılması
Pilin alt kenarını kaldırın ve pil bölmesinden
dikkatle çıkarın.

U

4

UYARI: Pili çıkarırken tırnak ucunuzu
kullanmayın.

UYARI: Telefon açıkken pili çıkarmayın,
aksi halde telefon zarar görebilir.

3 Pil kapağını yerine takın
Pil kapağını klik sesiyle yerine oturana kadar
telefonun üstüne doğru kaydırın.
Kurulum
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5

en

ar

USIM kartının ve pilin takılması
01
02
03
04

4 USIM kartını takın
USIM kartını kaydırarak USIM kartı
taşıyıcısına yerleştirin. Kartın üzerindeki altın
temas yerlerinin aşağı doğru baktığından
emin olun. USIM kartı çıkartmak için,
nazikçe ters yöne doğru çekin.

05
06
07
08

Kurulum

5 Pilin takılması
Önce pilin üst kısmını yuvasına yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle
hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı
yerine oturuncaya kadar bastırın.

6 Telefonun şarj edilmesi
KF700’ün yan tarafında bulunan şarj soketi
kapağını çekerek açın. Şarj aletini takıp ﬁşini
elektrik prizine yerleştirin. KF700’ün ekranda
Tam Şarjlı uyarı mesajı görüntülenene kadar
şarj edilmesi gerekir.
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Bellek kartı

M

Bellek kartının takılması
Bellek kartı kullanarak telefonunuzun
kullanılabilir bellek kapasitesini artırabilirsiniz.
KF700 en fazla 4GB kapasiteli bellek kartlarını
desteklemektedir.
1 Mikro SD kart yuvasının kapağını çekerek

açın.
2 Bellek kartını takın. Bellek kartını yerine

oturana kadar alttaki yuvaya doğru
kaydırın. Altın temas alanının bulunduğu
kısmın yukarıya baktığından emin olun.

3 Format öğesine dokunun ve varsayılan

olarak 0000 şeklinde belirlenmiş şifreyi
girin. Bellek kartınız biçimlendirilerek
kullanıma hazır bir hale getirilir.
4 KF700 üzerinde yeni biçimlendirilmiş
klasörleri görüntülemek için
öğesine
dokunun ve
öğesini seçin. Öğelerim
seçeneğini seçin. Beş adet klasör
görüntülenir: Görüntülerim, Seslerim,
Videolarım, Belgeler ve Diğer dosyalar.
Bellek kartının kullanılması ile ilgili daha
detaylı bilgi edinmek için, bkz. sayfa 41.
UYARI: Bellek kartınızı formatladığınızda,
içindeki tüm bilgiler silinir. Bellek kartınızdaki
bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, önce
yedekleyin.

3 Mikro SD kart yuvasının kapağını kapatın.

Rehberinizin aktarılması

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Rehber kayıtlarını telefonunuzun SIM kartına
aktarmak için:

Bellek kartınız daha önceden
biçimlendirildiyse hemen kullanmaya
başlayabilirsiniz. Değilse biçimlendirmeniz
gerekir.
1 Bekleme ekranında

ve

öğesine dokunun

öğesini seçin.

Kurulum

2 Telefon ayarları öğesini, ardından Bellek

yöneticisi öğesini ve Harici bellek
öğesini seçin.
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1 Bekleme ekranından

öğesine dokunun
ve öğesini seçin.
2 Rehber öğesini seçin, Ayarlar’ı ve
ardından Kopyala ya da Taşı seçeneklerini
seçin.
3 Telefondan SIM’e öğesini seçin, ardından
Hep beraber veya Teker teker
öğelerinden birini seçin.
4 Onaylamak üzere Tamam öğesine dokunun.

Menü haritası
01
02
03
04
05
06
Rehber

Çağrı
geçmişi

Galeri

Kamera

Tarayıcı

Google

Ekran

Proﬁller

07
08

Mesaj

a

Video
kamera

Müzik

Ajanda

Alarmlar

Telefon
ayarları

Çağrı
ayarları

Video
listeleri

FM radyo

Not
defteri

Ses
kaydedicisi

Bluetooth

Kısayol
arama
ayarı

un
Araçlar

i

Oyunlar ve
Uygulamalar

an
Kurulum

n.
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Bekleme ekranınız

Kı

KF700’ünüz kullanımda olmadığı zaman
bekleme ekranınıza geri döner. Buradan menü
seçeneklerine ulaşabilir, hızlı arama yapabilir,
proﬁlinizi değiştirebilir ve daha bir çok işlem
yapabilirsiniz.

Kıs
fon
ko

Dokunmatik ekran ipuçları
Bekleme ekranı aynı zamanda InteractPad’e
(dokunmatik ekran) alışmak için de
mükemmel bir yerdir.
Bir öğeyi seçmek için dokunmatik ekrandaki
simgeye tam olarak dokunun. KF700’ünüz bir
seçeneğe dokunduğunuzu algıladığında
haﬁfçe titrer.
• Çok sert basmaya gerek yoktur,

InteractPad haﬁf ancak sağlam bir
dokunuşu algılayabilecek kadar hassastır.
• İstediğiniz seçeneğe parmağınızın ucuyla

dokunun. Etrafındaki tuşlara dokunmamaya
dikkat edin.
• Ekran ışığı söndüğünde, bekleme ekranına

Bekleme ekranınız

geri dönmek için telefonun sağ tarafındaki
kilitle/kilit aç tuşuna basın.
• Telefonu kapak veya kılıf ile örtmeyin,

çünkü InteractPad üzerini örten herhangi
bir malzeme olduğunda çalışmaz.
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▲ Dokunmatik ekran

Kısa yol tuşları
01

Kısa yol tuşları, en çok kullandığınız
fonksiyonlara tek dokunuşta erişmek için
kolaylık sağlar.
Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş
takımını açmak için dokunun. Telefonu
kaydırıp açmadan da çağrı yapabilirsiniz.
Bir numara ile video çağrısı başlatmak
için numarayı girdikten sonra Video
araması sekmesine basın.
Adres defterinizi açmak için dokunun.
Rehber alfabetik sırayla görüntülenir. Yeni
bir kişi oluşturabilir, mevcut olanların
üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için sayfa 21’e bakın.

02
Bir SMS mesajı oluşturmak ve
göndermek için dokunun. Detaylı bilgi için
sayfa 25’e bakın.

03

Dört alt-menüye bölünen ana menüyü
açmak için dokunun. Diğer seçenekleri
görüntülemek için alt-menünün dikey
sekmelerine dokunun.

05

04

06
07
08

Müşteriye tavsiye
Anten hassasiyetini artırmak için LG telefonu aşağıdaki şekilde gösterildiği şekilde tutmanızı
tavsiye eder.

Bekleme ekranınız

Lütfen arama sırasında ve Bluetooth bağlantısı kullanılırken anten bölgesini elinizle
kapamayın. Bu durum, konuşma kalitesini düşürebilir.

15

Bekleme ekranınız
Durum çubuğu
Durum çubuğu, çeşitli simgeler kullanarak,
sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü gibi
konularda ve Bluetooth veya GPRS özelliğinin
aktif olup olmadığı hakkında bilgiler gösterir.
Aşağıdaki tabloda, durum ekranında
görebileceğiniz simgelerin anlamları
açıklanmaktadır.
Simge

Tanım
Birden fazla görev
yürütülüyor (Alt menüde)
Şebeke sinyal gücü (çubuk
sayısı değişir)
Şebeke sinyali yok
Kalan pil ömrü
Pil boş
Yeni metin mesajı
Yeni sesli mesaj

Bekleme ekranınız

Gelen kutusu dolu
Mesaj gönderme başarısız
Bir alarm kurulu
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Simge

Tanım
Normal proﬁl kullanımda
Dış mekan proﬁli kullanımda
Sessiz proﬁl kullanımda
Kulaklık proﬁli kullanımda
Çağrılar yönlendirildi
GPRS mevcut
EDGE kullanımda
Dolaşım
Uçuş modu seçildi
Bluetooth etkin
HSDPA mevcut
3G mevcut

Du
de
Du
ed
Za
Te
Uç
bil
MP
öz
bır

Bi
fo
He
kö
öğ
yü
öğ
old
bir

Uy
ka
he
do

a

Durum çubuğundan durumunuzu
değiştirme
Durum çubuğunda geçerli ayarlarınızı temsil
eden simgeye dokunun. Durum Özeti geçerli
Zaman, Şebeke, Servis Kimliği, Pil,
Telefon belleği, Harici Bellek, Proﬁl, MP3,
Uçuş Modu ve Bluetooth durumu hakkında
bilgileri görüntüler. Proﬁl tipini ayarlayabilir,
MP3 oynatabilir ve Uçuş Modu, Bluetooth
özelliklerini aktiﬂeştirebilir/devre dışı
bırakabilirsiniz.
Birden fazla görev yürütülüyor
fonksiyonunun kullanılması
Herhangi bir fonksiyon kullanıyorsanız, sol üst
köşede Birden fazla görev yürütülüyor
öğesini bulabilirsiniz. Birden fazla görev
yürütülüyor menüsünü açmak için
öğesine dokunun. Buradan çalıştırmakta
olduğunuz tüm uygulamaları görebilir ve tek
bir dokunuşla bu uygulamalara erişebilirsiniz.

Durum çubuğu

02
03
04
05
06
07
08

Bekleme ekranınız

Uygulamadan çıkmadan veya uygulamayı
kapamadan bekleme ekranına dönmek için
herhangi bir uygulamada,
öğesine
dokunarak Ana Ekran seçeneğini seçin.

01

17

Çağrılar
Arama veya görüntülü arama
yapılması
1 Telefonu kaydırarak açın.
2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.

Tuşlanan rakamı silmek için C telefon
tuşuna basın.
3 Aramayı başlatmak için Çağrı öğesine
dokunun
veya telefon tuşuna basın.
Video aramayı yapmak için
öğesine
dokunun.
4 Çağrıyı sonlandırmak için
telefon
tuşuna basın.
İpucu! Yukarı kaydırmadan arama yapmak için.
Tuş takımını açmak için tuşuna dokunun.
Numarayı girin ve arama’ya basın.
İpucu! Bir uluslararası çağrı yapmak için +
girmek amacıyla 0 tuşunu basılı tutun.
İpucu! Kazayla çağrı yapmayı engellemek
amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için
kilitle/kilit aç tuşuna basın.

Temel özellikler
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Rehberden çağrı yapılması
1 Bekleme ekranından adres

Ça

defterini

açmak için öğesine dokunun.
2 Listeden çağrı yapmak istediğiniz kişiye

dokunun ve eğer birden fazla numara
kayıtlıysa aranacak numarayı seçin.
3 Çağrı yapmak istediğiniz kişinin isminin ilk
harﬁni girmek üzere tuş takımını da
kullanabilirsiniz.
4 Çağrıyı başlatmak için
Çağrı öğesine
dokunun veya telefon tuşuna basın.
İpucu! Kapak kapalıyken
öğesine
dokunun, tuş takımı görüntülendiğinde Giriş
çubuğuna basın. Tuş takımını kullanarak
harﬂeri girebilirsiniz. Bir harf girildiğinde, listeler
görüntülenebilir.

Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak
için
telefon tuşuna basın.
telefon
Çalma sesini susturmak için
tuşuna basın. Bu özellik, toplantı sırasında
proﬁlinizi Sessiz moda almayı unuttuğunuzda
çok faydalıdır.
‘Gelen çağrıyı reddetmek için
tuşuna iki kez basın.’

telefon

İ
a
d
k
h

Çağrı sürecindeki seçenekler

k

e

01

Hoparlör - Hoparlörü açmak için dokunun.

03

Bitir - Çağrıyı bitirmek için dokunun.

04

Beklet - Çağrı yapan kişiyi beklemeye almak
için dokunun. Konuşmanıza devam etmek için
Devam öğesine dokunun.

05

Seçenekler - Rehbere git ve Mesajlara git
gibi diğer çağrı sürecindeki seçeneklerin
listesinden seçim yaparak mesajlarınızı veya
rehberinizi kontrol etmek için kullanın. Burada
Çağrıyı bitir tuşuna dokunarak bir çağrıyı
sonlandırabilirsiniz.

02

06
07
08

Çağrı sesinin ayarlanması
Bir çağrı sırasında sesi ayarlamak üzere ayar
düğmesini saat yönünde çevirerek sesi
artırabilir ya da saatin tersi yönünde çevirerek
sesi azaltabilirsiniz.
İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde
aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra
dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı doğru
kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar görünür
hale gelir.

Temel özellikler

a

Sessiz - Konuşmakta olduğunuz kişinin sizi
duymasını önlemek için mikrofonu kapatmak
üzere dokunun.
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Çağrılar
Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama
tuşlarından birine atayabilirsiniz.
1
öğesine dokunun ve öğesini seçin.
2 Rehber öğesini seçin ve Hızlı aramalar
öğesine dokunun.
3 Telesekreteriniz önceden hızlı arama 1’e ve
2’ye ayarlanmıştır. Bu atamalar
değiştirilemez. Kişiyi hızlı araması numarası
olarak başka bir numaraya dokunun.
4 Adres defteriniz açılır. Seçilen numarayı
atamak istediğiniz kişiyi seçip telefon
numarasına bir kez dokunun.
Bir hızlı arama numarasına çağrı yapmak için
telefonu kaydırarak açın ve kişi ekranda
görüntülenene kadar atanan numaraya basılı
tutun. Çağrı otomatik olarak başlatılacaktır,
basmaya gerek yoktur.
İpucu! Kaydırarak kapayın, öğesine basın,
ardından tuş takımı görüntülenir. Atanan numaraya
basılı tutabilirsiniz. Çağrı otomatik olarak
başlatılacaktır.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi
Temel özellikler

İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür
olan son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda
yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar
görünür hale gelir.
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öğesine basıldığında tüm çağrı listeleri
görüntülenir. Ekranın üst kısmında tüm
aramalar/yapılan aramalar/cevapsız çağrılar
seçenekleri arasında seçim yapmanıza imkan
tanıyacak iki adet ok bulunur.
Tüm aramalar - Yapılan, alınan ve cevapsız
çağrıların tam listesini görüntüler.

Ça
1
2

3

Yapılan aramalar - Çağrı yaptığınız tüm
numaraların listesini görüntüler.
Gelen aramalar - Size gelen tüm çağrı
numaralarının listesini görüntüler.
Cevapsız çağrılar - Cevapsız bıraktığınız
tüm çağrıların listesini görüntüler.
Arama bilgileri - Aradığınız numaralara
uygulanan ücretleri (bu servis şebekeye
bağlıdır, bazı operatörler bu hizmeti veremez)
ve aranan ve arayan çağrıların arama süresini
görüntüler.
Veri miktarı - Aldığınız ve gönderdiğiniz tüm
veri miktarını kilobayt cinsinden görüntüler.
İpucu! Kaydedilen tüm öğeleri silmek için
öğesine ve
herhangi bir çağrı günlüğünden
ardından Tümünü sil öğesine dokunun.
İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini
görüntülemek için herhangi bir çağrı geçmişi
girdisine dokunun.

4
5

No
De
ko

İ
i
d

Ça
1

2

3

i

an

Çağrı yönlendirmenin kullanılması
1
2

z
3

4
5

Kendi ülkem hariç yapılan
uluslararası aramalar
Tüm gelen aramalar
Yurtdışında gelen aramalar
4 Çağrı engelleme şifresi girin.
Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden
kontrol edin.
İpucu! Açmak ve telefonunuzdan
aranabilecek numaraların listesini oluşturmak
üzere Çağrı ayarları’ndan Sabit arama
numaraları’nı seçin. Operatörünüzün PIN2
koduna ihtiyaç duyarsınız. Sabit arama listesi
oluşturulması durumunda, sadece listenizde
bulunan numaralar telefonunuzdan aranabilir.

Not: Yönlendirilen çağrılar, ücretlendirilir.
Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla
konuşun.
İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak
için Çağrı yönlendirme menüsünden Tümünü
devre dışı bırak’ı seçin.

z)
ni

m

öğesine dokunun,
öğesini ve
ardından Çağrı ayarları seçeneğini seçin.
Çağrı yönlendirme öğesine dokunun ve
Video aramaları veya Sesli aramalar
öğelerinden birini seçin.
Hat meşgul olduğunda, cevap
vermediğinizde veya erişilemediğinizde
gelen çağrıları yönlendirmek için kullanın.
Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.
Etkinleştirmek için Yönlendir’e dokunun.

Çağrı engellemenin kullanılması

02
03
04
05
06
07
08

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi
öğesine dokunun,
öğesini ve
ardından Çağrı ayarları seçeneklerini
seçin.
2 Ortak ayarlara dokunun. Burada ayarları
aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Açık veya Kapalı
olarak seçin ve özel gruplar, kişiler veya
kayıtlı olmayan numaralardan (rehberinizde
olmayan) oluşan tüm çağrıları reddetmek
için kullanın.
Numaramı gönder - Birini aradığınızda
numaranızın görünüp görünmeyeceğini
belirlemek için kullanın.
1

Temel özellikler

öğesine dokunun,
öğesini ve
ardından Çağrı ayarları seçeneklerini
seçin.
2 Çağrı engelleme’ye dokunun ve Video
aramaları’nı ve / veya Sesli aramalar’ı
seçin.
3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini
veya hepsini seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası aramalar
1

01
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Çağrılar
Otomatik tekrar ara - Açık veya Kapalı
olarak ayarlayın.
Cevap verme modu - Telefonu nasıl
cevaplayacağınızı seçin: Gönder tuşuyla,
Kapağı açarak veya herhangi bir tuş
ile.
Dakika hatırlatıcı - Çağrının her
dakikasında sesli bir uyarı almak için Açık
olarak seçin.
BT cevaplama modu - Bluetooth
kulaklık kullanarak bir çağrıya cevap
vermek için Handsfree öğesini seçin
veya Bluetooth kulaklık kullanırken bir
çağrı cevaplamak üzere Telefon üzerinde
herhangi bir tuşa basma seçeneğini
belirleyin.
Yeni numara kaydet - Evet ya da Hayır
seçeneklerinden birini seçin.
Kayar kapak ayarı - Aramayı sonlandır
veya Aramaya devam et seçeneklerinden
birini seçin.

Temel özellikler

İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.
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R
Video çağrı ayarının değiştirilmesi

Re

öğesine dokunun,
öğesini ve
ardından Çağrı ayarları seçeneklerini
seçin.
2 Video arama ayarına dokunun.
3 Video çağrısı ayarlarını seçin. Özel resim
kullan veya Özel resim seç
seçeneklerinden birini belirleyin ve Ayna
özelliğini açın (böylelikle kendinizi ekranda
görebilirsiniz) ve bir Resim boyutu
belirleyin.

Re
bu

1

Be
Be

An
1
2

3

4

da

Rehber
Rehberin aranması

Yeni kişinin eklenmesi

Rehberde arama yapmanın iki yolu
bulunmaktadır:

1

Bekleme ekranında
Bekleme ekranında adres defterini açmak için
tuşuna dokunun.
Ana menüde
1
tuşuna dokunun, tuşuna basın ve
Rehber’i seçin.
2 Listeden çağrı yapmak istediğiniz kişiye
dokunun ve eğer birden fazla numara
kayıtlıysa aranacak numarayı seçin.
3 Çağrı yapmak istediğiniz kişinin isminin ilk
harﬁni girmek üzere tuş takımını da
kullanabilirsiniz.
4 Çağrıyı başlatmak için Çağrı öğesine
dokunun veya
telefon tuşuna basın.
İpucu! Kapak kapalıyken
öğesine
dokunun, tuş takımı görüntülendiğinde Giriş
çubuğuna basın. Tuş takımını kullanarak
harﬂeri girebilirsiniz. Bir harf girildiğinde, listeler
görüntülenebilir.

2
3
4

5

6
7

8

9

tuşuna dokunun, tuşuna basın ve
Rehber’i seçin.
Yeni ekle’ye dokunun.
Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için Telefon
veya SIM’i seçin.
Yeni kişinin adını ve soyadını girin. Her
ikisini de girmenize gerek yoktur, ancak en
az birini girmeniz gerekir.
Numarayı girerek
tuşuna dokunun,
böylece daha fazla numara girebilirsiniz.
(Mobil, Ev, Oﬁs, Çağrı, Faks) Tamam’a
dokunun
En fazla iki e-posta adresi ekleyin.
Kişiyi bir gruba dahil edin. Grup yok, Aile,
Arkadaşlar, İş arkadaşları, Okul veya
VIP seçeneklerden birini seçin.
Ayrıca Resim, Zil sesi, Ana sayfa, Ev
adresi, Şirket adı, İş pozisyonu, Şirket
adresi ve Not da ekleyebilirsiniz.
Kişi bilgilerini kaydetmek için Kaydet’e
dokunun.

01
02
03
04
05
06
07
08

İpucu! Rehberinizdeki kişiler için özel gruplar
oluşturabilmek üzere 24. sayfadaki Grup
oluşturulması başlığına bakın.

Temel özellikler

İpucu! öğesine dokunun, tuş takımı
öğesine
görüntülenir. Numaraya dokunun,
basın ve Numarayı kaydet’i seçin.
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Rehber
Kişi seçenekleri

Grup oluşturulması

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek
çok işlem bulunmaktadır. Seçenekler
menüsünü aşağıdaki şekilde erişip
kullanabilirsiniz:

1 Bekleme ekranında

1 Kullanmak istediğiniz kişiyi seçin. 23.

Temel özellikler

sayfadaki Rehberin aranması başlığına
bakın.
2 Seçenekler listesini açmak için
tuşuna
dokunun.
Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Düzenle - Kişinin bilgileri değiştirilir.
Mesaj gönder - Kişiye mesaj gönderilir.
Kişinin e-posta adresi varsa e-posta veya
SMS / MMS arasında seçim yapabilirsiniz.
Mesaj gönderme ayrıntıları için 26. sayfaya
bakın.
Kartvizit gönder - Kişinin bilgileri kartvizit
olarak başka birine gönderilir. Metin
mesajı, Multimedya mesajı, E-posta
veya Bluetooth ile göndermek için
kullanılır.
Video araması yap - Kişiye video çağrısı
yapılır.
Telefon’a kaydet - USIM karta veya
telefona aktarmak veya kopyalamak için
kullanılır (kişinin kayıtlı olduğu yere
bağlıdır).
Sil - Kişiyi siler. Eminseniz Evet’e dokunun.
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2
3
4
5

öğesine dokunun,
öğesine basın ve Rehber’i seçin.
tuşuna dokunun.
Gruplar’ı seçip
Yeni grup ekle’yi seçin.
Yeni grubunuza bir ad verin.
Kaydet’e dokunun.

Not: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış
kişiler kaybolmaz. Adres defterindeki yerlerini
korurlar.
İpucu! Mevcut bir grubun üzerine gelip
tuşuna dokunarak düzenleme yapabilirsiniz.
Rehberinizdeki bir gruba üye eklemek için
Ekle’yi seçip Grup zil sesi atayın, grubu Yeniden
adlandırın veya Silin.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi
Kişi ayarlarını, adres defterinde çalışmasını
istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.
1 Bekleme ekranında

öğesine dokunun,
öğesine basın, Rehber’i ve Ayarlar’ı
seçin.

2

n,

ni

Rehber ayarları - Telefon ve SIM,
Sadece telefon veya Sadece SIM
içindeki kişileri görüntülemek için kullanın.
Kişinin önce adının veya soyadının
görüntülenmesi seçebilirsiniz.
Rehberi senkronize et - Rehberinizi
senkronize etmek için sunucunuza
bağlanır. 65. sayfada Rehberin
senkronize edilmesi başlığına bakın.
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, örneğin kişiyi SIM’den telefona
taşırsanız SIM bellek kartından silinir.
Tüm kişileri Bluetooth aracılığıyla
gönderme - Rehberinizde bulunan
kişilerin tümü Bluetooth kullanılarak başka
bir cihaz ya da bilgisayara gönderilir.
Rehberi yedekle - Bkz. Telefon
bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi, sayfa 65.
Rehberi yeniden yükle - Bkz. Telefon
bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi, sayfa 65.

Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. Adres
defterinizin tamamen silinmesini
istediğinizden eminseniz Evet’e dokunun.

Bilgilerin görüntülenmesi
1 Bekleme ekranında

öğesine dokunun,
öğesine basın ve Rehber’i seçin.
2 Bilgi’yi seçin.
3 Burada Servis arama numaraları’nı,
Kendi numaram’ı, Bellek bilgisi’ni
(kalan bellek miktarını) ve Kartvizitim’i
görüntüleyebilirsiniz.
İpucu! Eğer henüz kartvizit
hazırlamadıysanız Ekle’yi seçip rehberdeki
kişi için yaptığınız gibi tüm bilgilerinizi girin.
Sonlandırmak için Kaydet’e dokunun.

01
02
03
04
05
06
07
08

Temel özellikler

n,

2 Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

25

Mesajlar
Mesajlar
KF700 modeli SMS, MMS ve e-posta
fonksiyonlarını tek, yenilikçi ve kullanımı kolay
bir menü altında bir araya getirir.
Mesaj merkezine girmek için iki yol vardır:
1 Bekleme ekranında
tuşuna dokunun.
2 Bekleme ekranında
öğesine dokunun,
ardından
öğesine basın ve Mesaj
öğesini seçin.

Mesajın gönderilmesi
1
2

3
4

5

Temel özellikler

öğesine dokunun ve ardından Yeni
mesaj oluştur öğesini seçin.
SMS veya MMS göndermek için Mesaj’ı
seçin. Veya e-posta göndermek için Eposta’yı seçin. Ayrıntıları için 29. sayfaya
bakın.
Yeni SMS açılır.
öğesine ve ardından bir resim, video,
ses veya sembol eklemek üzere Ekle
öğesine dokunun.
Gönder’e dokunun.
öğesinde
dokunun ve Numarayı girin öğesini seçin.
Telefon numarası girin veya rehberi açmak
için Rehber’e dokunun. Birden fazla kişi
ekleyebilirsiniz.
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UYARI: SMS formatına görüntü, video
veya ses eklendiğinde otomatik olarak
MMS formatına dönüştürülür ve ona göre
ücretlendirilir.

Metin girilmesi
Metin girmek için iki yol bulunmaktadır, bunlar
şöyle sıralanabilir: T9 modu, Abc normal.
Metin giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak
için ekranın üst kısmındaki ilgili simgeye
dokunun.
T9 tahmini metin, Abc normal
- T9 tahmini metni açmak için dokunun
ve ardından T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123
seçeneklerinden birini seçin.
Abc normal - Abc, abc, ABC veya 123
seçeneklerinden birini seçin
Bir boşluk girmek için 0’a dokunun.
Bir karakter silmek için ekranın alt kısmında
bulunan C telefon tuşunu kullanın.
Bir sembol girmek için

öğesine dokunun.

Not Bu telefon mesaj alıp ve göndermede
Türkçe Karakterleri desteklemektedir.

T9

T9
sö
ku
tuş
tan
3,

İst
du
sö
ku
sö

Ab

Ab
se
tek
‘he
3t
tuş
ge

E-

KF
öz
ba
ça
he

T9 Modu

ar

ak

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki
sözcükleri tanımak için telefondaki bir sözlüğü
kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı
tuşuna dokununca girilen harﬂerden sözcüğü
tanır. Örneğin telefon yazmak için 8, 3, 5, 3,
3, 6, 6 tuşlarına basın.
İstediğiniz sözcüğün görüntülenmemesi
durumunda,
öğesine dokunun ve Yeni T9
sözcüğü öğesini seçin. Abc manuel modunu
kullanarak sözcüğü girin, sözcük ya da isim
sözlüğe eklenecektir.

Abc normal
3

.

Abc modunda tuş üzerinde kullanılabilir harf
seçeneklerinden birini seçmek üzere tuşa
tekrar tekrar dokunmanız gerekir. Örneğin,
‘hello’ yazmak için, iki kere 4 tuşuna, iki kere
3 tuşuna, üç kere 5 tuşuna, tekrar üç kere 5
tuşuna ve ardından üç kere 6 tuşuna basmanız
gereklidir.

E-postanın ayarlanması

tuşuna dokunduktan sonra Ayarlar’ı
seçin.
2 E-posta’ya sonra E-posta hesapları’na
dokunun.
3
öğesini açın ve ardından Yeni ekle
öğesine basın.
4 Artık hesabınızın nasıl çalışacağını
belirleyebilirsiniz:
Başlık - Bu hesaba bir ad verin.
Adım - Adınızı girin.
Kullanıcı Kimliği - Hesabın kullanıcı adını
girin.
Şifre - Hesabın şifresini girin.
E-posta adresi - Hesabın e-posta
adresini girin.
E-posta cevap adresi - Cevaplayacak
e-posta adresini girin.
Giden posta sunucusu. - Hesabın
ayrıntılarını girin.
Gelen posta sunucusu. - Hesabın
ayrıntılarını girin.
1

01
02
03
04
05
06
07
08

Temel özellikler

KF700 model telefonunuzdaki e-posta
özelliğini kullanarak seyahat ederken bile
bağlantılarınızdan kopmazsınız. Kolayca ve
çabucak POP3 veya IMAP4 tabanlı bir e-posta
hesabı oluşturabilirsiniz.

İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.
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Mesajlar

Temel özellikler

Maksimum alma boyutu
- E-postalarınızın boyut sınırlarını
belirleyebilirsiniz, maksimum izin verilen
boyut 1MB’dır.Posta kutusu tipi - POP3
veya IMAP4 olacak şekilde Posta kutusu
tipini girin.
Sunucuya kaydet - E-postalarınızın
sunucuya kaydedilmesini belirleyin.
IMAP4 hesapları için her zaman kopyalar
kaydedilir.
Gönd. post. kaydet: - IMAP4 epostalarınızın kaydedileceği yeri belirleyin.
POP3 hesaplarının kopyası her zaman
telefona kaydedilir.
Erişim noktası - İnternet erişim noktasını
belirleyin. Bir erişim noktası kaydetmek için
tuşuna basın.
Otomatik al - Yeni e-postalarınıza
otomatik olarak erişilmesini belirleyin.
Gelişmiş ayarlar - Gelişmiş ayarların
kullanılıp kullanılmayacakları belirlenir.
SMTP port numarası - Normal olarak
değeri 25’dir.
Gelen posta portu - Normal olarak POP3
hesapları için 110 ve IMAP4 hesapları için
143 kullanılır.
SMTP kimlik doğrulaması - Giden posta
sunucusu için güvenlik ayarlarını belirleyin.
SMTP Kullanıcı Adı - SMTP kullanıcı
adını belirleyin.
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SMTP Parolası - SMTP şifresini belirleyin.
APOP güvenli giriş - POP3 hesap için
APOP güvenli girişini etkinleştirin. IMAP4
hesaplar daima kapalı olarak ayarlıdır.
Böylece hesabınız ayarlanarak E-posta
klasörünüzde hesaplar listesinde görünür.

Ye
gö
1
2
3

E-postanın alınması
Yeni e-posta gelip gelmediğini öğrenmek
için hesabınızı otomatik olarak veya elle
kontrol edebilirsiniz. Otomatik olarak kontrol
etmek için ‘E-posta ayarlarının değiştirilmesi’
başlığına bakın.

4

Kendiniz kontrol etmek için:
öğesine ardından Ayarlar’a ve
ardından E-posta öğesine basın.
2 Kullanmak istediğiniz hesaba ve ardından
öğesine dokunun.
3 Geri al seçeneğine bastığınızda KF700
model telefonunuz e-posta hesabınıza
bağlanır ve yeni mesajlarınızı alır.
1

E-

Ebe

İ
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e
d
1
2

n.

Yeni hesap kullanarak e-postanın
gönderilmesi
öğesine dokunun ve ardından Yeni
oluştur öğesini seçin.
2 E-posta seçildiğinde yeni e-posta açılır.
3 Alıcının adresini girmek ve mesajınızı
yazmak için sekmeleri ve
öğesini
kullanın. Resim, video, ses veya diğer
dosya tiplerinden eklemek için Ekle
sekmesini kullanın.
4 Gönder’e dokunca e-postanız gönderilir.
1

i’

n

İpucu! KF700 model telefonunuza e-posta
ile Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyaları
göndererek seyahat ederken bu belgeleri
gözden geçirebilirsiniz.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi
E-posta ayarlarınızı tercihiniz doğrultusunda
belirleyebilirsiniz.
İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.
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Temel özellikler

öğesine dokunun ve ardından
Ayarlar’ı açın.
2 E-posta’ya sonra E-posta
hesapları’na dokunup aşağıdaki ayarları
belirleyebilirsiniz:
1

E-posta ile yanıtlamaya izin ver
- E-posta ile yanıtlamaya izin verilmesini
sağlayın.
Yanıt e-postası iste - ‘okundu onayı’
mesajı istenmesini sağlayın.
Kontrol sıklığı - KF700 model
telefonunuzun ne sıklıkla yeni epostalarınızı kontrol edeceğini belirleyin.
Mesaja İlet ve Yanıt kısmı ekle
- Cevap verirken orijinal mesajın eklenip
eklenmeyeceğini belirleyin.
Ekli içerik - Orijinal ekin dahil edilmesini
belirleyin.
Dolaşımda otomatik alımYurtdışındayken mesajların otomatik olarak
alınıp alınmayacağını belirleyin.
Yeni E-posta Bildirimi - Yeni e-posta
geldiğinde uyarmasını sağlayın.
İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği
etkinleştirin.
Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini
belirleyin.
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Mesajlar
Mesaj klasörleri
KF700 model cep telefonunuzda kullanılan
klasör yapısının, kullanımının ne kadar kolay
olduğunu hemen fark edeceksiniz.
Gelen kutusu - Alınan tüm mesajlar gelen
kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak,
iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz,
ayrıntılar için aşağıya bakın.
Taslaklar - Mesajı tamamlamak için
vaktiniz yoksa yaptığınız kadarını burada
saklayabilirsiniz.
Giden kutusu - Burası, mesaj gönderilirken
geçici olarak kullanılan bir yerdir.
Gönderilen öğeler - Göndermiş olduğunuz
tüm mesajlar Gönderilen öğeler klasörünüze
kaydedilir.

Mesajların idaresi
Mesajlarınızı yönetmek için Gelen kutusunu
kullanabilirsiniz.

Temel özellikler

İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.

tuşuna dokunup Gelen kutusu’na
dokunun.
2
tuşuna dokunduktan sonra
aşağıdakileri seçin:
1
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Cevapla - Seçilen mesaja cevap gönderir.
İlet - Seçilen mesajı bir başka kişiye iletir.
Çağrı
Ses araması - Size mesaj gönderen kişiyi
arar.
Video çağrısı - Size mesaj gönderen
kişiye video çağrısı yapar.
Sil - Mesajı siler.
Yeni mesaj oluştur - Yeni, boş mesaj
veya e-posta açar.
İşaretle/İşareti kaldır - Çoklu silme
işlemi için birden fazla mesajı işaretler.
Filtre - mesajı türüne göre görüntüler. Bu
fonksiyon, SMS’leri MMS’den ayrı gruplar.
Kopyala ve Taşı
- Buraya Kopyala - Mesajın bir kopyasını
telefonunuza kopyalar.
- Buraya taşı - Mesajı telefonunuza taşır.
- Klasörlerime taşı - Mesajı “Klasörüm’e”
taşır.
Mesaj bilgisi - Mesajın ek bilgilerini,
örneğin gönderildiği zamanı görüntüler.
SIM mesaj için yer yok mesajı
göründüğünde gelen kutusundaki bazı
mesajları silmeniz gerekir.
Mesajlar için yer yok mesajı göründüğünde
yer açmak için mesajları silebilirsiniz.
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Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajlarınız
için şablon oluşturun. Telefonunuzda bazı
şablonlar bulunmaktadır, dolayısıyla arzu
ederseniz kullanabilirsiniz.
öğesine dokunun ve ardından
Şablonlar’ı seçin.
2 Metin şablonları veya Multimedya
şablonları’ı seçin. Multimedya
şablonlarında Yeni ekle, Multimedya
mesajı yaz veya Düzenle işlevlerini
veya Metin şablonlarında Yeni ekle,
Düzenle, Sil veya Tümünü sil işlevlerini
yerine getirmek için Seçenekler öğesine
basabilirsiniz.
1

İfadelerin kullanılması
İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.
Telefonunuzda güncel olarak kullanılan bazı
popüler ifadeler bulunur.
1
tuşuna dokunup İfadeler’i seçin.
2 Yeni ekle, Düzenle, Sil veya Tümünü sil

komutları için

tuşuna dokunun.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
KF700 model telefonunuzun mesaj ayarları
telefonu satın alır almaz hemen mesaj
gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır.

Ayarları değiştirmek isterseniz aşağıdaki
ayrıntılı bilgilere bakın.
İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.

Öğesine dokunun, ardından Ayarlar’ı
daha sonra Metin mesajı öğesini seçin.
Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:
SMS merkezi - Mesaj merkeziniz için
ayrıntıları belirleyin.
İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair
onay almak için kullanın.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar
süreyle SMS merkezinde tutulacağını
belirleyin.
Mesaj tipleri - Metninizi Metin, Ses, Faks,
X.400 veya E-posta’ya dönüştürür.
Karakter kodlaması - Karakterlerin nasıl
kodlanacağını belirleyin, ancak bu mesajınızın
büyüklüğünü etkiler, dolayısıyla bu fazla veri
ücretlendirilir.
Uzun metni böyle gönder - Çoklu SMS
veya MMS olarak göndermek için kullanın.
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Temel özellikler

de

Şablonların kullanılması
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Mesajlar
Multimedya mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
Öğesine dokunun, ardından Ayarlar’ı
daha sonra Multimedya mesajı öğesini
seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Temel özellikler

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 - Yanıtı oku mesajına izin
verilmesi için kullanın.
Öncelik - MMS’nizin öncelik derecesini
belirleyin.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar
süreyle SMS merkezinde tutulacağını
belirleyin.
Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme
süresini belirleyin.
Gönderme zamanı - Mesajınızı belirlediğiniz
bir saatte gönderir.
MMS Merkezi - Mesaj merkezinize ait
ayrıntıları girin.
Not: E-posta ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz
ile ilgili detaylı bilgi edinmek için sayfa 29’a
bakınız.
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K
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Hı

Önce
öğesine dokunun ardından
Ayarlar’ı seçin ve daha sonra:

1

Video posta/Sesli posta - Bu seçenek (LSK)
telefonda bulunmaz. Video posta/Sesli posta
servisi eklemek için Ekle kullanın veya şebeke
operatörünüz ile temasa geçin.
Servis mesajı - Servis mesajlarını almak
veya engellemek için kullanın. Gönderenleri
güvenilir ve güvenilmez olarak sınıﬂandırarak
mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.
Bilgi servisi - Alım koşullarını, dili ve diğer
ayarları belirleyin.

2
3
4

5
6
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Kamera
Hızlı fotoğraf çekilmesi

Fotoğraf çekildikten sonra

1 Telefonun sağ tarafında bulunan

Çektiğiniz resim ekranda görüntülenir. Resmin
adı ekranın alt kısmında beş simge ile birlikte
geçer.

01

Hemen bir başka fotoğraf daha çekmek
için dokunun. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.

03

2
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tuşuna basın.
Ekranın ortasında bulunan beyaz vizör
kutusuna odaklanabilirsiniz.
Telefonu yatay olarak tutarken, merceği
fotoğrafınızın merkezine doğru çevirin.
Çekim tuşuna haﬁfçe basın, vizör
içerisindeki odaklama karesi, netliğe göre
kırmızı veya yeşil renk alacaktır.
Odaklama karesi yeşile dönünce nesne
odaklanmış demektir.
Çekim tuşuna tam basın.

Albümünüzde bulunan diğer fotoğraﬂara
bakmak için dokunun. Mevcut fotoğrafınız
kaydedilir. Kayıtlı fotoğraﬂarınızın
görüntülenmesi ile ilgili olarak sayfa 37’ye
bakın.
MMS, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla
fotoğraf göndermek için dokunun. Ayrıca
fotoğrafınıza Blog’a da ekleyebilirsiniz. Mesaj
gönderme ile ilgili olarak sayfa 26’ya,
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi
ve alınması ile ilgili olarak da sayfa 69’a
bakın.
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Az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafı
duvar kağıdı olarak atamak için dokunun.
Az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafı
silmek için dokunun ve onaylamak için Evet
öğesine basın.
Vizör tekrar belirir.
Oluşturun
33

Kamera
Vizör ekranını tanıma

Fl
Kontrast - Bkz. Kontrastın ayarlanması, sayfa36.
Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye
dokunun. Detaylı bilgi için bkz. Gelişmiş ayarların
kullanılması, sayfa 37.
Kamera modu - Kamera modu seçilir. Video
kaydedici modu veya tam tersi arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Fla
ay
me
1
2

Flaş durumu
Galeri
Flaş - Bkz. Flaş kullanımı, sayfa35.
Geri dön - Bekleme ekranına geri dönmek için bu
tuşa dokunun.
Telefon belleğine / harici belleğe kaydedilmesi
için

3

Resim kalitesi
4
Görüntü boyutu
ISO değeri

Ko
Oluşturun

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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Flaş kullanımı
Flaş varsayılan olarak Otomatik şeklinde
ayarlanmıştır ancak farklı seçenekler de
mevcuttur.
1 Flaş alt menüsüne erişmek için vizörün orta

sağından
öğesini seçin.
2 Dört adet ﬂaş seçeneği bulunmaktadır:
Otomatik - Kameranız iyi bir resim
çekmek için ihtiyacı olan ışığı belirleyip
gerektiğinde ﬂaşı kullanır.
Resim çekerken - Flash yalnızca
resim çekmek üzere çekim düğmesine
basıldığında kullanılacaktır.
Her zaman açık - Kamera ﬂaşı her
zaman kullanılır.
Daima kapalı - Kamera ﬂaşı hiç
kullanılmaz. Bu özellik pil enerjisi
tasarrufu için faydalıdır.
3 Kullanmak istediğiniz ﬂaş seçeneğine
dokunun.
4 Seçiminizi yaptıktan sonra ﬂaş menüsü
otomatik olarak kapanır ve resim çekmeye
hazır hale gelir.

Kontrastın ayarlanması

Gelişmiş ayarların kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak
tuşuna dokunun.
için vizör ekranında
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Resim boyutu - Bellek kartında yerden
kazanmak veya rehberdeki bir kişi için
kullanmak amacıyla resmin boyutunu
değiştirir. Sayfa 38’de bulunan Resim
boyutunun değiştirilmesi başlığına bakın.
Resim kalitesi - Çok iyi, İyi ve
Normal arasında seçim yapın. Kalite ne kadar
iyi olursa fotoğraf o kadar net olacak ancak
sonuçta dosya boyutu artacaktır, bu da
bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz
anlamına gelir.
Oluşturun

Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık
farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim
puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim
daha net görünür. Daha düşük kontrast için

çubuk boyunca kontrast göstergesini
simgesine doğru kaydırın, daha yüksek
kontrast için ise
simgesine doğru kaydırın.
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Kamera
Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
resimlerinizdeki beyaz rengin daha gerçekçi
olmasını sağlar. Kameranızın beyaz dengesini
doğru bir şekilde ayarlaması için ışık
koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik,
Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya
Bulutlu arasında seçim yapın.
Renk tonu - Çekeceğiniz resme renk
tonu uygulayın.
40. sayfada Renk tonunun seçilmesi
başlığına bakın.
Otomatik-zamanlayıcı - Otomatikzamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki
gecikmeyi ayarlamanızı sağlar. 3 saniye, 5
saniye veya 10 saniye arasında seçim
yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için
çok uygundur.
Gece modu - Kapalı ve Açık
seçenekleri arasında geçiş yapmanıza imkan
tanır. Gece olduğunda bu mod iyi fotoğraf
çekmek için oldukça kullanışlıdır.
Çoklu çekim - Kamera birkaç kere art
arda çekim yapar.
Çerçeve çekimi - Bir çerçeve seçebilir
ve bu çerçeve ile birlikte resim çekebilirsiniz.
Oluşturun

ISO - ISO, kamera ışık sensörünün
hassasiyetini belirler. Yüksek ISO değeri,
kamerayı daha hassas yapar. Bu özellik, ﬂaş
kullanılamayan daha karanlık koşullarda
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faydalıdır. Otomatik, ISO 100, ISO 200, ISO
400 veya ISO 800 değerleri arasında seçim
yapın.
Deklanşör sesi - Üç adet deklanşör
sesinden birini seçin.
Kamera değiştir - Kendi kendinizin
portresini çekmek için, LG KF700’ün dahili
kamerası ve Dış cephe kamerası arasında
geçiş yapın. Detaylı bilgi için bkz. Dahili
kameranın kullanılması, sayfa 39.
Kullanılan bellek - Fotoğraﬂarınızın
Telefon belleğine mi yoksa Harici belleğe
mi kaydedileceğini seçer.
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Geniş görünüm - Kapalı ve Açık
seçenekleri arasında geçiş yapın. Geniş
görünüm kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal
kamera ayarları ile yeniden başlatmak için
Evet seçeneğini seçin.
Not: Yeni bir ayar seçtikten sonra yaptığınız
değişiklikleri uygulamak için her zaman
dokunun.
İpucu! Ayarlar menüsü, vizör ekranında
ön planda yer alacağı için resim rengi veya
kalitesi gibi unsurları değiştirdiğinizde ayarlar
menüsü altında bu resim değişikliğini önceden
görebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapıp
çıkmadan önce Kaydet’e dokunmayı unutmayın.
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Resim boyutunun değiştirilmesi

Dahili kameranın kullanılması

Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu
kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer
kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak
amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek
için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

LG KF700 model telefonunuz sadece video
çağrısı için değil aynı zamanda fotoğraf çekmek
için de kullanabileceğiniz 640x480 çözünürlüklü
dahili kamera ile donatılmıştır.

öğesine
dokunun.
2 Ayarlar menüsünden
seçimini yapın.
3 Beş adet nümerik seçenek arasından bir
piksel değeri seçin (3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480,
320x240) veya ön ayarı tercih edin:
Rehber - Bu ayar, rehberdeki bir kişi
için uygun boyutlu bir resim çekmek için
kullanılır.

öğesine dokunun ve ardından
öğesini seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör ekranında
kendinizi görebilirsiniz. Resim çekmek için
normal modda olduğu gibi çekim tuşuna
basın.

1 Vizörde sol alt köşede bulunan

Renk tonunun seçilmesi

1 Dahili kameraya geçiş yapmak için

İpucu! Dahili kamerada ﬂaş veya ISO gibi
özellikler bulunmadığı için daha az ayar vardır.
Ana kamerayı kullanırken olduğu gibi resim
boyutunu, resim kalitesini, beyaz dengesini ve
öğesine dokunarak yine
renk tonunu
değiştirebilirsiniz.
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08

1 Vizörden sol alt köşede bulunan

öğesine dokunun.
2 Ayarlar menüsünden
seçimini yapın.
3 Beş adet renk tonu bulunur, Normal

(renkli), Siyah-Beyaz, Negatif, Sepya
veya Kabartma, Çizim, Solarize.
4 Kullanmak istediğiniz renk tonunu seçin.

mevcut olan tüm seçenekleri
kullanabilirsiniz.
4 Ana kameraya dönmek için ise
öğesine ve ardından
öğesine
dokunun.
Oluşturun

İpucu! Renkli çekilen bir resmi siyah beyaz
ya da sepyaya dönüştürebilirsiniz, ancak siyah
beyaz ya da sepya olarak çekilmiş bir resmi
renkliye dönüştüremezsiniz.

3 Resmi çektikten sonra ana kamerada
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Kamera

V

Kayıtlı fotoğraﬂarınızın
görüntülenmesi

Fotoğraf bilgilerinin görüntülenmesi

Hı

1 Galeri ekranının önüne getirmek için

1 Kayıtlı fotoğraﬂara kamera modu

fotoğrafa dokunun.
2 Fotoğrafın adı, çekildiği tarihi, boyutu
(kilobayt ve piksel cinsinden) ve resim türü
bilgisi (ör. jpeg) üst kısımda görüntülenir.
3 Detayları kapamak ve fotoğrafı
görüntülemek için
öğesine dokunun.

1
2

içerisinden ve bekleme ekranından
ulaşabilirsiniz. Vizörden sadece
öğesine dokunmanız yeterlidir. Bekleme
öğesine dokunun ardından
ekranından
sırasıyla
öğesini, Öğelerim seçeneğini
ve ardından Resimlerim seçeneğini tercih
edin.
2 Galeriniz ekranda belirir.

3
4
5

6

7

3 Görüntülemek istediğiniz resmi galerinin

önüne getirmek için bir kez dokunun.
4 Tam olarak açmak için fotoğrafa ikinci bir

kez dokunun.

Oluşturun
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Video kamera
si

rü

n.

Hızlı video çekimi

Video çekimi sonrası

1 Kamera modunu
konumuna alın.
2 Çekim tuşuna basın. Video kameranın vizör

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan
bir resim belirir. Resmin adı, sağ alt taraftaki
üç simgeyle birlikte ekranın alt kısmından
geçer.

01

Hemen bir video daha çekmek için
dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video
kaydedilir.

04

Albümünüzde bulunan diğer video
kliplere bakmak için dokunun. Çekmiş
olduğunuz mevcut video klip kaydedilir. Detaylı
bilgi için sayfa 39’da bulunan Kayıtlı
videoların izlenmesi başlığına bakın.

06

3
4
5

6

7

ekranı belirir.
Telefonu yatay tutup lensi ﬁlmi çekilecek
nesneye doğru tutun.
Kayda başlamak için çekim düğmesine bir
kez basın.
Vizörün üst kısmında REC öğesi
görüntülenirken alt kısımda ise videonun
süresini gösteren bir zamanlayıcı
görüntülenir.
Videoyu duraklatmak için
öğesine
dokunun, devam etmek için ise
öğesini
seçin.
Kaydı durdurmak için ekranda
öğesine
dokunun veya çekim düğmesine ikinci bir
kez basın.

02
03

05

07
08

Az önce çekmiş olduğunuz videoyu
silmek için dokunun ve onaylamak için Evet
öğesine basın. Vizör tekrar belirir.
MMS, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla
fotoğraf göndermek için dokunun. Ayrıca
çekmiş olduğunuz videoyu YouTube’a da
yükleyebilirsiniz. Mesaj gönderme ile ilgili
olarak sayfa 26’ya, Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve alınması ile ilgili
olarak da sayfa 73’e bakın.
Oluşturun
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Video kamera
Vizör ekranını tanıma

Ko

Kontrast - Bkz. Kontrastın ayarlanması, sayfa 44.
Video modu - Video modu seçili.
Görüntü boyutu
Telefon belleğine/Harici belleğe kaydetme
Galeri - Kaydedilen görüntülerin bulunduğu menüye
geçişi sağlar.
Zoom - Yakınlaştırmak için

tuşuna,
uzaklaştırmak için ise
tuşuna dokunun. Alternatif
olarak lensin etrafındaki döner halkayı
kullanabilirsiniz.

Ko
far
pu
da
Da
ko
sim
res

Ge

Tü
içi

Geri dön - Bekleme ekranına geri dönmek için bu
tuşa dokunun.
Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye
dokunun. Detaylı bilgi için bkz. Gelişmiş ayarların
kullanılması, sayfa 43.

Oluşturun

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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44.

e

tif

Kontrastın ayarlanması
Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık
farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim
puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim
daha net görünür.
Daha düşük kontrast ve puslu resim için
kontrast göstergesini çubuk boyunca
simgesine doğru, daha yüksek kontrast ve net
resim için ise
simgesine doğru kaydırın.

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

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
videolarınızdaki tüm beyaz renklerin gerçekçi
görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz
dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için
ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik,
Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya
Bulutlu seçenekleri arasından seçim
yapın.
Renk tonu - Çektiğiniz videoya
uygulamak için bir renk tonu seçin. Bkz. Renk
tonunun seçilmesi sayfa 46.
Süre - Normal süreyi veya MMS
süresini seçin.

01
02
03
04
05
06
07
08

Gece modu - Kapalı ve Açık seçenekleri
arasında seçim yapın. Gece olduğunda bu
mod iyi fotoğraf çekmek için oldukça
kullanışlıdır.

e

Görüntü boyutu - Belleğe kaydetmek
için video boyutunu değiştirin. Sayfa 44’de
bulunan Video resim boyutunun
değiştirilmesi başlığına bakın.

Kamera değiştir - Kendi videonuzu
çekmek için LG KF700 model telefonunuzun
dahili kamerasına geçiş yapın. Detaylı bilgi
için bkz. Dahili video kameranın
kullanılması, sayfa 45.
Kullanılan bellek - Videolarınızın
kaydedilecekleri yer olarak Telefon belleğini
mi yoksa Harici belleği mi belirleyeceğinizi
seçin.

Oluşturun

Görüntü Kalitesi - 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.

Sessiz - Sessiz bir video çekmek için
Sessiz öğesini seçin.
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Video kamera
Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal
kamera ayarları ile yeniden başlatmak için
Evet seçeneğini seçin.
İpucu! Ayarlar menüsü, vizör ekranında
ön planda yer alacağı için resim rengi veya
kalitesi gibi unsurları değiştirdiğinizde ayarlar
menüsü altında bu resim değişikliğini önceden
görebilirsiniz.

176x144 - En küçük görüntü boyutu
olup bunun sonucu olarak en küçük dosya
boyutuna sahip seçenektir.
İpucu! Video formatı dönüştürme yazılımı için
KF700 model cep telefonunuz ile birlikte verilen
CD’ye bakın.

Piksel sayısı arttıkça dosya boyutu da artar bu
da karşılık olarak dosyanın bellekte daha fazla
yer tutacağı anlamına gelir. Telefonunuza daha
fazla video sığdırmak istiyorsanız piksel
sayısını değiştirerek dosya boyutunu daha
küçük hale getirebilirsiniz.
1 Vizörden sol alt köşede bulunan

öğesine dokunun.
2 Ayarlar menüsünden
seçimini yapın.
3 2 seçenekten birini seçerek bir piksel
değeri belirleyin:
320x240 - Görüntü boyutudur.
Oluşturun
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Renk tonunun seçilmesi
1 Vizörden sol alt köşede bulunan

Video resim boyutunun
değiştirilmesi

Da

öğesine dokunun.
2 Ayarlar menüsünden
seçimini yapın.
3 Beş adet renk tonu bulunur, Normal
(renkli), Siyah-Beyaz, Negatif, Sepya,
Çizim, Solarize ya da Kabartma.
4 Seçiminizi yaptıktan sonra renk tonu
menüsü otomatik olarak kapanarak
videonuzu çekmeye hazır hale gelir.
İpucu! Renkli çekilen bir videoyu siyah beyaz
ya da sepyaya dönüştürebilirsiniz, ancak siyah
beyaz ya da sepya olarak çekilmiş bir videoyu
renkliye dönüştüremezsiniz.

2

3

4

İ
s
b
d

u
a

Dahili video kameranın kullanılması

Kayıtlı videoların izlenmesi

LG KF700 model telefonunuz sadece video
çağrısı için değil aynı zamanda video çekmek
için de kullanabileceğiniz 320x240
çözünürlüklü dahili kamera ile donatılmıştır.

1 Vizörden sadece

1 Dahili kameraya geçiş yapmak için

öğesine dokunun ve ardından
öğesini seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör ekranında
kendinizi görebilirsiniz. Resmi kaydetmeye
başlamak için çekim düğmesine normal
olarak basın, kaydı durdurmak için ikinci
kez basın.
3 Videoyu çektikten sonra, ana kamerayı
kullanarak çekilen video için geçerli olan
tüm seçenekler sunulacaktır.
4 Ana kameraya dönmek için ise
öğesine ve ardından
öğesine
dokunun.

öğesine dokunmanız
yeterlidir. Bekleme ekranından sırasıyla
öğesine dokunun, ardından
öğesini,
Galeri seçeneğini ve sonra Videolarım
öğesini seçin.
2 Galeriniz ekranda belirir.
3 İzlemek istediğiniz videoyu galerinin önüne
getirmek için bir kez dokunun.
4 Tam olarak açmak için videoya ikinci bir
kez dokunun.

01
02
03
04
05
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08

İpucu! Resim boyutunu, resim kalitesini, süreyi,
sessiz özelliğini, beyaz dengesini, renk tonunu ve
belleği, ana kamerayı kullanırken olduğu gibi
düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.

Oluşturun
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Çektiğiniz fotoğraﬂar ve videolar
Fotoğraﬂarın ve videoların
görüntülenmesi
1 Vizörden sadece
2
3

4
5

öğesine dokunmanız
yeterlidir.
Galeriniz ekranda belirir.
İzlemek istediğiniz videoyu veya fotoğrafı
galerinin önüne getirmek için bir kez
dokunun.
Tamamen açmak için ikinci kez dokunun.
Videolar otomatik olarak oynatılmaya
başlar.
Oynatmayı duraklatmak için ekrana
dokunarak seçenekleri görüntüleyin ve
tuşunu seçin.

İpucu! Ekranın alt tarafındaki Sıralı veya
Rasgele öğelerine dokunarak fotoğraﬂarınızın ve
videolarınızın görüntülenme şeklini değiştirin.
İpucu! Bir fotoğraf veya videoyu silmek için
tuşunu seçin. Onaylamak için
açın ve
Evet’e basın.

Video izlerken ses seviyesinin
ayarlanması
Oluşturun

Video oynatılırken ses seviyesini ayarlamak
için, ekranın sol tarafındaki ses çubuğunun
üzerindeki işaretçiyi yukarı ve aşağı kaydırın.
Alternatif olarak kamera lensinin yanında
bulunan ayar düğmesini de kullanabilirsiniz.
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Videodan resim çekilmesi

1

1 Resim çekmek istediğiniz videoyu seçin.
2 Videoyu resme dönüştürmek istediğiniz

3
4
5
6
7

karedeyken durdurmak için tuşuna
dokunun.
Seçenekler menüsünden Çek öğesini seçin
ve Tamam öğesine dokunun.
Kaydet’i seçin.
Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda
belirir.
Resme ve ardından galeriye geri dönmek
öğesine dokunun.
üzere
Resim, Öğelerim Görüntülerim klasörüne
kaydedilir ve galeride görüntülenir. Bunun
görüntülenmesi için galeriden çıkmanız ve
tekrar açmanız gerekir.
UYARI: Multimedya dosyası telefonda
kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmaz.

Video veya fotoğraf bilgilerinin
görüntülenmesi
Videolar ve fotoğraﬂar galeride bir arada
gruplanır. Hangilerinin fotoğraf, hangilerinin
video olduklarını ayıramıyorsanız, ayrıntıları
kontrol edin. Örneğin, videolar AVI veya 3GP
dosya tipinde, fotoğraﬂar ise JPEG veya GIF
dosya tipinde olabilir.

İ
y
f
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F
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gö
1

2
3

çin

1 Video görüntüsünü veya fotoğrafı galeri

ekranının önüne getirmek için üzerine
dokunun.
İpucu! Öğelerim altında bulunan bir fotoğrafı
ya da videoyu yeniden adlandırabilirsiniz. Bir
öğesine
fotoğraf veya video seçin ardından
dokunun ve Yeniden adlandır öğesini seçin.
Fotoğraf veya videonuzun yeni adını girin.

4 Seçilen mesaj uygulaması açılır, böylece

video veya fotoğrafı gönderebilirsiniz.
Not: Fotoğraf ya da videonun MMS ile
gönderilmeden önce yeniden boyutlandırılması
gerekebilir. Bazı videolar MMS yoluyla
gönderilemeyecek kadar büyük olabilir, bu
durumda diğer gönderme seçeneklerinden
birini seçin.

da

e
n
e

2 Video görüntüsü veya fotoğrafın üst

kısmında, adı, çekildiği tarih, boyutu
(kilobayt ve piksel olarak) ve resim mi video
mu olduğu (örneğinMP4/3GP veya JPEG)
görüntülenir.
3 Detayları kapatmak ve video görüntüsünü
veya fotoğrafı görüntülemek üzere
öğesine dokunun.

Galeriden fotoğraf veya video
gönderilmesi
1 Bir foto veya videoyu iki kez dokunarak

Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm
fotoğraﬂarı birer birer slayt gösterisi şeklinde
görüntüler. Videolar slayt gösterisi şeklinde
görüntülenemezler.

02
03
04
05
06
07
08

1 Slayt gösterisini başlatmak istediğiniz

fotoğrafa iki kez dokunarak açın.
öğesini ve Slayt
gösterisi seçeneğini seçin.
3 Slayt gösterisi başlar.
2 Sol tarafta bulunan

Slayt gösterisi içinde beş seçenek vardır:
Fotoğrafı tam ekrana taşımak için
dokunun. Sol tarafta bulunan çubuk ile slayt
gösterisinin hızı artırılabilir veya azaltılabilir.
Fotoğraﬂarı rastgele bir sıra ile
görüntülemek için buraya dokunun (ör.
galerinizde görüntülendikleri kronolojik sırayla
değil).

Oluşturun

açın.
Video seçerseniz, oynatılmaya
başladığında tuşuna basın.
2 Seçenekler menüsünü açmak için ekranın
sol tarafına dokunun.
3 Gönder seçeneğini seçin ve video ya da
fotoğrafı nasıl göndermek istediğinizi seçin:
Mesaj, E-posta, Bluetooth.

Fotoğraﬂarın slayt gösterisi şeklinde
görüntülenmesi

01

45

Çektiğiniz fotoğraﬂar ve videolar
Bir sonraki fotoğrafa atlamak için
dokunun.
Görüntülenen son fotoğrafa geri dönmek
için dokunun.

1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve

seçenekleri görüntülemek üzere dokunun.
2 Düzenle öğesini seçin. Aşağıdaki ekran

görüntülenir.

Belirli bir fotoğraf üzerinde slayt
/
gösterisini duraklatmak için dokunun.
Oynatmaya kaldığı yerden devam etmesi için
tekrar dokunun.

Fotoğrafın duvar kağıdı olarak
ayarlanması
1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz

fotoğrafa iki kez dokunarak açın.
öğesine dokunun ve Kullanım şekli
öğesini, ardından Duvar kağıdı öğesini
seçin.
3 Ekran portre moduna geçer. Küçük
resimdeki yeşil kutuyu kaydırarak,
fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlamak
istediğiniz kısmını seçin. Bu alan ekranda
gerçek boyutta görüntülenecektir.
4 Seçilen bölümden memnun kaldığınızda
Ayarla öğesine basın.
2

Fotoğraﬂarın düzenlenmesi
Oluşturun

Fotoğraﬂarınızı değiştirmek, onlara ekleme
yapmak veya biraz renk vermek için
yapabileceğiniz pek çok harika şey vardır.
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3 Fotoğrafınızı düzenlemek için simgelere

dokunun:
Fotoğraf taslağınızın üzerine bir şey çizin.
Dört seçenek arasından çizginin kalınlığını
belirleyin. Çizginin rengini değiştirmek için
aşağıdaki
açıklamasına bakın (renk
simgesi seçtiğiniz renge döner).
Bkz. Fotoğrafa metin eklenmesi
sayfa 47.
Fotoğrafınızı damgalarla süsleyin.
Mevcut damgalar arasından seçim yapın ve
fotoğrafınız üzerinde bunların yerleştirilmesini
istediğiniz yerlere dokunun. Bir damganın
rengini değiştirmek için aşağıya
bakınız.
Bir damganın, çizginin ya da bir metnin
rengini değiştirir. Fotoğraf üzerinde çizim
yapmadan, yazı yazmadan ve damgalamadan
önce rengi seçmelisiniz.

diğ
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Yapmış olduğunuz değişiklikleri
fotoğraﬂara kaydedin. Orijinal dosya üzerine
değişiklikleri kaydetmek veya Yeni bir dosya
olarak kaydetmek için seçin. Yeni dosya
seçeneğini seçtiyseniz bir dosya adı girin.
Fotoğrafa yaptığınız son Efekt ayarını
veya Daha fazla düzenlemeyi geri alın.
Bkz. Fotoğrafa efekt eklenmesi,
sayfa 47.

n.

Döndür ve Ayna dahil olmak üzere
diğer efekt seçeneklerini açmak için dokunun.
Daha gelişmiş düzenleme seçenekleri de
mevcuttur. Bkz. Fotoğrafa renk vurgusu
yapılması ve Fotoğrafta renklerin
yerlerini değiştirme sayfa 48.
Galeriye dönmek için dokunun.

Fotoğrafa metin eklenmesi
1 Düzenleme ekranında

ni
z.

an

1 Düzenleme ekranında

tuşuna
dokunun.
2 Fotoğrafa uygulamak üzere altı seçenekten
birini seçin:
Yumuşat - Fotoğrafın odağını
yumuşatmak için işaretçiyi çubuk boyunca
kaydırın. Değişiklikleri kaydetmek için
Tamam’ı seçin veya İptal et ile iptal edin.
Keskinleştir - Fotoğrafın odağını
keskinleştirmek için işaretçiyi çubuk
boyunca kaydırın. Değişiklikleri kaydetmek
için Tamam’ı seçin veya İptal et ile iptal
edin.
Mozaik - Fotoğrafa bulanık mozaik efekt
uygulamak için dokunun. Normal fotoğrafa
geri dönmek için
öğesine dokunun.
Renk Efekti - Fotoğrafın rengini SiyahBeyaz, Sepya, Negatif renkli, Gelişmiş
RGB veya Kontrast olarak değiştirin.
Kontrast’ı seçerseniz, kontrastı artırmak
veya azaltmak için işaretçiyi çubuk
boyunca kaydırın.
Çerçeve - Fotoğrafınıza çerçeve ekleyin.
Resim boyutunun değiştirilmesine izin
vermeniz istenebilir. Çerçeve tiplerini
görmek için Evet öğesini seçin. Seçilen
çerçeve fotoğrafınıza uygulanır.

01
02
03
04
05
06
07
08

Oluşturun

n

tuşuna
dokunun.
2 İstediğiniz harﬁ girin.
3 Tuş takımını kullanarak metninizi girin ve
ardından İşlem tamam öğesine basın.
4 Metni istediğiniz yere taşımak için
dokunarak kaydırın.

Fotoğrafa efekt eklenmesi
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Çektiğiniz fotoğraﬂar ve videolar
Yeniden boyutlandır - Boyut seçenekleri
için buraya dokunun. Fotoğrafın boyutunu
değiştirmek için istediğiniz boyuta
dokunun.
3 Bir efekti geri almak için sadece
öğesine dokunmanız yeterlidir.

Fotoğrafta renklerin yer
değiştirmesi
1 Düzenleme ekranında
2
3

İpucu! Bir kerede bir tane ekleyebileceğiniz renk
efekti haricinde bir fotoğrafa birden fazla efekt
ekleyebilirsiniz.

Fotoğrafa renk vurgusu yapılması
1 Düzenleme ekranında
2
3

4
5
6

7

Oluşturun

tuşuna
dokunun.
Renk seçeneğini seçin.
Fotoğrafın bir bölümünü seçin. O bölgede
aynı veya benzer renkte olan her şeyin
etrafında bir işaret çizgisi belirir.
Örneğin, birinin saçı veya kazağının rengi.
Kaydet’e dokunun.
Renk vurgulaması yapılacak işaretli alan
haricinde fotoğraftan tüm renk çıkartılır.
İşaretçiyi yoğunluk çubuğunda yukarı
aşağı kaydırarak vurgunun yoğunluğunu
değiştirin.
Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet’i
seçin.
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4
5
6
7

tuşuna
dokunun.
Renk Değişimi’ni seçin.
Fotoğrafın bir bölümünü seçin. O bölgede
aynı veya benzer renkte olan her şeyin
etrafında bir işaret çizgisi belirir.
Örneğin, birinin saçı veya kazağının rengi.
tuşuna dokunun ve bir renk seçin.
Değiştir öğesini seçin.
Fotoğrafın renk vurgusu için seçilen kısmı
seçili renge döner.
Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet’i
seçin.
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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 için
öğesine ardından
öğesine dokunun. Tüm
multimedya dosyalarınızın saklandığı
klasörlerin listesini görüntülemek üzere
Galeri’ye dokunun.

Görüntülerim
Görüntülerim klasöründe telefonunuza
önceden yüklenmiş olan varsayılan resimler
de dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan
indirilen resimler ve telefonunuzun kamerasını
kullanarak çekmiş olduğunuz resimlerin listesi
bulunur.
Görünümü küçük resimlerden liste
görünümüne değiştirmek için
tuşuna
dokunun.

Görüntülerim seçenek menüleri
öğesine

İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.

Gönder - Resmi bir arkadaşınıza gönderin.
Kullanım şekli - Resmi istediğiniz şekilde
ayarlayabilirsiniz.
İşaretle/İşareti kaldır - Çoklu dosyaları
seçin.
Taşı - Bir resmi telefon belleğinden bellek
kartına, veya tersi yönde taşıyın.
Kopyala - Bir resmi telefon belleğinden
bellek kartına, veya tersi yönde kopyalayın.
Sil - Bir resmi silin.
Yeniden adlandır - Bir resmi yeniden
adlandırın.
Yeni klasör oluştur - Görüntülerim klasörü
içerisinde yeni bir klasör oluşturun.
Slayt gösterisi - Bir slayt gösterisi başlatın.
Bluetooth ile yazdır - Bluetooth® aracılığıyla
bir resim dosyası yazdırın.

01
02
03
04
05
06
07
08

Oluşturun

Seçenekler’e erişmek için
dokunun.

Görüntülerim klasöründe kullanabileceğiniz
seçenekler ne tür resim seçmiş olduğunuza
göre değişiklik gösterir. Telefon kamerası ile
çekmiş olduğunuz resimler için tüm
seçenekler kullanılabilir. Kullanım şekli,
Bluetooth ile yazdır, Sırala ve Bellek
bilgisi seçenekleri varsayılan resimlerde
gözükmektedir.
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Sırala - Resimleri belirli bir sıraya göre
sıralayın.
Bellek bilgisi - Bellek durumunu görüntüleyin.

Fotoğrafın gönderilmesi
1 Önce
2
3
4
5

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
Önce Galeri’ye dokunun, sonra
Görüntülerim’i seçin.
Bir fotoğraf seçin ve tuşuna dokunun.
Gönder’e dokunun ve Mesajlar, E-posta
veya Bluetooth arasından seçim yapın.
Mesajlar veya E-posta’yı seçerseniz,
fotoğrafınız mesaja eklenir ve mesajı
normal olarak yazıp gönderebilirsiniz.
Bluetooth’u seçerseniz, Bluetooth’u
açmanız istenir ve telefonunuz videoyu
gönderecek bir cihaz arar.

Bir resmin kullanılması
Resimleri duvar kağıdı olarak kullanmak için,
hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.
1 Önce

tuşuna, sonra

tuşuna

Oluşturun

dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Bir resim seçin ve
düğmesine dokunun.
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4 Önce Kullanım şekli’ne dokunun ve

aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Duvar kağıdı - Bekleme modu ekranı için
bir duvar kağıdı ayarlayın.
Giden arama - Giden çağrılarda
görüntülenecek bir resim ayarlayın.
Açılış - Telefonu açtığınızda
görüntülenecek bir resim ayarlayın.
Kapanış - Telefonu kapattığınızda
görüntülenecek bir resim ayarlayın.
Rehber görüntüsü - Rehber listenizdeki
belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında
görüntülenmek üzere bir resim atayın.

Re
1
2
3
4

İ
d
v
a
i

Resimlerinizin düzenlenmesi
1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Önce
tuşuna, sonra Sırala’ya dokunun.
4 Tarih, Tür ve İsim arasından seçim yapın.
Not: Resimlerinizi kategoriye göre
sıralayabileceğiniz gibi elle de
sıralayabilirsiniz.
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1
2
3
4
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n.

Resim silme
1 Önce

tuşuna, sonra

Resimlerin işaretlenmesi
tuşuna

dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Bir resim seçin ve
düğmesine dokunun.
4 Onaylamak için önce Sil’e, sonra Evet’e
dokunun.
İpucu! Galeri klasöründe bulunan herhangi bir
dosyayı çabuk bir şekilde silmek üzere imleç ile
vurgulanması için üzerine bir kere dokunun ve
ardından c telefon tuşuna dokunun. Onaylamak
için Evet’e dokunun.

Resmin taşınması veya
kopyalanması
Bir resmi telefon belleği ile bellek kartı
arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Bu işlemi bellek bankalarından birinde yer
açmak veya resimlerinizin kaybolmasını
önlemek için yapabilirsiniz.
1 Önce

01

1 Önce

03

2
3
4

5

6

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
Önce
tuşuna, sonra İşaretle/İşareti
kaldır’a dokunun.
Her bir resmin solunda birer kutu belirir.
Resme dokunduğunuzda sol tarafında
bulunan kutucukta bir onay işareti
görüntülenir.
Resmin işaretini kaldırmak üzere, tekrar
resme dokunun, bu şekilde resmin sol
tarafında bulunanan kutucuk içerisindeki
işaret kalkar.
Tüm uygun kutuları işaretledikten sonra,
tuşuna dokunun ve seçeneklerden
birini seçin.

02

04
05
06
07
08

Slayt gösterisi oluşturulması
Telefonunuzda bulunan tüm resimlere bakmak
veya telefonunuzda nelerin kayıtlı olduğunu
görmek için sizi her bir resmi teker teker
açmaktan kurtaracak bir slayt gösterisi
hazırlayabilirsiniz.

Oluşturun

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Bir resim seçin ve
düğmesine dokunun.
4 Taşı veya Kopyala’yı seçin.

Birkaç resmi bir kerede taşımak, kopyalamak
veya silmek isterseniz, önce bunları onay
işaretiyle belirlemeniz gerekir.
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1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Önce
tuşuna, sonra Slayt gösterisi’ne
dokunun.
4 Resimler arasında geçiş yapmak için
ve
tuşlarını kullanın, veya resimlerinizi
rastgele göstermesi için
tuşuna
dokunun.

1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Görüntülerim’e
dokunun.
3 Önce
tuşuna, sonra Bellek biligisi’ne
dokunun.
4 Telefon belleği veya Harici bellek
seçeneklerinden birini seçin.
Not: Takılı bir bellek kartınız yoksa, Bellek
kartım seçeneğini seçmeniz mümkün olmaz.

Seslerim
Seslerim klasöründe Varsayılan sesler ve
Ses kayıtları bulunur. Buradan sesleri
yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması
1 Önce
2
3

Oluşturun

Bellek durumunun kontrol edilmesi

4

Bellek alanınızın ne kadarını kullandığınızı ve
ne kadar kullanılabilir alanınız kaldığını kontrol
edebilirsiniz.

5
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tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
Önce Galeri’ye, sonra Seslerim’e
dokunun.
Standart sesler veya Ses kayıtları
seçeneklerinden birini seçin.
Bir ses seçin ve dinlemek için Oynat’a
dokunun.
tuşuna dokunun ve Kullanım şekli’ni
seçin.

6
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6 Ses zil tonu, Video zil tonu, Mesaj

tonu, Açılış, Kapanış seçenekleri
arasında seçim yapın.

ne

Videolarım

Video klibin gönderilmesi

Videolarım klasörü indirilen videoların ve
telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini
gösterir.

1 Bir video seçin ve
tuşuna dokunun.
2 Gönder’e dokunun ve Mesajlar, E-posta

Videonun izlenmesi
z.

e

Sil - Videoyu silin.
Kullanım şekli - Videoyu zil sesi olarak
kullanın.

1 Önce

tuşuna, sonra

tuşuna

dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Videolarım’a

dokunun.
3 Bir video seçin ve Oynat’a dokunun.
İpucu! Öğelerim’deki herhangi bir dosyayı
çabuk silmek için, bir kez dokunarak imleçle
vurgulanmasını sağlayın ve c telefon tuşuna
basın. Onaylamak için Evet’e dokunun.

Video duraklatıldığında
seçeneklerin kullanılması

seçerseniz seçtiğiniz video klip mesaja
iliştirilir, böylelikle sizde normal bir şekilde
mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.
Bluetooth öğesini seçerseniz Bluetooth
işlevini açmanız yönünde bir uyarı
görüntülenir ve telefonunuz cihazın
gönderileceği bir cihaz arayışına girer.

02
03
04
05
06
07
08

Video klibin zil sesi olarak
kullanılması
1 Bir video seçin ve
tuşuna dokunun.
2 Kullanım şekli’ne dokunun ve Ses zil

tonu ve Video zil tonu arasından seçim
yapın.

Video seçenekleri menüsünün
kullanılması
Videolarım klasöründe, aşağıdaki seçenekler
arasında tercih yapabilirsiniz:
Kullanım şekli - Videoyu zil sesiniz olarak
ayarlayın.
Gönder - Videoyu bir arkadaşınıza gönderin.

Oluşturun

Duraklat modundayken
öğesine dokunun
ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Yakala - Dondurulan kareyi resim olarak çekin.
Dosya bilgisi - Ad, Boyut, Tarih, Saat, Tür,
Süre, Boyut, Koruma ve Telif hakkı detayları ile
ilgili bilgileri görüntüleyin.
Gönder - Video’yu bir Mesaj, E-posta veya
Bluetooth aracılığıyla gönderin.

veya Bluetooth arasından seçim yapın.
3 Mesaj veya E-posta öğelerinden birini

01
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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.
İşaretle/İşareti kaldır - Çoklu dosyaları
seçin.
Yeni klasör oluştur - Videolarım klasörü
içerisinde yeni bir klasör oluşturun.
Sırala - Videoları belirli bir sıraya göre
sıralayın.
Bellek Bilgisi - Bellek durumunu görüntüleyin.

Oyunlarım ve uygulamalarım
Boş zamanlarınızda oyalanmanız için
telefonunuza yeni oyunlar ve uygulamalar
indirebilirsiniz.

Oyun indirilmesi
öğesine ve ardından
öğesine
dokunun.
2 Oyunlar ve Uygulamalar öğesine
ardından Oyunlarım ve Uygulamalarım
öğesine dokunun.
3 Oyun indir öğesini seçin ve ardından
Bağlan öğesine dokunun.
4 İndirilecek bir oyun bulabileceğiniz web
1

Oluşturun
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portalına bağlanırsınız.
İpucu! Öğelerim’deki herhangi bir dosyayı
çabuk silmek için, bir kez dokunarak imleçle
vurgulanmasını sağlayın ve c telefon tuşuna
basın. Onaylamak için Evet’e dokunun.

SW
1
2
3

Oyun oynanması
öğesine ve ardından
öğesine
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Oyunlarım ve
uygulamalarım’a dokunun.
3 Bir oyun seçin ve ardından Başlat öğesine
dokunun.
1

Oyun seçenekleri menüsünün
kullanılması
Oyunlarım ve uygulamalarım klasöründen,
aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
Yeni klasör oluştur –
öğesine dokunun
ve Oyunlarım ve uygulamalarım içinde
yeni bir klasör oluşturun.
Sırala - Oyunları ve uygulamaları Tarih,
Boyut veya İsim değerlerine göre sıralayın.
Hafıza yöneticisi - Bellek durumunu
görüntüleyin.

Flash içerikleri
Flash içerikleri klasörü tüm standart ve
indirilen SWF dosyalarınızı içerir.
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SWF dosyasının görüntülenmesi

Dosyanın telefona aktarılması

1 Önce

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan
telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay
yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC
Suite’i kullanabilirsiniz, detaylı bilgi için bkz.
sayfa 65.

tuşuna, sonra

tuşuna

dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Flash içerikleri’ne
dokunun.
3 Dosyayı seçin ve Göster’e dokunun.

SWF dosyası görüntülenirken
seçeneklerin kullanılması

ne

Tam ekran görün. - SWF’nizi tam ekran
modunda görüntüleyin (bu yalnızca
duraklamadan
düğmesine dokunmanız
halinde görüntülenir).
Sessiz - Sesi kapatın.
Duraklat modundayken
öğesine dokunun
ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

n,

n

/
- Oynatmayı duraklatın ya da
yeniden başlatın.
Duvar kağıdı olarak kullan - Duvar kağıdını
ayarlayabilirsiniz.
Dosya bilgisi - Dosyanın Adını, Boyutunu,
Tarihini, Saatini, Türünü ve Korumasını
görüntüleyin.

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.

01
02
03
04
05
06
07
08

Dosyanın görüntülenmesi
1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Belgeler’e
dokunun.
3 Bir belge seçin ve Aç öğesine basın.

Belgeler
Oluşturun

Belgeler menüsünden, tüm belge dosyalarınızı
görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel,
Powerpoint, Word, Metin, pdf dosyalarınız ve
Galeri’yi görüntüleyebilirsiniz.
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Diğer dosyalar
Diğer dosyalar klasörü resim, ses, video,
oyun ya da uygulama olmayan dosyaları
saklamak için kullanılır. Belgeler klasörüyle
aynı şekilde kullanılır. Bilgisayarınızdan
telefonunuza dosya aktardığınızda, Belgeler
klasörü yerine Diğer dosyalar klasöründe
görüntülendiklerini görebilirsiniz. Bu durumda
bunları taşıyabilirsiniz.
Bir dosyayı Diğerleri’nden Belgeler’e taşımak
için:
tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Galeri’ye, sonra Diğer dosyalar’a
dokunun.
3 Bir dosya seçin ve
tuşuna dokunun
4 Bir kez Taşı’ya dokunun, sonra Taşı’ya bir
kez daha dokunun.

5 Bir sonraki şarkıya atlamak için

öğesine dokunun.
6 Bir önceki şarkıya atlamak için
öğesine dokunun.
7 Müziği durdurup Müzik menüsüne
dönmek için
öğesine dokunun.
İpucu! Müzik dinlerken ses seviyesini
tuşuna dokunun.
değiştirmek için,

Pa

Tü
ya
1
2
3
4

1 Önce

Şarkı çalınması
1 Önce

Oluşturun

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Müzik öğesine ve ardından Tüm parçalar
öğesine dokunun.
3 Oynatmak istediğiniz şarkıyı seçin ve Çal
öğesine basın.
4 Şarkıyı duraklatmak için
öğesine
dokunun.
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Parça listesinin oluşturulması
Tüm parçalar klasöründen şarkı seçimi
yaparak kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz.
1 Önce

tuşuna, sonra

tuşuna

dokunun.
2 Önce Müzik’e, sonra Parça listeleri’ne

dokunun.
3 Ekle öğesine dokunun, çalma listesi adını

girin ve Kaydet öğesine dokunun.
4 Tüm parçalar klasörü gösterilecektir.
Çalma listenize almak istediğiniz tüm
şarkılara dokunun; adlarının yanında birer
onay işareti belirir.
5 İşlem Tamam öğesine dokunun.
Bir çalma listesi oynatmak için seçin ve
ardından Oynat öğesine basın.
Not: İkinci bir çalma listesi eklemek için,
öğesine ve ardından Yeni parça listesi ekle
öğesine dokunun.

Parça listesinin düzenlenmesi
Zaman zaman bir parça listesine yeni şarkılar
eklemek veya listeden şarkı silmek
isteyebilirsiniz. Bu durumda, parça listesini
düzenleyebilirsiniz.
tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Müzik’e, sonra Parça listeleri’ne
dokunun.

birini seçin:
Yeni şarkı ekle – Parça listesine başka
şarkılar eklemek için. İstediklerinizi
işaretleyin ve Tamam’a dokunun.
Yukarı/aşağı taşı – Parça sıralamasını
değiştirmek için şarkıyı listede yukarı veya
aşağı taşıyın.
Gönder – Şarkıyı bir mesaj içinde veya
Bluetooth ile gönderin.
Listeden çıkart – Bir şarkıyı çalma
listesinden çıkartın. Onaylamak için Evet’e
dokunun.
İşaretle/İşareti kaldır – Çoklu dosyaları
seçin.
Kullanım şekli – Şarkıyı efekt sesi olarak
ayarlayabilirsiniz.

01
02
03
04
05
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08

Parça listesinin silinmesi
1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Müzik’e, sonra Parça listeleri’ne
dokunun.
3 Parça listelerinin tümünü silmek için önce
tuşuna, sonra Sil ya da Tümünü sil’e
dokunun.

Oluşturun

1 Önce

3 Parça listesini seçin.
4
tuşuna dokunun ve aşağıdakilerden
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Multimedya
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 en
fazla 12 kanal kaydedebilirsiniz.
Otomatik arama için:
1 Önce
tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra
tuşuna
dokunun.
3 Otomatik Tarama öğesine ve ardından
Evet öğesine dokunun. Bulunan istasyonlar
otomatik olarak telefonunuzda bir kanal
numarasına atanır.

Oluşturun

Manuel arama için:
1 Önce
tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra
tuşuna
dokunun.
3 Manuel ayarlama’ya dokunun ve
istasyon frekansını girin.
4 Önce Tamam’a, sonra Kaydet’e dokunun.
5 İstasyonu kaydetmek istediğiniz kanal
numarasını seçin ve Tamam’a dokunun.
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Not: Bir radyo istasyonunu radyo frekansının
yanında görüntülenen ve tuşları ile
manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ra

Kanalların düzenlenmesi

2

Sık dinlediğiniz istasyonlara daha çabuk
ulaşabilmeniz için istasyonları başka kanallara
taşıyabilirsiniz.
1 Önce
2
3
4

5

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
Önce FM radyo’ya, sonra
tuşuna
dokunun.
Kanal düzenle’ye dokunun ve değiştirmek
istediğiniz kanalı seçin.
Diğer kanallardaki istasyonlardan birini
seçin, ya da kanalı manuel olarak
istediğiniz frekansa ayarlayın.
Kaydet’e dokunun.

Kanalların sıfırlanması
1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra
tuşuna
dokunun.
3 Önce Kanal düzenle’ye, sonra
tuşuna
dokunun.
4 Mevcut kanalı değiştirmek için Sıfırla’yı,
tüm kanalları sıfırlamak için ise Tümünü
sıfırla’yı seçin. Tüm kanallar başlangıç
noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

1

n

ra

ek

Radyo dinlenmesi
1 Önce

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce FM radyo’ya, sonra dinlemek
istediğiniz istasyonun kanal numarasına
dokunun.
İpucu! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo
anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

01
02
03
04
05
06
07
08

na
Oluşturun
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Web
Parmaklarınızın ucundaki tarayıcı ile
istediğinizi zaman güncel haberlere ve
hava durumuna ulaşabilir, ayrıca spor ve
traﬁk haberlerini alabilirsiniz. Bunlardan
başka, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri,
zil seslerini, duvar kağıtlarını ve oyunları
indirebilirsiniz.

Web erişimi
1 Bekleme ekranından

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Tarayıcı’yı
seçin.
2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak
için, Ana sayfa’yı seçin. Bunun yerine
Adres girin’i seçip istediğiniz URL’yi
yazabilir ve Bağlan’ı seçebilirsiniz.
Not: Bu hizmete bağlanılıp içerik indirildiğinde
ek bir ücret alınır. Veri ücretlerinizi şebeke
operatörünüzden kontrol edin.

Sık kullanılan ekleme ve sık
kullanılana erişim
Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılan ekleyebilir ve
web sayfalarını kaydedebilirsiniz.
1 Bekleme ekranından

Web

sonra
seçin.

simgesini seçin,
tuşuna dokunun ve Tarayıcı’yı
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2 Sık kullanılanlar’ı seçin. Ekranda sık

kullanılanlarınızın listesi belirir.
3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için,
simgesini seçin ve Yeni ekle’ye dokunun.
Sık kullanılanınız için bir ad girin ve
ardından URL’yi yazın.
4 Kaydet’e dokunun.
5 Yer imine ulaşmak için istediğiniz sık
kullanılana ilerleyin ve Aç’a dokunun.
Sık kullanılana bağlanacaksınız.

Sayfanın kaydedilmesi
1 Arzu ettiğiniz web sitesine bağlanma işlemi

yukarıda açıklanmıştır.
2
tuşuna dokunun ve Kaydedilen
sayfalar’ı seçin.
3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad
girin.
4 Kaydet’e dokunun.
İpucu! Bu menü aynı zamanda kayıtlı
sayfaların başlıklarını değiştirmenizi ve kayıtlı
sayfaları silmenizi sağlar.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi
1 Bekleme ekranından

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Tarayıcı’yı
seçin.
2 Kaydedilen sayfalar’ı seçin.
3 İstediğiniz sayfayı seçin ve önce
tuşuna,
ardından Aç’a dokunun.

Ta
1

2

W
de
1

2

3

Te
ku

KF
ola
ba
eri
vey

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi
1 Bekleme ekranından

n.

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Tarayıcı
Aktif’i seçin. Geçmiş’i seçin.
2 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası
başlıklarının listesi görüntülenir. Bu
sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz
sayfayı seçin ve Bağlan’a dokunun.

Web tarayıcı ayarlarının
değiştirilmesi

mi

d

,
ı

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Tarayıcı’yı
seçin.
Ayarlar’ı seçin.
2 Proﬁller’i, Karakter kod çözme’yi,
Ön bellek’i, Çerezler’i, Java script’i,
güvenlik’i düzenleyebilir, ya da tüm
ayarları sıfırlamak için Ayarları Sıfırla’yı
seçebilirsiniz.
3 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra Tamam’ı
seçin.

Telefonun modem olarak
kullanılması
KF700’ünüz bilgisayarınız için bir modem
olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan
bağlanamadığınızda e-posta ve internete
erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu
veya Bluetooth’u kullanabilirsiniz.

Not: LG PC Suite kullanılarak senkronize
etmeyle ilgili daha fazla bilgi için 72. sayfaya
bakın.

01
02
03
04
05
06
07
08

Bluetooth kullanarak:
1 Bluetooth’un Açık olduğundan ve hem

2
3

4
5

bilgisayarınız, hem de KF700 tarafından
Görünür olduğundan emin olun.
Bilgisayarınızı ve KF700’ü bağlantı için
parola gerekecek şekilde eşleştirin.
Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak
için LG PC Suite programınızda bulunan
Bağlantı sihirbazı’nı kullanın.
Bilgisayarınızda İletişim’e tıklayın.
Sonra Ayarlar’a tıklayın.
Modem’e tıklayın.

Web

a,

1 Bekleme ekranından

USB kablosunu kullanarak:
1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının
yüklü olduğundan emin olun.
2 KF700’ünüzü ve bilgisayarınızı USB kablosu
ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını
çalıştırın.
3 Bilgisayarınızda İletişim’e tıklayın. Sonra
Ayarlar’a tıklayarak Modem’i seçin.
4 LG Mobile USB Modem’i seçin ve
Tamam’a tıklayın. Şimdi ekranda
görüntülenir.
5 Bağlan’a tıkladığınızda bilgisayarınız
KF700’ünüz üzerinden bağlanır.

61

Web

A

6 Standard Modem Bluetooth link’i

Ta

seçin ve Tamam’ı tıklayın. Şimdi ekranda
görüntülenir.
7 Bağlan’a tıkladığınızda bilgisayarınız
KF700’ünüz üzerinden bağlanır.
Not: Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için 82.
sayfaya bakın.

1

2
3
4

5
6

7

8

Web
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Ajanda
Takvime etkinlik eklenmesi
1 Bekleme ekranından

2
3
4

5
6

7

8

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Ajanda’yı
seçin. Takvim’i seçin.
Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
Önce simgesine, sonra Yeni etkinlik
ekle’ye dokunun.
Eklemek istediğiniz etkinliği Randevu,
Yıldönümü veya Doğum günü olarak
seçin ve Tamam’a dokunun.
Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin
başlamasını istediğiniz saati girin.
Randevular ve yıldönümleri için, alttaki iki
saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona
erdiği saati ve tarihi girin.
Etkinliğinize konu veya not eklemek
isterseniz, Konu veya İsim’e dokunarak
notunuzu yazın ve Tamam’a dokunun.
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.

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Ajanda’yı
seçin. Ayarlar’ı seçin.
2 Takvim ayarları’na dokunun ve
Varsayılan görünüm’ü veya Haftanın
başlangıç günü’nü seçin.
3 Seçiminizi onaylamak için Tamam’a basın.

01

1 Bekleme ekranından

Yapılacaklar listesine konu
eklenmesi
simgesini seçin,
tuşuna dokunun ve Ajanda’yı

02
03
04
05
06
07

1 Bekleme ekranından

sonra
seçin.
2 Yapılacaklar’ı seçin ve Ekle’ye dokunun.
3 Yapılacaklar konusu için tarih belirleyin, not
ekleyin ve öncelik seviyesi seçin: Yüksek,
Orta ya da Düşük.
4 Kaydet’i seçerek yapılacaklar listenizi
kaydedin.

08

İpucu! Bir öğeyi düzenlemek için öğeyi seçip
tuşuna dokunun. Şimdi Düzenle’yi seçin.
Kaydet’i seçerek düzeltmelerinizi onaylayın.

Düzenleyin

İpucu! Takviminizde bir tatil dönemi
belirleyebilirsiniz. Tatilde olacağınız günlere birer
birer dokunun, sonra tuşuna dokunarak
Tatil’i seçin. Seçilen günler kırmızıyla işaretlenir.
Alarm ayarlarken, tatil olarak belirlenen günleri
hariç tutabilirsiniz.

Varsayılan takvim görünümünün
değiştirilmesi
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Ajanda
Yapılacaklar konusunun
paylaşılması

4 Sonra sekmesinde gün sayısını belirleyin.
5 Hedef tarihi altta görüntülenir.

1 Bekleme ekranından

Alarmın ayarlanması

tuşuna, sonra
tuşuna dokunun ve Ajanda’yı seçin.
Yapılacaklar’ı seçin.
2 Paylaşmak istediğiniz yapılacaklar
konusunu seçin, sonra tuşuna dokunun.
3 Gönder’i seçin. Yapılacaklar konunuzu
Metin mesajı, Multimedya msj.,
E-posta ya da Bluetooth ile
paylaşabilirsiniz.
İpucu! Takviminizi bilgisayarınızla
yedekleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. 65.
sayfada PC Senk. konusuna bakın.

1 Bekleme ekranından
2
3
4

5

Tarih bulucunun kullanılması
Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde
tarihin ne olacağını hesaplamanıza yardımcı
olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 10.10.07
tarihinden 60 gün sonrası 09.12.2007 olur.
Bu, süre bitimlerini takip etmek için
mükemmel bir araçtır.

7

1 Bekleme ekranından

Düzenleyin

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Ajanda’yı
seçin.
2 Tarihe git’i seçin.
3 Başlangıç sekmesinde istediğiniz tarihi
belirleyin.

6
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8

tuşuna, sonra
tuşuna dokunun ve Alarmlar’ı seçin.
tuşunu seçin ve Yeni ekle’ye dokunun.
Alarmın çalmasını istediğiniz saati ayarlayın
ve Ayarla’ya dokunun.
Alarmın çalmasını istediğiniz zamanları Bir
kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cmt,
Cmt - Çrş, Cmt-Prş veya Pzr-Prş olarak
seçin. Tamam’a basın.
Alarmınıza ses belirlemek için tuşunu
seçin. Sesleri dinlemek için önce Ses’e,
sonra Oynat’a dokunun. Seçiminizi
yaptıktan sonra, Seç’e dokunun.
Alarma not ekleyin. Notu yazmayı
bitirdikten sonra Tamam’a dokunun. Alarm
çaldığında not görüntülenecektir.
Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20,
30 dakika, 1saat veya kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için
Tamam’a basın.
Alarmı ayarladığınızda, Kaydet’e dokunun.

Not: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

No
1

2

3
4

Se

Se
se
1
2

.

n.
yın

ir

k

rm

,

çin

n.

Not eklenmesi
simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Not
defteri’ni seçin.
2 Mevcut not defteri yoksa Ekle’yi seçin, not
eklediyseniz önce tuşunu, ardından
Yeni ekle’yi seçin.
3 Notunuzu yazın, ardından Kaydet’i seçin.
4 Notunuz, Not defteri uygulamasını bir
sonraki açışınızda ekranda görüntülenir.

Seslerime git – Seslerim’de bulunan
Ses kayıtları klasörünü açın.

1 Bekleme ekranından

İpucu! Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz.
Düzenlemek istediğiniz notu seçin ve
Düzenle’ye dokunun.

Sesin kaydedilmesi
1 Önce
2
3
4
5

tuşuna, sonra

01
02

tuşuna

dokunun.
Ses kaydedicisi’ne dokunun.
Kayda başlamak için
tuşuna dokunun.
Kaydı bitirmek için
tuşuna dokunun.
Kaydınızı dinlemek için
tuşuna
dokunun.

03
04
05
06
07
08

Ses kaydedicisi
Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için
ses kaydedicisi’ni kullanın.
1 Önce

Düzenleyin

tuşuna, sonra
tuşuna
dokunun.
2 Önce Ses kaydedicisi’ne, sonra
tuşuna dokunun ve aşağıdakiler arasından
seçim yapın:
Süre – Kayıt süresini ayarlayın. MMS
mesajı boyutu, 1 dakika ve Limitsiz
arasından seçim yapın.
Kalite – Ses kalitesini seçin.
Çok İyi, İyi ve Normal arasından seçim
yapın.
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Ajanda

P

Ses kaydının gönderilmesi

Dünya saatine şehir eklenmesi

1 Kaydı tamamladığınızda,

1 Bekleme ekranından

tuşuna

dokunun.
2 Gönder’e dokunun ve Mesaj, E-posta

veya Bluetooth arasından seçim yapın.
Mesajlar veya E-posta’yı seçerseniz,
kaydınız mesaja eklenir ve mesajı normal
olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth’u
seçerseniz, Bluetooth’u açmanız istenir.
Not: Kaydı tamamladığınızda,
tuşuna
dokunun ve Gönder, Yeniden adlandır, Sil,
Kullanım şekli (kaydı zil tonunuz olarak
kullanmak için) veya Seslerime git’i seçin.

simgesini seçin,
tuşuna dokunun ve Araçlar’ı

sonra
seçin.
2 Dünya Saati’ni seçin.
3 Önce
simgesine, ardından Şehir
ekle’ye dokunun. İstediğiniz şehrin adını
yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında
görünecektir. Bunun yerine Harita’ya
dokunup şehrinizi haritadan seçebilirsiniz.
4 Seçiminizi onaylamak için Seç’e dokunun.

1 Bekleme ekranından

2
3
4

5

Düzenleyin
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LG
ku
1

2
İpucu! Yurt dışındaysanız saat diliminizi
Dünya Saati’nden, önce tuşuna, ardından
Saat dilimini değiştir’e dokunarak
değiştirebilirsiniz. İstediğiniz saat dilimini
yukarıdaki gibi seçin ve Seç’e dokunun.

Hesap makinesi kullanılması
simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Araçlar’ı
seçin.
Hesap makinesi’ni seçin.
Rakamları girmek için sayı tuşlarına
dokunun.
Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz
fonksiyona (+, –, *, /), ardından = tuşuna
dokunun.
Daha karmaşık hesaplamalar için,
tuşuna dokunun ve sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg ya da rad arasından seçim
yapın.

Tü
eş
zih
tel
ed

Birim dönüştürülmesi
1 Bekleme ekranından

2
3

4

5

simgesini seçin,
sonra
tuşuna dokunun ve Araçlar’ı
seçin.
Birim Dönüştürücü’yü seçin.
Dönüştürmek istediğiniz birimi Para
birimi, Yüzey, Uzunluk, Ağırlık,
Sıcaklık, Hacim veya Hız olarak seçin.
Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek
istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği
birimi girebilirsiniz.
Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

3
4

5
6
7

,

PC Senk.
Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin
eşleştiğinden emin olmak için, ayrıca
zihninizi rahatlatmak için yedekleme olarak,
telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize
edebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara
kurulması
1 Bekleme ekranından

.
n.

,

2
3
4

5
6
7

simgesini seçin,
tuşuna dokunun ve Telefon
sonra
ayarları’nı seçin .
Önce Bağlantı’yı, sonra USB bağlantı
modu’nu seçin.
Veri Hizmeti’ni seçin ve Seç’e dokunun.
Verilen CD’yi bilgisayarınıza takın.
Ekranınızda LG PC Suite Installer
görünür. LG PC Suite Installer üzerine
tıklayın.
Yükleyicinin çalışmasını istediğiniz dili seçin
ve Tamam’a tıklayın.
Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC
Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde
LG PC Suite Simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması
1 USB kablosunu telefonunuza ve

bilgisayarınıza bağlayın.
2 Masaüstünüzdeki LG PC Suite
Simgesi’ne çift tıklayın.
3 Önce Bağlantı Sihirbazı’na, sonra
USB’ye tıklayın.
4 Önce Sonraki’ye, sonra bir kez daha
Sonraki’ye, son olarak da Son’a tıklayın.
Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız
bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi
ve geri yüklenmesi

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde

bilgisayarınıza bağlayın.
2 Yedek simgesine tıklayın ve Yedekle’yi

veya Eski haline getir’i seçin.
3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz

içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek
veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz
konumu seçin. Tamam’ı tıklayın.
4 Bilgileriniz yedeklenir.

ek
eği

Düzenleyin

r.
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PC Senk.
Bilgisayarda telefon dosyalarının
görüntülenmesi
1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde

bilgisayarınıza bağlayın.
2 İçerik simgesine tıklayın.
3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler,

Flash içerikleri, görüntüler, sesler ve
videolar, ekranda LG Phone klasöründe
görüntülenir.
İpucu! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda
görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya
koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve
ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza
yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi
1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Rehber simgesine tıklayın.
3 Önce Aktar’ı, sonra Cep telefonundan

Düzenleyin

al’ı seçin. Bilgisayarınız şimdi
USIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm
kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
4 Dosya’ya tıklayın ve Kaydet’i seçin. Şimdi
rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri
seçebilirsiniz.
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Not: SIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek
için, bilgisayar ekranınızın sol tarafında
bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın. Önce
ekranın üst tarafında Düzenle’yi, sonra
Tümünü seç’i tıklayın. Kişilerinize sağ
tıklayın ve Rehbere kopyala’yı seçin. Şimdi
ekranınızın solundaki Telefon klasörüne
tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi
1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Mesajlar simgesine tıklayın.
3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki

tüm mesajlar ekranınızdaki klasörlerde
görüntülenecektir.
4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak
için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu
kullanın.

Telefonunuzun yığın depolama
aygıtı olarak kullanılması
Telefonunuz sadece bellek kartı takılı
olduğu zaman yığın depolama aygıtı olarak
kullanılabilir.
1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
2 Bekleme ekranından
simgesini seçin,

sonra
tuşuna dokunun ve Telefon
ayarları’nı seçin .
3 Önce Bağlantı’yı, sonra USB bağlantı
modu’nu seçin.

4
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6
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dokunun.
5 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

01

Telefonunuzun ekranında önce: Yığın
Depolama Modunda bağlanıyor…
ardından Yığın Depolama Modunda
bağlandı. Aktarım sırasında bağlantıyı
kesmeyin görüntülenir.
6 Telefonunuzdaki tüm dosyalar otomatik
olarak bilgisayarınızın sabit sürücüsüne
kopyalanır.

02

Not: Yığın depolama işlevinin başlatılabilmesi
için telefonunuzun bilgisayarınızla olan
bağlantısı kesilmelidir.

07

03
04
05
06

08

Not: Yığın Depolama sadece bellek kartınıza
kayıtlı içeriği yedekler, telefon belleğine
kaydedilenleri yedeklemez. Telefon belleğinin
içeriğini (örneğin rehberi) aktarmak için
PC Senk kullanarak senkronize etmeniz
gerekir.

Düzenleyin

,

4 Yığın depolama’yı seçin ve seç’e
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Ayarlar
Bu klasörün içinde, KF700’ünüzü
kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte
edebilirsiniz.
Not: Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 22.
sayfaya bakın.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi
1 Önce

tuşuna dokunun, sonra
simgesini seçin.
2 Önce Ekran’a dokunun, sonra aşağıdakiler
arasından seçim yapın:
Ekran teması - Ana ekranınız, giden
arama, Başlat ve Kapat için tema seçin.
Saat ve takvim - Ekrandaki farklı
yöntemler arasından seçim yapabilirsiniz.
Arka plan ışığı - Arka plan ışığının ne
kadar süreyle yanacağını seçin.
Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.
Not: Arka plan ışığı ne kadar uzun süre
yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve
telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda
kalırsınız.

Ayarlar

Telefon teması - Ekranınızın tüm
görünümü çabucak değiştirin.
Font - Font rengini ayarlayın.
3 Ayarlarınızı kaydetmek için Kaydet’e
dokunun.
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Proﬁllerin özelleştirilmesi
Proﬁlinizi bekleme ekranında hızla
değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşedeki şu anda
aktif olan proﬁl simgesine dokunun.
Ayarlar menüsüyle tüm proﬁl ayarlarını kişisell
eştirebilirsiniz.
1 Önce

tuşuna dokunun, sonra
simgesini seçin.
2 Proﬁller’e dokunun ve düzenlemek
istediğiniz proﬁli seçin.
3
tuşuna dokunun ve Düzenle’yi seçin.
4 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm
seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara Zil
sesi ve Ses seviyesi, Mesaj uyarıları,
Ekran sesi ayarları ve diğerleri de dahildir.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi
KF700’ünüzü size en uygun çalışacak şekilde
adapte etmenin keyﬁni çıkarın.
İpucu! Seçenekler listesinde ilerlemek için
görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı
ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak
diğer satırlar görünür hale gelir.
1 Önce

tuşuna dokunun, sonra
simgesini seçin.
2 Önce Telefon ayarları’nı seçin, sonra
aşağıdaki listeden seçim yapın.

ell

.

Zil

dir.

de

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi
Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz
tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun
keyﬁni ilk andan itibaren sürebilirsiniz.
Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu
menüyü kullanın.

01

tuşuna, sonra
tuşuna dokunun.
Önce
Telefon ayarları’na dokunun ve Bağlantı’yı
seçin.

04

Şebeke ayarları - KF700’ünüz tercih
ettiğiniz şebekeye otomatik bağlanır.
Bu ayarları değiştirmek için bu menüyü
kullanın.
İnternet proﬁlleri - Internet proﬁllerini
ayarlayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu
bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü
kullanarak yeni erişim noktaları
ekleyebilirsiniz.
USB bağlantı modu - Veri hizmeti’ni seçin
ve KF700’ünüzü LG PC Suite yazılımıyla
telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak
senkronize edin. Senkronizasyon ile ilgili daha
fazla bilgi için 72. sayfaya bakın.
Senkronizasyon servisi - Senkronizasyon
ile ilgili daha fazla bilgi için 72. sayfaya bakın.
Duraksız iletim ayarları - Şebeke
operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir.
Değişiklik yapmak isterseniz
düzenleyebilirsiniz.
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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 varsayılan güç
tasarrufu ayarlarını Açmak veya Kapamak
için bunu seçin.
Dil - KF700’ünüzün ekran dilini değiştirin.
Otomatik tuş kilidi - Bu işlevi
etkinleştirirseniz tuş takımı, bekleme
modunda tuşlar ile bir işlem yapılması
gerekmeden otomatik olarak kilitlenecektir.
Güvenlik - PIN kodları, telefon kilidi,
otomatik tuş kilidi ve hırsızlık önleme
izleyicisi dahil olmak üzere, güvenlik
ayarlarınızı yapın.
Bağlantı - Ayrıntılı bilgi için sonraki
sayfada bulunan Bağlantı ayarlarının
değiştirilmesi konusuna bakın.
Dokunmatik ekran etkisi- Dokunmatik
ekranın ayarlarını değiştirin.
Hafıza yöneticisi - Ayrıntılı bilgi için 82.
sayfada Hafıza yöneticisinin
kullanılması konusuna bakın.
Dokunmatik kalibrasyonu - Kullanım
kolaylığı için ekranınızı sıfırlayın.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları fabrika
tanımlarına sıfırlayın.
Telefon bilgisi - KF700’ünüzün teknik
bilgilerini görüntüleyin.
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Ayarlar
Hafıza yöneticisinin kullanılması
KF700’ünüzün üç farklı belleği mevcuttur:
telefon, USIM Kartı ve harici bellek kartı
(bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).
Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin
nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte
ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.
Önce
, ardından
tuşlarına dokunun.
Önce Telefon ayarları’nı, sonra Hafıza
yöneticisi’ni seçin.
Telefon ortak hafızası - KF700’ünüzde
Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta,
Java uygulamaları ve diğerleri için
kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.
Telefona ayrılan hafıza - Telefonunuzda Metin
mesajı, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not
defteri, Alarm, Çağrı geçmişi, Sık kullanılanlar ve
Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini
görüntüleyin.
SIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir
bellek kapasitesini görüntüleyin.
Harici bellek - Harici bellek kartınızda
kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin
(bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Ayarlar

Birincil depolama ayarı - Öğelerin
kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu seçin.
İpucu! Bellek kartı takılması ile ilgili ayrıntılı
bilgi için 12. sayfaya bakın.
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Bluetooth kullanarak dosyaların
gönderilmesi ve alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı
hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir
dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca
telefon 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
tuşuna dokunun ve Gönder’i seçin.
Bluetooth’u seçin.
3 Bluetooth’u açmak için Evet’e dokunun.
4 KF700’ünüz menzil içindeki diğer Bluetooth
etkin cihazları otomatik olarak arayacaktır.
5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin
ve Seç’e dokunun.
6 Dosyanız gönderilecektir.

2

3

Bl
1
2

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

Dosya almak için:
1 Dosya almak için Bluetooth’unuz Açık ve
Görünür olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için
aşağıda Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi konusuna bakın.
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2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip

etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için
Evet’e basın.
3 Dosyanın nereye kaydedildiğini
göreceksiniz ve dosyayı Görüntülemeyi
veya Duvar kağıdı olarak kullanmayı
seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle Galeri
içinde ilgili klasöre kaydedilir.
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:
1
tuşuna dokunun.
2 Önce Bluetooth’u, sonra Ayarlar’ı seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:
Cihazımın görünürlüğü - Görünür veya
Gizli olarak seçin.
Cihazımın adı - KF700’ünüz için bir isim
girin.
Dest. Serv. - Bluetooth’un farklı servislerle
ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin. 78.
sayfada Telefonun modem olarak
kullanılması veya 84. sayfada Bluetooth
kulaklık kullanılması konusuna bakın.
Adresim - Bluetooth adresinizi kontrol
edin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme

2
3

4
5
6

olduğunu kontrol edin.
Görünürlük durumunuzu Ayarlar
menüsünden değiştirebilirsiniz.
Önce Eşleşmiş cihazlar’a, sonra Yeni’ye
dokunun.
KF700’ünüz cihaz arayacaktır.
Arama tamamlandığında ekranda Yenile
ve Ekle belirir.
Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı
girin ve Tamam’a dokunun.
Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu
cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi
hazırdır.
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Bluetooth kulaklık kullanılması
1 Bluetooth’unuzun Açık olduğunu kontrol

edin.
2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak

için kulaklıkla birlikte verilen talimatları
uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
3 Şimdi bağlanmak için Evet’e dokunun.
İpucu! Bluetooth kulaklığınız bağlı iken
çağrıları nasıl cevaplayacağınızı kontrol
edebilmek için, BT cevap modu ile ilgili
ayrıntılı bilgi için 22. sayfaya bakın.

Ayarlar

KF700’ünüzü başka bir cihazla eşleştirerek,
parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu,
eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına
gelir.

1 Bluetooth’unuzun Açık ve Görünür
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Aksesuarlar

Ş

Bu aksesuarlar KF700 ile birlikte verilir.

Bu
90
şe

Şarj cihazı

Veri kablosu ve CD
KF700’ünüzü bilgisayara
bağlayın ve senkronize
edin.

Pil

Kullanıcı Kılavuzu
KF700’ünüz hakkında ayrıntılı
bilgi edinin.

Stereo kulaklık

Aksesuarlar
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Not
• Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını
kullanın.
• Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık
gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen
bölgesel servis şirketimiz ya da şubemizle
görüşün.

Bu
Hiz
hiz
hiz
ya
sa
ku

Şebeke hizmeti

Teknik veriler

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM
900, DCS 1800, PCS 1900 ve W-CDMA
şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Genel

Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Şebeke
Hizmetleri olarak adlandırılır. Bunlar, kablosuz
hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel
hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, bunlara hizmet
sağlayıcınız aracılığıyla abone olmanız ve
kullanımları hakkında bilgi almanız gerekir.

Ürünün adı : KF700
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ortam Sıcaklıkları
Maks : +55°C (deşarj), +45°C (şarj)
Min : -10°C
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Şebeke hizmeti
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Acil Çağrılar
Önemli:
Bu telefon da tüm kablosuz telefonlar gibi
radyo sinyallerini, kablosuz ve sabit hat
şebekelerini ve kullanıcının programladığı
özellikleri kullanarak çalışmaktadır.
Bu nedenle tüm koşullarda bağlantı garanti
edilemez. Bu sebepten ötürü önemli
irtibatlarda hiçbir kablosuz telefona asla
tamamıyla güvenmemelisiniz (ör. sağlık
konusunda aciliyeti olan konular) Acil aramalar
tüm kablosuz telefon şebekelerinden, belirli
şebeke hizmetlerinden ve/veya kullanımda
olan telefon özelliklerinden yapılamayabilir.
Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
“Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.”

Acil Çağrılar
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Uyumluluk Bildirisi

Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların
çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.
Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler
verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma
Radya dalgasına maruz kalma ve Özel
Emilim Hızı (SAR – Speciﬁc Absorption
Rate) bilgileri
KF700 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına
maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine
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.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları

• 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.
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• 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.
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• Bu model telefon için kulakta kullanılmak
üzere DASY4 tarafından test edilmiş en
yüksek SAR değeri 0.36 W/Kg (10g).

•T
e

• Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
(IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde
ortalama 1.18 W/Kg olarak belirlenmiş
tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen
ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için
(örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve
Tayvan) SAR verileri.
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Ürüne özen ve bakım
UYARI Yalnızca bu telefon modelinde
kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin
kullanılması, telefonun onaylarını ya da
garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

• Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde
yetkili bir servis teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi
elektrikli aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Telefonunuzu asla mikrodalga fırına
koymayın, bataryanın patlamasına neden
olur.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere
maruz bırakmayın.
• Bu telefonun kaplaması, ambalaj
malzemeleri ya da vinil sarma
malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir
bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi
solventler kullanmayın.)

• 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.
Kabloların güvenli biçimde toplandığından
emin olun ve gereksiz yere antene
dokunmayın.
• Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları
dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir
yere kaldırıldığından emin olunuz ve
gereksiz yere antene dokunmayınız.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları

• Düşürmeyin.

• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz
bırakmayın.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
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.

• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları
gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini
etkileyebilir.
• Araç kullanırken hava yastığının yakınına
telefonunuzu koymayın ya da handsfree
kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer
kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava
yastığı devreye girerse, ciddi biçimde
yaralanabilirsiniz.
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Uç

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden
haberdar olabilmeniz için ses seviyesini makul
bir düzeye ayarlayınız.Bu, özellikle caddede
karşıdan karşıya geçerken zorunludur.
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İşitme Sisteminizi Zararlardan
Koruma

•U
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Ço

• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola
verin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız,
işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu
kulağınızın yanında açıp kapatmamanızı,
ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul
bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma
(handsfree) kitlerini kullanın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı
alanlar

• Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama
yapmadan ya da gelen aramayı
yanıtlamadan önce kenara çekin ve park
edin.

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

• 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.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları

• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak
konuşmayın.
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Pil bilgisi ve bakımı

• Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın.

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

• İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı
gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın
içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden
olabilmektedir.
• Uçaklara binmeden önce mobil
telefonunuzu kapatın.

• 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.
• Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans

• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin
almadan kullanmayın.

sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme
zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj
edilebilir.

Çocuklar

• En uzun ömre sahip olması için uzun süre
kullanılmadığında pili şarj edin.

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

• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek
nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.

Acil aramalar

• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.

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

• Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği
talimatlara uygun şekilde atın.

• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın.
Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
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Patlama riski olan ortamlar
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Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.

KF700 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KF700 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone

O

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

Lock/
Unlock key
OK key

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

M

Clear key
Deletes a character with
each press.

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

F

U

Set up

WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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Capture button

Shortcut dial
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.
TIP: You can adjust the volume level when enjoying
music, games and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

01
02
03
04
05

Memory card slot
Battery cover

06
07
08

Battery
Flash
Camera lens
USIM Card Socket

Set up

on

Open view
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Installing the USIM and battery

In

4
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the bottom
of the phone and away from it.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery
and remove it carefully from the battery
compartment.

WARNING: Do not use your ﬁngernail
when removing the battery.

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

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

5
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he
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04
4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the top
edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the bottom of
the battery down until it clips into place.

5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards the top of
the phone until it clicks into place.

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket on
the side of your KF700. Insert the charger
and plug into a mains electricity socket.
Your KF700 will need to be charged until
a message reading Fully Charged appears
on screen.

05
06
07
08
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Installing the USIM and battery
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Memory card

M

Installing a memory card

3 Touch Format and enter the password,

Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KF700 will
support up to a 4GB memory card.
1 Remove the cover then slide the memory
card into the slot at the top, until it clicks
into place. Make sure that the gold contact
area is facing upwards.

which is set to 0000 as the default. Your
card will be formatted and ready to use.
4 Inside my stuff select my memory card.
You’ll see ﬁve folders: My images, My
sounds, My videos, My games and apps
and others.
For more details on using a memory card,
see page 67.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up ﬁrst.

Transferring your contacts
2 Replace the battery and cover as before.

Formatting the memory card
If your memory card is already formatted, you
can begin using it. If your card isn’t formatted
you will need to do so.
1 From the standby screen touch

and select

.

2 Choose Phone settings and select

Set up

Memory manager and choose External
memory.
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To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
1 From the standby screen touch

, and
choose .
2 Select Contacts and choose Settings and
select Copy or Move.
3 Choose Handset to USIM then All
together or One by one.
4 Touch OK to conﬁrm.

Menu map
01
02
03
04
05
06
Contacts

Call logs

My stuff

Camera

Browser

Google

Screen

Proﬁles

07
08
Messaging

Video
camera

Music

Video
playlists

FM radio

Organiser

Alarms

Memo

Voice
recorder

Phone
settings

Call
settings

Bluetooth Shortcut
dial setting

nd
Tools
Game &
Apps

Set up
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Your standby screen

Th

Whenever your KF700 isn’t in use it’ll return
to your standby screen. From here you can
access menu options, make a quick call and
change your proﬁle - as well as many other
things.

Th
ac

Touchscreen tips
The standby screen is also a great place to
get accustomed to the InteractPad.
To select an item touch the icon on the
touchscreen accurately. Your KF700 will
vibrate slightly when it recognises you’ve
touched an option.
• There’s no need to press too hard, the

InteractPad is sensitive enough to pick up
on a light yet ﬁrm touch.
• Use the tip of your ﬁnger to touch the

option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the

lock/unlock key on the right hand side of
the phone to restore the standby screen.
Your standby screen

• Don’t cover the phone with a case or cover

as the InteractPad will not work with any
material covering it.
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▲ Touchscreen

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
Touch to open the call screen. You can
call without having to slide the phone
open. To initiate a video call, press the
Video call tab after inputting the
number.
Touch to open your address book. Your
contacts are displayed as an alphabetical
list. You can also create new contacts
and edit existing ones. See page 23 for
details.

Touch to create and send an SMS
message. See page 26 for details.
Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

02
03
04
05
06
07
08

Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as
depicted in the ﬁgure below.

Your standby screen

Please do not cover the antenna area with your hand during a call or whilst using a
Bluetooth connection. It may degrade speech quality.
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Your standby screen
The status bar
The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Description

Icon

Description

Multitasking (In sub-menu)

Normal proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Outdoor proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Your standby screen

Message sending failed
An alarm is set

16 LG KF700 | User Guide

Silent proﬁle in use
Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available
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Changing your Status from the status
bar
Touch the icon that represents your current
setting in the status bar and the Status
Summary will open. It shows the current
Time, Network, Service ID, Battery, Handset
memory, External Memory, Proﬁle, MP3, Flight
Mode and Bluetooth status. You can set
Proﬁle type, play MP3 and activate/deactivate
Flight Mode and Bluetooth.
Using the Multitasking function
If you use any function, you can ﬁnd
Multitasking
on the top. Touch
to
open the Multitasking menu. From here you
can view all the applications you have running
and access them with one touch.

01
02
03
04
05
06
07
08

From any application, touch
and select
Home screen to return to the stand by screen
without exiting or exiting all application.

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Making a call from your contacts

1 Slide open the phone.
2 Key in the number using the keypad.

1 From the standby screen touch

To delete a digit press the C hard key.
3 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call. Touch
to make a video
call.
4 To end the call press the
hard key.

2 From the list, touch the contact you’d like

TIP! To call with the slide closed. Touch to
open the touchscreen keypad. Enter the number
and press Call.
TIP! To enter + for making an international
call, press and hold 0.
TIP! Press the lock/unlock button to lock the
touchscreen to prevent calls being made
by mistake.

to open the address book.
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
3 You can use the keypad to enter the ﬁrst
letter of the contact you want to call.
4 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call.
TIP! When the slide is closed, touch
to
open your address book. Scroll using the side
bar or type the ﬁrst letter of your contact’s name
to jump to that section of your contact list.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
key to answer the call.

hard

Press Unlock then Silent to mute the
ringing. This is great if you’ve forgotten to
change your proﬁle to Silent for a meeting.
TIP! To answer a call with the slide closed
touch Unlock and select Accept.

The basics
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TIP! To reject a call with the slide closed
touch Unlock and select Silent, then
Reject.
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In-call options
Mute - Touch to turn off the microphone so
the person you are talking to cannot hear you.
Speaker - Touch to turn on the speaker
phone.

01
02
03

End - Touch to end the call.

04

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch
Resume to continue your conversation.

05

Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.

06
07
08

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase it or anticlockwise to decrease it.

The basics
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
1 Touch
, select .
2 Choose Contacts and touch Speed dials.
3 Your Voicemail is already set to speed dial
1. You cannot change this. Touch any other
number to assign it a speed dial contact.
4 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
by touching their phone number once.
To call a speed dial number, slide open the
phone and hold the assigned number until the
contact appears on screen. The call will
initiate automatically, there’s no need to
.
press
TIP! When the slide is closed, touch
. Select the
contact you’d like to call then touch and hold their
number. The call will initiate automatically.

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.

The basics

If you press
it brings up the calls lists.
There are two arrows at the top of the screen
which allow you to scroll between:
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All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.

3

Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers you have received calls from.
Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
and Delete all
to delete all the recorded items.

4
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TIP! Touch any single call log entry then View to
view the date, time and duration of the call.

Using call divert
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call divert and choose Voice calls
or Video calls Deactivate all.

4
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the line is busy, when there is no answer
or when you are not reachable then touch
Activate.
4 Input the number you’d like to divert to.
5 Touch Divert to activate.
Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.

Using call barring
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Voice
calls or Video calls Deactivate all.
3 Choose any or all of the ﬁve options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

TIP! Select Fixed dial numbers from
Call settings to turn on and compile a
list of numbers which be called from your
phone. You’ll need your PIN2 code from your
operator. If you create a ﬁxed dial list, only
the numbers in the list can be called from
your phone.

Changing the common call settings
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, those from speciﬁc
groups or contacts, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts) or
callers who don’t have caller ID on.
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose how to answer
the phone: Press send key, Slide up or
Press any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.

01
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The basics
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3 Choose whether to divert all calls, when
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Calls
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 when using a Bluetooth headset.
Save new number - Choose Yes or No.
Slide close settings - choose what
happens when you close the slide during
a call. Choose from End call or Continue
call.
Slide
close setting - Choose End call or
TIP! To scroll through a list of options, touch the
Continue
call.and slide your ﬁnger up the
last item visible
screen. The list will move up so more
items are visible.

Changing your video call settings
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video call setting.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private image
and Select private image, and switch on
the Mirror (so you can see yourself on
screen).
The basics
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a contact:
From the standby screen
From the standby screen touch
the address book.

to open

From the main menu
1 Touch
and tap and select
Contacts. Then touch Search.
2 From the list, touch the contact you’d like
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
3 You can use the keypad to enter the ﬁrst
letter of the contact you want to call to
jump to that section.
4 Touch Call or press the
hard key to
initiate the call.

Adding a new contact

7

8

9

TIP! You can create customised groups for
your contacts, see Creating a group on
page 24.
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TIP! When the slide is closed, touch and
and
key in the contact’s number. Touch
choose Save number then New contact.

1 Touch
2
3
4

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. See

Searching for a contact on page 23.
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.

2 Press

The basics
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and tap and select
Contacts.
Touch Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or USIM.
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.
Input the number and touch
and you
can input more numbers.
For example, you can input a different

6

number for their Mobile, Home, Ofﬁce,
Pager and Fax.
You can then add up to two email
addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add an Image, Ringtone,
Homepage, Home address, Company
name, Job title, Company address and a
Memo.
Touch Save to save the contact.
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Contacts
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 SMS/MMS. See page 26 for
details on how to send messages.
Send business card - Send the
contact’s details to another person as
a business card. Choose to send it as
a Text message, Multimedia message,
using Email or via Bluetooth.
Make a video call - Video call the contact.
Save to USIM/Handset - Choose to save
the contact to the USIM card or handset.
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.

TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and touching . Choose to Add
a member 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 works in the way
you prefer.
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.

Creating a group
1 From the standby screen touch

tap
and select Contacts.
2 Select Groups and touch
.
3 Select Add new group.
4 Enter a name for your new group.
5 Touch Save.
Note: If you delete a group, the contacts
which were assigned to that group will not be
lost. They will remain in your address book.
The basics
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1 From the standby screen touch

then
tap . Select Contacts and choose
Settings.
2 From here you can adjust the following
settings:
Contact list settings - Choose whether
to view contacts saved to both your
Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also select to show the ﬁrst
name or last name of a contact ﬁrst.

M

Copy - Copy your contacts from your USIM
to your handset or from your handset to
your USIM. 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, e.g.
if you move a contact from your USIM to
the handset it will be deleted from the
USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Beam
all of your contacts to another device or
computer using Bluetooth.

Viewing information
1 From the standby screen touch

tap
and select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.
TIP! If you’ve yet to add a business card
for yourself, select Add and enter all your
details as you would for any contact.
Touch Save to ﬁnish.
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Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 64.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 64.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
The basics
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Messaging
Your KF700 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.
There are two ways to enter the messaging
centre:
1 Touch
from the standby screen.
2 Touch
from the standby screen, then
tap and select Messaging.

Sending a message
1 Touch
2

3
4

5

then choose Create new
message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 29 for details.
A new SMS or email will open. Write your
message as normal.
Touch
then Insert, to add an image,
video, sound or other information, including
contact details.
Touch Send. Choose a contact from your
list and press Select or key in a new
number. You can add multiple contacts.

The basics

WARNING: You will be charged per
160 character text message for each person
that you send the message to.
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WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
converted to an MMS and you will be
charged accordingly.

Entering text
There are two ways to enter text: T9
predictive and ABC manual.
To switch between text entry methods touch
the corresponding icon at the top of the
screen.
T9 predictive text, Abc manual Touch to turn on T9 predictive text then select
T9 abc, T9ABC, 123. Touch again to turn T9
predictive off.
Abc manual - Choose abc, ABC or 123.
To enter a space touch 0.
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

* key.
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T9 predictive

Setting up your email

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
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’. If there is more than
one option for the keys you have pressed, a
list will appear on the screen. Select the word
you want by touching the screen.

You can stay in touch on the move using
email on your KF700. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.

If the word you want doesn’t appear, touch
and select Add to dictionary. Enter the
word using Abc manual mode and your word
or name will be added to the dictionary.

Abc manual
In Abc mode you must touch the key
repeatedly to choose a letter from the choices
available on the key. For example, to write
‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5 three times,
5 three times again, then 6 three times.

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
2
3
4

Touch
then select Settings.
Touch Email then Email accounts.
Open
and touch Add new.
You then enter an email set up wizard.
Follow the instructions and touch Continue
to move on. You will need the following
details:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
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The basics
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Messaging

The basics

Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
access point. Touch access point to use a
preset access point .
Auto retrieve - Choose whether to fetch
your new emails automatically.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server.
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.

28 LG KF700 | User Guide

APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.
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Retrieving your email
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You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.
To check manually:
1 Touch

then Settings, followed by

Email.
2 Touch Retrieve interval and choose an

interval time to switch auto retrieve on.

Sending an email using your
new account
1 Touch
then chose Create new.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Enter the recipient’s address and write

your message. Touch the paperclip symbol
to attach images, videos, sounds or other
ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint
and PDF documents to your KF700 so you
can review them on the move.

1
2

e

Changing your email settings
You can adapt your email settings so that it
works in the way you prefer. You may have
already entered some of this information
during the set up wizard.
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 open Settings.
2 Touch Email then you can adapt the

.
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Message folders

04

You’ll recognise the folder structure used
on your KF700, it’s fairly self-explanatory.

05

Inbox - All the SMS and MMS messsages
you receive are placed into your inbox. From
here you can reply, forward and more, see
below for details.
Mailbox - All the email messages you receive
are placed in your mailbox. If you have more
than one email account set up messages are
ﬁled into the correct account.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.
My folders - Create new, personal folders to
manage your messages.
Templates
Emoticons
Settings

06
07
08

The basics

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
KF700 checks for new email messages.
Include message in Fwd & Reply
- Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.

New Email notiﬁcation - Choose
whether to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Messaging
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
2 Touch

The basics

then Inbox.
and then choose to:
Reply - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Call - Make a Voice or Video call to the
person who sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion or to move them into a
different folder.
Copy & Move - Choose to make a copy
of your message or move it to a different
folder.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
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Message info. - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.
If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.
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Using templates
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.
1 Touch
then choose Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia

templates. You can then touch
to
Add new, Edit, Delete or Delete all for Text
templates, and Add new, Write multimedia
message or Edit for Multimedia templates.

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
You’ll ﬁnd some commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
2 Touch

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.

To
Te

Te
for
De
co
Va
me
Me
Vo
Ch
ch
of
Se
Mu

e,

M
es

xt
a
s.

Changing your text message settings
Your KF700 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Touch
then choose Settings then
Text message. You can make changes to:

Touch
then choose Settings then
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 reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
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.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.
Note: See page 29 for details on how to
change your email settings.
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Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is 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 message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.

Changing your multimedia
message settings

31
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C

Changing your other settings

Ta

Touch

1

then choose Settings then:

Videomail - If your operator supports this
service you can create a new account.
Voicemail - Your voicemail service has
already been set up although you can add
new voicemail services here.
Service message - Choose to receive or
block service messages. You can also set
your message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info. service - Choose your reception status,
language and other settings.

The basics
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

1 Press the

Your captured photo will appear on screen.
The name of the image runs along the bottom
of the screen and ﬁve icons will appear.

01

Touch to take another photo straightaway.
Your current photo will be saved.

03

2

3

4
5

key on the right hand side of

the handset.
Holding the phone horizontally, point
the lens towards the subject of
the photo.
Slightly press the capture button.
The white viewﬁnder box in the centre of
the screen will change to red as the
camera attempts to focus.
When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
Press the capture button fully.

Touch to look at the other photos in your
album. Your current photo will be saved. See
page 37 for Viewing your saved photos.
Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. You can also print the
photo using Bluetooth. See page 26 for
Sending a message, page 68 for Sending
and receiving your ﬁles using Bluetooth.

02

04
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Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.

Get creative
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Camera
Getting to know the viewﬁnder

Us
Contrast - See Adjusting the contrast on page 35.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 35 for details.
Video mode - Switch between camera and video
mode.

Th
are
1
2

Flash status

Gallery

Flash - See Using the ﬂash on page 35.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory

3
4

Image quality
Image size
ISO value

Get creative

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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Using the ﬂash

Using the advanced settings

The ﬂash is set to Auto as a default, but there
are other options.

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

from the middle right of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.
2 There are four ﬂash options:
Auto - Your camera will assess the lighting
needed to take a good picture and use the
ﬂash as necessary.
When taking a picture - The ﬂash will
only come on as you take a photo.
Always on - The ﬂash will always be on
when in camera mode.
Always off - The camera will never ﬂash.
This is useful if you want to save battery
power.
3 Touch the ﬂash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
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1 Select

03
04
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Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size to attach to
a contact. See Changing the image size on
page 36.

Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper. Slide the
contrast indicator along the bar, towards
for a lower contrast, hazier image or towards
for a higher contrast, sharper image.

White balance - The white balance
ensures that any white in your photo is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

08

Get creative

Adjusting the contrast

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 as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

07
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Camera
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 37.

Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.
Wide view - Choose between Off and

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

Reset settings - Choose Yes to reset
your phone to its original camera settings.

Night mode - Choose between Off and
On. In the night, this mode is useful for taking
good photos.

Note: Always touch Close after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.

Burst shot - The camera will take a
series of shots (three, six or nine), great for
recording a fast paced activity.
Frame shot - You can choose to apply
a frame to the photo you take.
ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Shutter sound - Select one of the preset shutter sounds.
Get creative

Swap cam - Switch between the LG
KF700’s inner camera and Outer camera.
See Using the inner camera on page 37 for
details.
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On.

TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Close before exiting
to apply any changes.
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Changing the image size
The more pixels, the larger the ﬁle size, which
in turn means they take up more of your
memory. If you want to ﬁt more pictures on to
your phone you can alter the pixel number to
make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
from the settings menu.

2 Select
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3 Select a pixel value from the ﬁve numerical

options (3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) or choose the preset:
Contacts - This sets up the camera
to take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 There are seven colour tone options,
Normal(colour), Black & White,
Negetive, Sepia, Sketch, Solarize,
Emboss.
4 Touch the colour tone you’d like to use and
select Close.
TIP! You can change a photo taken in colour
to black and white or sepia after it’s taken but
you cannot change a picture taken in black and
white or sepia back to colour.

Using the inner camera

1 To switch to the inner camera touch

then select
camera.

. Then choose Inner

the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.
TIP! The inner camera has fewer settings as it
has no ﬂash or ISO. You can still alter the image
size, image quality, white balance and more by
in the same way as when using
touching
the main camera.
3 After you’ve taken the photo you’ll be

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
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Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos from

within the camera mode and from the
standby screen. From the viewﬁnder,
simply touch
. From the standby
screen you should touch
, then select
. Choose My stuff followed by My
Images.
2 Your gallery will appear on screen.
Get creative

Your LG KF700 has a 640x480 inner camera, not
just for video calling but for taking pictures too.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

37
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Viewing the details of a photo
1 Touch the photo once then touch the i

that appears.
2 The photo will reveal the name, the date it

was taken, the size (in kilobytes and pixels)
and the image type (e.g. jpeg) on the top.
3 Touch
to close the details and view
the photo.
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Get creative
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Video camera
Shooting a quick video

After you’ve shot your video

1 Press the camera key on the right side of

A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen together
with three icons down the right side.

01

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.

04

Touch to look at the other video clips in
your album. Your current video clip will be
saved. See page 43 for Watching your
saved videos.

05

Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.

08
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the phone.
Touch the video camera icon in the
viewﬁnder to switch to video mode. The
video camera’s viewﬁnder will appear on
screen.
Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the video.
Press the capture button once to
start recording.
REC and a timer will appear at the bottom
of the viewﬁnder.
To pause the video touch
and resume
by selecting
.
Touch
on screen or press the capture
button a second time to stop recording.
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Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending messages, or page 68 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

Get creative
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Video camera
Getting to know the viewﬁnder

Ad
Contrast - See Adjusting the contrast on page
41.
Camera mode - Camera mode is selected. You can
switch to video recorder mode and vice versa.
Video quality - This displays the video quality
settings in use.
Saving to handset memory/
External memory
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Zoom - Touch this then use the sliding scale to zoom
in and out. Alternatively you can use the jog wheel
around the lens.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
41 for details.

vid
vid
Get creative

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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Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
Slide the contrast indicator along the bar,
towards
for a lower contrast, hazier
image, or towards
for a higher contrast,
sharper image.

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

to open all the

White balance - The white balance
ensures that any white in your video is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
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Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 42.

05

Duration - Choose Normal or limit
your video to ﬁt in an MMS.

07

Night mode - Choose between Off and

om

06
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On.
Voice - Choose Mute to record
a video without sound.

e

Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 42.

Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Reset settings - Choose Yes to reset
your phone to its original video settings.

Get creative

Image 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.

Swap cam - Switch to your LG
KF700’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera on page 42 for details.
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Video camera
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements
of the video colour or quality you’ll be able to
see the viewﬁnder change in preview behind the
settings menu.

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 From the viewﬁnder touch

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 Select a pixel value from the 2 options:

320x240 - Smaller image size,
therefore smaller ﬁle size. Great for saving
on memory space.
176x144 - Smallest image size and
therefore smallest ﬁle size.
TIP! For video format conversion software, see
the CD you received with your KF700.

Get creative
42 LG KF700 | User Guide

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch

3

in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 There are seven colour tone options,

Normal (colour), Black & White,
Negative, Sepia, Sketch, Solarize and
Emboss.
4 When you’ve made your selection touch
Close and the changes will appear in your
viewﬁnder.
TIP! You can change a video shot in colour to
black and white or sepia after it’s taken, but you
cannot change a video shot in black and white or
sepia back to colour.

Using the inner video camera
Your LG KF700 has a 320x240 inner camera,
not just for video calling but for recording
videos too.
1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To start recording the image
press the capture button as normal, press
it a second time to stop recording.
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3 After you’ve shot the video you’ll be offered

all the same options as are available for a
video shot using the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
TIP! You can still alter the video size, video
quality, duration, mute, white balance, colour
tone and more by touching
in the same way
as when using the main camera.
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Watching your saved videos
1 From the viewﬁnder, simply touch

.
From the standby screen you should touch
, then select
and select My stuff
and choose My Videos.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video you want to view once
to bring it to the front of the gallery.
4 Touch the video a second time to open
it fully.

07
08
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos

Capturing an image from a video

1 From the viewﬁnder, simply touch
.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Touch the video or photo you want to view

1 Select the video you would like to capture

once to bring it to the front of the gallery.
4 Touch it a second time to open it fully.
5 Videos will begin to play automatically.
To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .
TIP! Change the way your photos and videos are
displayed in the gallery by touching Standard or
Random at the bottom of the screen.
TIP! To delete a photo or video, open it and
. Touch Yes to conﬁrm.
select

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, touch the volume bars on
the bottom of the screen. Alternatively, use
the jog wheel next to the camera lens.

Get creative
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an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image.
Touch
.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Select Save.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My stuff My
images folder and appear in the gallery.
You need to exit gallery and then re-open
for this to appear.

2 Touch
3
4
5
6
7

WARNING: Some functions will not work
properly if the multimedia ﬁle has not been
recorded on the phone.
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Viewing the details of a video or photo
Videos and photos are grouped together in
the gallery. If you have trouble telling which
are photos and which are videos, check the
details. For example, videos may be AVI or
3GP ﬁle types and photos may be JPEG or
GIF ﬁle types.
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1 Touch the video still or photo to bring it to

the front of the gallery screen. Then touch
i to see more information.
2 The video still or photo will reveal its name,
the date it was taken, its size (in kilobytes
and pixels) and whether it’s an image or a
video (e.g. MP4/3GP or JPEG) on the top.
3 Touch
to close the details and view the
video still or photo.

Sending a photo or video from
the gallery
1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press when it
starts to play.
2 Select
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth.
3 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
Note: The photo or video may need to be
resized before it can be sent by MMS. Some
videos may be too large to send by MMS at
all, in which case choose one of the other
sending options.

Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slide show.
Videos cannot be viewed as a slide show.

01

1 Touch the photo you would like to begin

03

the slide show twice to open it.
2 Select
on the left hand side.
3 The slide show will begin.
There are ﬁve options within slide show:
Touch to display the photo in full screen
mode. The bar on the left hand can increase
or decrease the speed of the slide show.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).
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Touch to view fast.
Touch to view slow.
Touch to pause the slideshow
/
on a particular photo. Touch again to
resume playback.

Get creative
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Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.
2 Touch
.
3 The screen will switch to portrait mode.
Select the portion of the photo you would
like to set as wallpaper. This area will
appear in actual size on screen.
4 When you are happy with the section
touch Set.

Editing your photos
There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.
1 Open the photo you’d like to edit and

touch

to bring up the options.

below (the colour icon will change to the
colour you have selected).
See Adding text to a photo on page
47.
Decorate your photo with stamps.
Choose from the different stamps available
and touch your photo wherever you’d like
them to be. To change the colour of a stamp
see
below.
Select a rectangular or ellipse area of
your photo.
Save the changes you have made to the
photos. Select to save the changes over the
Original ﬁle, or as a New ﬁle. If you select
New ﬁle enter a ﬁle name.
Change the colour of a stamp, line or
some text. You must select the colour before
you draw, write or stamp the photo.
Undo the last edit you made to the
photo.
See Adding an effect to a photo
on page 47.

Get creative

2 Touch the icons to adapt your photo:

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
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Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See Adding
a colour accent and Swapping the
colours in a photo on page 48.
Touch to return to the gallery.
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1 From the editing screen, touch
.
2 Input the letter you want.
3 Enter your text using the keypad and

touch Done.
4 Move the text by touching it and sliding

it to the place you’d like it to be.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the six options to

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch
to return to the normal photo.
Colour Effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.

Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
3 To undo an effect simply touch
.
TIP! You can add more than one effect to a
photo, except for a colour effect of which you
can only select one at a time.

01
02
03
04
05
06
07
08

Adding a colour accent to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced line will

appear around everything in that area that
is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
4 Touch Save.
5 All colour will be removed from the photo,
apart from the section marked for colour
accenting.
6 Alter the intensity of the accenting by
sliding the marker up or down the intensity
bar.

Get creative
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Adding text to a photo
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M

7 Select Save to save the changes.
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Swapping the colours in a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4
5
6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Swap.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour.
Select Save to save the changes.
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Multimedia
You can store any multimedia ﬁles into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your ﬁles to
a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu, touch
then
. Touch My stuff to open a list of
folders storing all of your multimedia ﬁles.

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

My images options menu
Touch

for options.

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear at certain
times.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
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.
Create new folder - Create a new folder
within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
Print via Bluetooth - Print an image ﬁle via
Bluetooth®.
Sort by - Sort images into a speciﬁc order.
Memory Manager - View the memory status.
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Sending a photo
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth.

Get creative

The options which are available to you in
My 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 Use as, Print
via Bluetooth, Sort by and Memory info.
options are available for default images.

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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5 If you choose Message or Email, your

photo 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
picture to.

Using an image
You can choose images to use as wallpapers
or even to identify a caller.
1
2
3
4

Get creative

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for the
standby screen.
Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.
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Organising your images
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.

Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them.

Deleting an image
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Delete then Yes to conﬁrm.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Moving or copying an image
You can move or copy an image between the
phone memory and the memory card. You
might want to do this to either free up some
space in one of the memory banks or to
safeguard your images from being lost.
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.
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Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or delete
several images at once, you ﬁrst need to
identify them by marking them with a tick.

01

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.

03

02

04

3 Touch
then Mark/Unmark.
4 A box will appear to the left of each image.

Touch the image twice and a tick will
appear in the box marking it.
5 To unmark an image, touch the image
again so that the tick disappears from
the box.
6 Once you have marked all of the
appropriate boxes, press
and choose
one of the options.

Creating a slide show
If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve
got, you can create a slide show to save
you from having to open and close each
individual image.
Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Slide show.
Use the
and
to skip through the
images or touch
to show your images
in a random order.
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Checking your memory status
You can check to see how much of your
memory space you have used and how
much you have left to use.
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Touch
then Memory Manager.
4 Choose Handset memory or

My memory card.
Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select My
memory card.

Get creative
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My sounds

Using options while video is paused

Us

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

Touch
while in pause mode and choose
from:
Capture - Capture the frozen frame as a
picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a Message, Email,
or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
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Using a sound
1 Touch

then

.

2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or

Voice recordings.
4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.

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

Watching a video

Get creative

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video and touch Play.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.
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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 a video clip as a ringtone
1 Select a video and touch
.
2 Touch Use as and choose from Voice

ringtone or Video ringtone.
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Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

My games and apps
You can download new games and
applications to your phone to help keep you
amused when you have time to spare.

Downloading a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games

games and touch Connect.

where you can ﬁnd a game to download.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Playing a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games & Apps.
3 Select a game and touch Launch.

Using the games options menu
From the My Games & Apps. folder, the
following options are available:
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Create new folder –
Create a folder
within My Games & Apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.

Flash contents
The Flash contents folder contains all of your
default and downloaded SWF ﬁles.
Get creative

& Apps.
3 Open Games folder, select Download

4 You will connect to the web portal from
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Viewing an SWF ﬁle

To transfer using Bluetooth:

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the ﬁle and touch View.

1 Make sure your phone and computer have

Using options viewing the SWF ﬁle
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
/

- Pause or resume playback.

Use as wallpaper - You can set the
wallpaper with Default ﬁle.
File info. - View the name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

Documents
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Documents.

From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles in My stuff.

Transferring a ﬁle to your phone
Get creative

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 65 for details.
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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
.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch Open.

Others
The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may ﬁnd that when
you transfer ﬁles from your computer to your
phone that they appears in the others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.
To Move a ﬁle from Others to Documents :
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Others.
3 Select a ﬁle and touch
.
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4 Touch Move, check the destination, then

touch Move again.
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Playing a song
1 Touch
then
.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play and
4
5
6
7

touch Play.
Touch
to pause the song.
Touch
to skip to the next song.
Touch
to skip to the previous song.
Touch
to return to the Music menu.
TIP! To change the volume while listening to
or use the jog dial.
music, touch

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.

01

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

03

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all
of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.
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To play a playlist, select it and touch Play.
Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.
Touch
then
.
Touch Music, then Playlists.
Open the playlist.
Touch
and select:
Now playing – Play the playlist.
Add new songs – To add more songs to
the playlist. Mark the ones you want and
touch Done.

Get creative
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T

Move up/down – Move the song up or
down the list to change the playing order.
Send – Send a song as a message or
via Bluetooth.
Remove from list – Remove a song from
the playlist. Touch Yes to conﬁrm.
Mark/Unmark – Select multiple ﬁles.
Use as – You can set the song as an
effect sound.
Memory info. – View the memory status.

Deleting a playlist

all to delete all of the playlists.

Searching for stations
You can tune your phone into radio stations
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t
have to keep re-tuning. You can save up
to 24 channels on your phone.
Get creative
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found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio.
3 Touch the channel number you want

to save the station to.
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4 Use the arrow keys at the top of the screen

1

to ﬁnd your station.
5 Press Set to save that station.

2

Resetting channels

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

3 Touch Auto scan then Yes. The stations

.

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Choose Reset to reset the current channel

or choose Reset all to reset all of the
channels. Each channel will return to the
starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio 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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The web
With the browser at your ﬁngertips, you can
get up-to-date news and weather forecasts
as well as information on sports or trafﬁc
whenever you need it. In addition, the browser
allows you to download the latest music,
ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

en

el

,
then touch
and choose Browser.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

3 To add a new bookmark, select

and
touch Add new. Enter a name for your
bookmark followed by the URL.
4 Touch Save. Your bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark simply scroll to
the required one and touch Open. You will
be connected to your bookmark.

For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 From the standby screen select

03
04

Saving a page
1 Access your required web page as

described above.
2 Touch
and select Saved pages.
3 Enter a name for the web page so you can
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easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow you to edit
titles of saved pages, and delete saved
pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch ,
followed by Open.

The web

,
then touch
and choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.

02

05

1 From the standby screen select

Adding and accessing
your bookmarks

01
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Viewing your browser history
1 From the standby screen select

,
and choose Browser. Select

then touch
History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

Changing the web browser settings
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
Select Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, Security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.

Using your phone as a modem
Your KF700 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
The web
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Using the USB cable:

7

1 Ensure you have the LG PC Suite installed

on your PC.
2 Connect your KF700 and your PC using

the USB cable and launch the LG PC Suite
software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KF700.
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Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 65.
Using Bluetooth:

2

1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KF700.
2 Pair your PC and KF700 so that a

passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click Communication on your PC.
Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
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7 Click Connect and your PC will connect

through your KF700.

01

Note: For more information on Bluetooth
see pages 68-69.

02

Access to Google Service

03

You can launch google services in this
application. Select to Start the Google Service
of selected list item Scroll to the Google
Service items list and press OK.
1 Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites that are
speciﬁcally designed for mobile phones
and devices.
2 Mail: The Gmail for mobile application is
a downloadable Java application, offering
the best possible Gmail experience for
supported mobile devices. To download,
visit http://gmail.com/app from your mobile
browser.
3 Maps: You can access maps from your
mobile devices.
4 Blogger: You can manage your account
and share your blog. It is available to
upload a picture and video.
5 YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile device.
You may want to contact your carrier for
more information about the availability of
data streaming on your mobile device.
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Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
6

7

8

,
then touch
and choose Organiser.
Select Calendar.
Select the date you would like to add
an event to.
Select Add new event option to add new
event.
Select whether you would like to add an
Appointment, Anniversary or Birthday
and touch OK.
Check the date and enter the time you
would like your event to begin.
For appointments and anniversaries enter
the time and date your event ﬁnishes in the
lower two time and date boxes.
If you would like to add a subject or a note
to your event, touch Subject or Name and
type in your note, followed by OK.
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.

Get organised

TIP! You can set a holiday period in your calendar.
Touch each day you are on holiday one at a time,
then touch and select Set holiday. Each day
will be shaded red. When you come to set an alarm,
you can choose to exclude days set as holiday.
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Changing your default calendar
view
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Organiser.
Select Settings.
2 Touch Calendar settings and choose
either Default view or Week starts on.
3 Press OK to conﬁrm your choice.

Adding an item to your to do list
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Organiser.
2 Select To do and touch
in the top right
hand corner.
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 an item by selecting it, and
touching . Now select Edit.
Conﬁrm your amends by selecting Save.

Sharing a to do item
1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
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1 From the standby screen select

Note: You can set up to 5 alarms.

Using date ﬁnder

2
3
4
5

,
then touch
and choose Organiser.
Select Date ﬁnder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.

5 Select
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TIP! Even when your phone is off, the alarm will
still sound at the set time. If you touch snooze the
alarm will sound again in 5 minutes. If you touch
Stop the message ‘Turn on your phone?’ will pop
up.

Setting your alarm
1 From the standby screen select

,
then
and choose Alarms.
2 Touch
to set your alarm.
3 Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
4 Choose whether you would like your
alarm to sound Not repeated, Daily,
Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun or
Except holiday. Press OK.

Adding a memo
1 From the standby screen select

, then
touch
and choose Memo.
2 Touch
to add a new memo.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen the next
time you open the Memo application.

Get organised

n
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Date ﬁnder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed. For example,
60 days from 10.10.2007 will be
09.12.2007. This is great for keeping tabs on
deadlines.

to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
6 Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
7 Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
8 Once you have set your alarm, touch Save.

TIP! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 64.
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Voice recorder
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Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.

Us

TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.
Voice recorder

1

1 Touch
then .
2 Touch Voice recorder and press

to
and choose

start recording or press
from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS msg. size, 1 min
or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice

Get organised
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Touch
then .
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch
to end recording.
Touch
to listen to your recording.
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Sending the voice recording
1 Once you have ﬁnished recording,

touch

.

2 Touch Send and choose from Message,

Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
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Note: After you have ﬁnished recording,
touch
and choose Send, Files(Rename,
File info.), Delete, Use as (to use the
recording as your ringtone) or Go to my
sounds.

Using your calculator
1 From the standby screen select

then touch

TIP! If you are abroad you can change your
time zone from World Clock by touching ,
followed by Set as time zone.

and choose Tools.

you require (+, -, ÷, x), followed by =.
5 For more complex calculations, touch
and choose from sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg or rad.

Adding a city to your world clock

03

1 From the standby screen select

04
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,
then touch
and choose Tools.
Select Unit converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear
on the screen.
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1 From the standby screen select

Using the stopwatch
1 From the standby screen select
2
3
4
5
6

,
then touch
and choose Tools.
Select Stopwatch.
Touch Start to begin the timer.
Touch Lap if you want to record a lap time.
Touch Stop to end the timer.
Touch Resume to restart the stopwatch at
the time you stopped it at or touch Reset
to begin the time again.

Get organised

, then
touch
and choose Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternatively touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to conﬁrm your choice.

02

Converting a unit
,

2 Select Calculator.
3 Use the keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the function

01
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

4 Click on Next, then Next again, then Finish.

Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information

Installing LG PC Suite on
your computer

1 Connect your phone to your PC as

1 From the standby screen select

2 Click on the Backup icon, and select

2
3
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, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch Select.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer
wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite Icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC
1 Connect the USB cable to your phone

Get organised

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
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outlined above.
Backup or Restore.
3 Mark the contents you would like to back
up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

Viewing your phone ﬁles on your PC
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, Flash contents,

images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your phone on
your PC helps you to arrange ﬁles, organise
documents and remove contents you no
longer need.
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Synchronising your contacts
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select Transfer, then Import from

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.

Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3

, then
touch
and choose Phone settings.
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch select.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected as
Mass Storage Mode. Do not disconnect
during transfer.
All of your phone ﬁles will automatically
be stored on to your PC hard drive.

Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.

4
5

Synchronising your messages

Note: Mass Storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.

1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
to edit and rearrange messages.
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Get organised

4 Use the tool bar at the top of your screen
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KF700 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 21.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
.
2 Touch Screen and then choose from:

Screen theme - Choose the theme for
your Home screen, Outgoing call, Start-up
and Shut down.
Clock & calendar - Choose how these
are displayed on the screen.
Backlight - Choose how long the
backlight and keypad remains on for.
Brightness - Adjust the screen’s brightness.
Handset theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.
3 Touch Save to save your settings.

Personalising your proﬁles
You can quickly change your proﬁle on the
standby screen. Simply touch the currently
active proﬁle icon at the top of your screen.
Settings

Using the settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
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1 Press
and then choose
.
2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and

alert options available in the list, including
your Ringtone and Volume, Message
alerts, Slide tone settings and more.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KF700 so
that it works in a way which suits you best.
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 choose
.
2 Touch Phone settings 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 On or Off.
Languages - Change the language
of your KF700’s display.
Auto key lock - Choose when and how
your keypad is locked.
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Security - Adjust your security settings,
including PIN codes and handset lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings below for more
information.
Touchscreen effect - Change the
touchscreen settings.
Memory manager - See Using memory
manager below for more information.
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to
their factory deﬁnitions.
Handset information - View the technical
information for your KF700.

Changing your connectivity settings
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Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.

Using memory manager
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Your KF700 has three memories available: the
phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).
You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory manager.
Handset common memory - View the
memory available on your KF700 for Pictures,
Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java
applications, Documents and others.

Settings

Network settings - Your KF700 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Internet proﬁles - You can set and view
Internet proﬁles.

Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KF700 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See page 65 for more
information on synchronisation.
Synch service - See page 65 for more
information on synchronisation.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
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Settings
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for Text msg
on the phone, Contacts, Calendar, To do list,
Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and
Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory available
on your USIM 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.
TIP! See page 12 for information on inserting a
memory card.

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.

Settings

To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
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4 Your KF700 will automatically search

for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 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 below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My stuff.
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Changing your Bluetooth settings:
1 Touch
then touch
.
2 Choose Bluetooth then Settings.

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
LG KF700.

5

6

Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 59 or Using
a Bluetooth headset below.
Remote SIM mode - Choose On or Off.
My address - Check your
Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device
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1 Check your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now.
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TIP! See page 22 for details on BT answer
mode so that you can control how you
answer calls when your Bluetooth headset is
connected.
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Settings

ur

By pairing your KF700 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 Paired Devices then New.
3 Your KF700 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with,
touch Add 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.

Using a Bluetooth headset
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These accessories were supplied
with the KF700.
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Charger

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KF700 and PC.

Battery

User Guide
Learn more about
your KF700.

Stereo headset

Accessories
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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
enquiries.
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Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Product name : KF700
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

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

Network service

y.

Network service
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Emergency calls
Important:
This phone, like any wireless phone, operates
using radio signals, wireless and landline
networks as well as user programmed
functions. Because of this, connections in all
conditions cannot be guaranteed.
Therefore, you should never rely solely
upon any wireless phone for essential
communications. (e.g. medical emergencies)
Emergency calls may not be possible on all
wireless phone networks or when certain
network services and/or phone features are in
use. Check with local service provider.
“You can ﬁnd below DoC document <http://
tr.lgmobile.com> in this web adress.”

Emergency calls
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Speciﬁc Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KF700 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

Guidelines for safe and efﬁcient use

employ a unit of measurement known as
the Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certiﬁed power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between

the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
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• The SAR limit recommended by the

International Commission on NonIonizing 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 0.36 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 1.18 W/kg averaged over 1g of
tissue.

•

Product care and maintenance
•

WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate
any approval or warranty applying to the phone,
and maybe dangerous.

•

•
• Do not disassemble this unit. Take it to a

qualiﬁed service technician when repair work
is required.

•

• Keep away from electrical appliances such as

•

TVs, radios, and personal computers.
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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.

Guidelines for safe and efﬁcient use
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• The unit should be kept away from heat
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Road safety

Avoid damage to your hearing

Ch

Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the area when you drive.

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

Ba

• Do not use the phone at a refueling point.

•

• Do not use a hand-held phone while

driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic

systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an

Guidelines for safe and efﬁcient use

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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• 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.

•
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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

ng

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
• Keep the metal contacts of the batterypack
clean.

•
•

•

•
•

•

•

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.
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.

Guidelines for safe and efﬁcient use
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• Replace the battery when it no longer
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Electronics

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO

: 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

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

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MARKASI

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

MODELİ

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

ADI-SOYADI :..................................................

SERİ NO

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

ADRESİ

FATURA TARİHİ :..........................................

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

........................................................................
........................................................................
TEL

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

İMZA

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

FATURA NO

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

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

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

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

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

CİNSİ

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

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

PİYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

: CEP TELEFONU

TELEFONU : (0212) 222 85 70

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.............................

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

Kaptanpaşa Mah.

Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No. ŞİŞLİ 6080 467 738
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

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

ADRESİ

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

TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................

TELEFONU :...................................................
TELEFAKSI :..................................................

o Service for LG Mobile Phone is available in the following
countries
(List includes Only the Main Service Centers. Other area’s customers can contact the Headquarter of their countries for further information)

Middle East Countries

o 11 Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iraq
Egypt
Syria
Jordan

Africa Countries

o 7 Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

o 2 Countries
Turkey
Pakistan

H

Middle East Countries
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain

o
o
o
o
o
o

Yemen
Iraq
Egypt
Syria
Jordan

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Se

A

D

A

A
S

Fu
R

UAE
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Jumbo Electronics Co. Ltd.
Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
+97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97143340821
http://www.jumbocorp.com
Roby.George@jumbo.ae

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Dubai (Karama)

Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai

+97143362621

Fax No.
+97143360847

Abudhabi

Regional Service Center P.O. Box 3832,

+97126732201

+97126733930

Al Ain

Regional Service Center P.O. Box 15444

+97137542898

+97137557898

Sharjah

Regional Service Center P.O. Box 5331

+97165599725

+97165538365

Fujairah

Regional Service Center P.O. Box 868

+97192221406

+97192221828

Ras Al Khaimah

Regional Service Center P.O. Box 1054

+97172272571

+97172271881

UAE
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
+97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
+97142669964
www.alsa-g.com
helpdesk@alsa-g.com

Se

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Dubai

Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat,
Deira P.O. box 55106

+97142622770

+97142669964/
+97142680340

D

A

Abu Dhabi

Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993

+97124452111

+97124462040

Sharjah

Al Sayegh Brothers Main SVC Center
Industrial area #6.

+97165436221

+97165437422
S

UAE
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Axiom Telecom
World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
04 3318855
www.axiomtelecom.com
atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Dubai

Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block
C, P O Box 9266, Dubai, UAE

00971 43210600

00971 43210400

Abu Dhabi

Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan
Restaurant. Abu Dhabi, UAE

00971 26417144

00971 26417076

Sharjah

Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche
Road , Shj UAE

00971 65751503

00971 65751404

Saudi Arabia
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Axiom Telecom
9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
00966 38019000
00966 38019051
www.axiomtelecom.com
ksasupport@axiomtelecom.com

Se

Service Centers in KSA
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

KHOBAR

9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam
Highway, Khobar 31952, KSA

00966 38587922

00966 38587910

R

RIYADH

Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market,
Riyadh, KSA

00966 12698255

00966 12698355

JEDDAH

City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah,
KSA

00966 26922764

00966 26924575

42

Saudi Arabia
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
+96612112345
+96612112311
marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Riyadh

P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi
Arabia

+966121112345

+96612112311

Saudi Arabia
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Itsalat International Co.
P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
+96638343000
+96638334664
http://www.itsalat.com
ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Jeddah

Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah

+96626677988

+96626643618

D

Riyadh

Mursalat, Neat STC, Riyadh

+96614559106

+96612645766

Dammam

Malik Fahd Road

+96638411111

+96638469055

QATAR
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Video Home & Electronics Center
Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
+9744315865
+9744437876
http://www.jumboqatar.com
alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Doha

Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar

+9744315865

+9744437876

OMAN
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Oman Gulf Enterprises L.L.C
P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
+96824502866/8
+96824502019
http://www.otegroup.com
sudhirk@otegroup.com

o

Se

Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Salalah

P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN

+96823210684

+96823210145

Sur

P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN

+96825545107

+96825545107

Nizwah

P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN

+96825412549

+96825412549

Sohar

P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN

+96826843942

+96826843942

M

OMAN
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site

o Email

:
:
:
:
:

Cellucom and Partners L.L.Cl
Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
+96824835010
+96824834234
http://cellucom.com

: info@cellucom.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Muscat, Oman

Office No 7, Makha Business Center, Ruwi
High Street, Muscat, Oman

+96824835010

+96824834234

KUWAIT
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Cellucom Kuwait WLL
Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
+9655710801
+9655710803
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Salmiya, Kuwait

Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex,
P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait

+9655710801

+9655710803

Se

BAHRAIN
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

AJM Kooheji & Sons
P.O. Box 74, Manama Bahrain.
+97317403304
+97317403800
http://www.ajmkooheji.com
habib@ajmkooheji.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Sehla

P.O. Box 74, Manama Bahrain.

+97317401919

+97317405654

BAHRAIN
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Cellucom WLL
Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
+97317294026
+97317294046
http://cellucom.com
info@cellucom.com

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Manama, Bahrain

Shop no 5&6, Gosi commercial Complex,
Manama, Kingdom of Bahrain

+97317294026

+97317294046

Ba

BAHRAIN
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Fono
Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
00973 17312001
00973 17310884
www. axiomtelecom.com
fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Bahrain

Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama,
Bahrain

00973 17312001

00973 17310884

YEMEN
Headquarter

H

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Al Mutarreb
Hada st.Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
+9671503240
+9671500878
mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Se
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Yemen

Hada st. Al Muttrieb for Trading
P.O. Box 19272

+9671503240

+9671500878

A
B

IRAQ
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Al-Seera Communication Company
14th Ramadan Road, Al-Mansour Street, Baghdad, Iraq
+9647901393615
+96415427798
http://www.alseera.com
seeracom@hotmail.com, mohammed_d_r@hotmail.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Baghdad

14th Ramadan Road, Al Mansour Street

+9647901393615

+96415427798

IRAQ
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Delta General Trading
#907 Al Riqqa Palace, Al Maktoum St. P.O. Box 112121 Dubai UAE
+97142249159
+97142249079
http://www.deltairaq.net
haydar.hussain@deltairaq.net

Se
Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Baghdad

Street 13-Bldg.5/7 Mahalla 609, Mansour
Baghdad, Iraq

+9647901905965

Erbil

30th Metru St. Near to Bayiz Café, Erbil Iraq

+964662540070

Bashra

El Jazaier St. Bldg.139/54, No. 1 in front of
Lahim Ibageem Eljandoul Restaurant, Bashra
Iraq

+96440622146

Fax No.

+964662540071

N

EGYPT
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Email
:

Delta Communication
39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
+2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
+2025201241
salahezz@delta-group.org

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Nasar City

39 M Tawfik Diab – Makram Ebied,
Nasar City, Egypt

+2027487100

+2025201241

EGYPT
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name :
Address
:
Telephone No. :
Fax No.
:
Web Site
:
Email
:

Axiom Telecom
8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
002 02 4015050/4013939
002 02
www. axiomtelecom.com
menon@axiomtelecom.com

Se

Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

D

AXIOM-CAIRO

3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province,
Egypt

002 02 7377881

002 02 7377882

A

AXIOM- ALEXANDRIA

10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn
Building, Somooha, Alexandria, Egypt

002 02 4242529

SYRIA
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

ECC (Z.Ghreiwati Sons Co.)
Abo Romaneh Shakib Arslan str.
+963113347720/1/3/4/5/6, +963113347465
+963113333825
ecc@net.sy

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Damascus

Kaboon – facing the bus Pullman station

+963119345

+963114537010

Aleppo

Jameilia beside Alseddeik Mosque

+963212284002

+963212122367

JORDAN
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Itisalcom Company
Lana Complex bldg, Al Rabeyah, Amman, Jordan
+96265510137
+96265539358
lgsupport@nets.com.jo

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Amman

Al Rabeyah, Amman, Jordan

+96265510137

+96265539358

Africa Countries
Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

o
o
o
o
o
o
o

MOROCCO
Headquarter

H

o Agent Name
o Address

: LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
: Immebule 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa,
Morocco
o Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
o Fax No.
: +21222975959
o Email
: abdelhamid@lge.com

o
o
o
o
o
o

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Cetelec

5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc

+21222270790

+21222203748

Tu

Lineatec

105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1,
Agdal, Rabat

+21237776506

+21237671040

TUNISIA
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

: TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
: Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia
: +21670838424
: +21670838422
: http://www.tte.com.tn
: f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Tunis

22 Rue 8600 ZI Charguia, Tunis, Tunisia

+21670838424

+21670838422

LIBYA
Headquarter

H

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

PCNA (PC North Africa Company)
Noofleen ben Jaber Street, Benghazi, Libya.
+218213405695
+218213405957
nafrica@lttnet.net, ahmad_al_shebani@hotmail.com

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Benghazi

Islamic center

+218619094079

+218619094079

A

Tripoli

Aldhara, Al Wadan Street

+218213344333

+218213344333

Mostra

Aldees Street

+21851626294

+21851626294

ALGERIA
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Algerika
409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
+21321917494
+21321917505
garantie@algerie-k.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Algiers

409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly
Brahim Alger

+21321917494

+21321917505

KENYA
Headquarter

H

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Skytel Limited
Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
+25420252240/1
+25420252240
alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Se

Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Nairobi

Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi,
Kenya

+25420252240/1

+25420252240

La

NIGERIA
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
+23418935454 (LG Customer Information Center)
+23417936510, 4977753
cland@lge.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Lagos

65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria

+23418927777

+23417936510

SOUTH AFRICA
Headquarter

H

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site

:
:
:
:
:

LG Electronics (Customer Care Only, no on-site repairs)
181 Barbara Road, Elandsfontein, Johannesburg, SA
+27861545454
+27115716969
http://www.lgmobile.com

Se

Customer Care only (no on-site repairs)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Elandsfontein,
Johannesburg

181 Barbara Road, Elandsfontein,
Johannesburg, SA

+2711861545454

+27115716969

Fo
Jo

SOUTH AFRICA
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

LG Mobile Care Lounge
Monte Casino, Fourways
+27115110185
+27115510189
http://www.lgmobile.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Fourways,
Johannesburg

Monte Casino, Fourways, Johannesburg, SA.

+27115110185

+27115510189

SOUTH AFRICA
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

IXIA
44 Old Pretoria Rd, Midrand, Blue Glass Building
+27116558118
+27866340735
http://www.ixia.co.za
silvin@ixia.co.za

Se

Service Centers

A
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand
44 Old Pretoria Rd, Midrand, Blue Glass Building
+27116558118 or +270861545454
Johannesburg (Gauteng and surrounding areas up to Rustenburg)

+27866340735

Durban

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Cape Town

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Port Elizabeth

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27137554183

East London

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Newcastle

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Polakwane

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Bloemfontein

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

Kimberley

Collection arranged

+27116558118 or +270861545454

+27866340735

B
Jo

5

5

5

3

5

5

5

5

5

SOUTH AFRICA
Headquarter
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Cumi Electronics
Atlas Lifestyly Center, 1st Floor Cnr Atlas & Northrand Rd, Bardene, Boksburg
+27119186851
+27865159850
pclark@cumi.co.za

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Boksburg
Johannesburg

Atlas Lifestyly Center, 1st Floor Cnr Atlas &
Northrand Rd, Bardene, Boksburg

+27119186851/7

+27865159850

SOUTH AFRICA
Headquarter

H

o
o
o
o
o

o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Email

:
:
:
:
:

Pope & Sons
2 Marais Street, Durbanville, Cape Town
+27119751888
+27119765800
kevin@itecape.com

o
o
o
o

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Durbanville,
Cape Town

2 Marais Street, Durbanville, Cape Town

+27119751888

+27119765800

Se

A

M

SOUTH AFRICA
Headquarter
o Agent Name
o Address

: Vodacare
: ARC, Ground Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley, Midrand, SA
o Telephone No. : +27(0)821944
o Fax No.
: +27115464005
o Web Site
: http://www.vodacom.co.za
o Email
: vodacarecallcentre@vodacom.co.za

Service Centers (please refer to www.vodacom.co.za for outlets in your region)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

ARC, Ground Floor, east wing, Vodacom
Service Park, Vodacom Boulevard,
Vodavalley, Midrand, SA

+27115464039

+27115464005

SOUTH AFRICA
Headquarter
o
o
o
o
o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

MTN SP
311 15th Rd, Midrand, Johannesburg, SA
+27118484329
+27118484445
http://www.mtn.co.za
theart_m@mtn.co.za

Service Centers (please refer to www.mtn.co.za for outlets in your region)
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

Midrand

311 15th Rd, Midrand, Johannesburg, SA

+27118484329

+27118484445

Other Countries
Turkey o
Pakistan o

TURKEY
Headquarter

H

o
o
o
o
o
o

o
o

Agent Name
Address
Telephone No.
Fax No.
Web Site
Email

:
:
:
:
:
:

Teleservice Int. Telefon
Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul
+90 216 - 545 04 04
+90 216 - 544 56 56
http://www.teleservice.com
handan.ozcelik@teleservice.com

o
o
o

Se

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

A

Istanbul

Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1
Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul

+90 216 - 545 04 04

+90 216 - 544 56 56

K

Istanbul

Ataturk Cad. Baglarbasi Mah. Cagla Sok. No: 9 +90 216 - 458 97 97
Maltepe 34848 Istanbul Turkey

+90 216 - 458 65 55

La

Ankara

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya / +90 312 - 230 55 30
Ankara

+90 312 - 230 55 57

M

Diyarbakır

Inönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Dağkapı
TR-21090 Diyarbakır

+90 412 - 228 77 85

+90 412 - 228 80 88

Fa

Izmir

Gazi Bulvari No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir

+90 232 - 445 86 00

+90 232 - 445 77 75

Is

ul

PAKISTAN
Headquarter
o Agent Name
o Address

: New Allied Mobile Communication
: 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi,
Pakistan.
o Telephone No. : +92214388271/74
o Fax No.
: +92214388278
o Email
: zpalg@yahoo.com

Service Centers
Area

Address

Telephone No.

Fax No.

6

Karachi

N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III
Road, Karachi. 74400.

+92212729722

+92212729722

5

Lahore

Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg
III, Lahore

+92425759157

+92425714684

7

Multan

352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road,
Multan

+926145184012

+92616561456

8

Faisalabad

63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj
Cinema, Railway Road, Faisalabad

+92412640655

5

Islamabad

2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head
Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area

+925128282734

+92512828234

LG YETK|L| SERV|SLER|NE BAÍVURU FORMU
LG’yi seçti©iniz için teßekkür ederiz. Art\k, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiß bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanman\z\ dileriz.
Telefonunuzda, do©abilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize baßvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz b\rakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine b\rak\yorsan\z, Lütfen;
• Cihaz\n\z\ LG yetkili sevisine teslim etti©inizde, “Cihaz Takip Formu” al\n\z,
• Cihaz\n\z\n onar\m durumu hakk\nda bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sa© üst
köeßesinde yer alan s\ra numaras\n\ belirtiniz,
• Cihaz\n\z\ teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihaz\n\z\ LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsan\z, Lütfen;
• Size en yak\n merkezimizi aray\p, garanti içi ißlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakk\nda bilgi al\n\z,
• Cihaz\n\z\n garanti kapsam\nda onar\m\ için telefonunuzla birlikte bayi kaßeli ve imzal\ garanti belgesini
veya faturan\z\n kopyas\n\ gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kart\n\ ç\kar\n\z,
• Íarjla ilgili ar\zalarda pil ve ßarj cihaz\n\ da gönderiniz,
• Cihaz\n\zla ilgili sorunlar\n\z\ içeren yaz\l\ notlar\ pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihaz\n\z\n pili alt\ndaki etiket üzerinde, telefon kutusunun d\ß yüzeyinde,
faturan\zda ve garanti belgenizde bulabilece©iniz telefonun 15 haneli IMEI numaras\n\ not ediniz,
• Kargo ßirketinin size verece©i gönderi fißini saklay\n\z.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
sat\ß s\ras\nda eksiksiz doldurulmas\, kullan\m k\lavuzu ile garanti belgesindeki uyar\lara dikkat edilmesi gerekir.

http://tr.lge.com

M

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

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

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

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Alt\ Da©kap\ / D|YARBAKIR Tel: (0412) 228 77 85
Faks: (0412) 228 80 88 e-mail: mhdiyarbak\r@teleservice.com

LG GÜNEY KORE FABR|KA
CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY, KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316
LG CALL CENTER Tel: (0212) 289 99 99 – 332 26 00 Faks: (0212) 289 95 81
e-mail: lgdestek@panel.gen.tr – lgdestek1@panel.gen.tr

http://tr.lge.com

MEMO

MEMO

