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KP175
Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları,
telefonunuzdaki yazılıma ya da servis
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda
farklı olabilir.
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KP175 Kullanıcı Kılavuzu
Bu kılavuz yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ve telefonunuzun
özelliklerini nasıl kullanacağınız hakkında size bilgi sağlayacaktır.
Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.

Telefona Genel Bakış
Kulaklık

Ana Ekran
Seçim tuşları
Bu tuşlar ekranın alt
kısmında belirtilen
işlevleri gerçekleştirir.

Hareket tuşu
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erişim savlar.

Bitirme tuşu
Bir çağrıyı bitirir veya
reddeder.

Belle

Yerine
baktığ
Bellek

Temizleme tuşu
Her basıldığında bir karakteri
siler. Bu tuşu bir önceki ekrana
dönmek için kullanın.

Çağrı tuşu
Telefon numarasını
arar ve gelen çağrıları
yanıtlar.
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Nümerik tuşlar

Belle

Bu tuşlar bekleme modunda
numaraları tuşlamak ya da
düzenleme modunda rakam
ya da karakterleri girmek için
kullanılmaktadır.

Bekle
Bellek

UYARI:

Bellek kartı yuvası

Şarj cihazı, Kablo,
Handsfree konektörü

lı

Bellek kartı takılması
Yerine oturana kadar bellek kartını üstteki yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının aşağı
baktığından emin olun. KP175 en fazla 2 GB kapasiteye sahip bellek kartlarını destekler.
Bellek kartını ilgili resimde gösterildiği gibi nazikçe iterek çıkarın:

eri
ana

da

m
çin

Bellek kartının biçimlendirilmesi
Bekleme ekranında Menü öğesine basın ve Ayarlar seçeneğini seçin.
Bellek durumu öğesini ve ardından Harici bellek öğesini seçin, Biçimlendir öğesine.
UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri
kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.
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SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi
SIM Kartın Takılması
Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler
ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size
verilmektedir.
Önemli! › Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı
kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM
kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
› USIM türü kartları bu telefon desteklememektedir.

Resimler
1
2
3
4
5

1

2

4

5

Pil kapağını açın
Pil açın
SIM kartınızı takın
Pil kapağını kapatın
Pilinizi şarj edin
3

UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.
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Me

tler

Menü Ağacı
Oyunlar ve
Uygulamalar
1 Oyunlar
2 Uygulamalar
3 Şebeke profili

IM

Çağrı Geçmişi

Ajanda

Multimedya

1
2
3
4
5
6
7

1 Takvim
2 Kısa not
3 Yapılacak

1
2
3
4
5

Tüm aramalar
Cevapsız çağrılar
Yapılan aramalar
Gelen aramalar
Arama süresi
Arama ücretleri
Veri bilgisi

MP3 Çalar
Kamera
Video Kamera
FM radyo
Ses kaydedicisi

Mesajlar

Galeri

Profiller

Rehber

1 Yeni mesaj
2 Gelen Kutusu
3 Bluetooth
kutusu
4 Taslak
5 Giden mesaj
6 Gönderilen
7 Telesekreter
8 Bilgi mesajları
9 Şablonlar
0 Mesaj ayaları

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Araçlar

Tarayıcı

Bağlantı

Ayarlar

1 Alarm
2 Hesap
makinesi
3 Kronometre
4 Dönüştürücü
5 Dünya Saati
6 SIM servisleri

1 Ana sayfa
2 Sık
kullanılanlar
3 Adres girin
4 Geçmiş
5 Kaydedilmiş
sayfalar
6 Ayarlar
7 Bilgi

1 Bluetooth
2 Şebeke
3 USB bağlantısı

1 Saat & Tarih
2 Diller
3 Ekran ayarları
4 Kısayol Tuşları
5 Çağrı
6 Güvenlik
7 Uçuş modu
8 Güç tasarrufu
9 Sıfırla
0 Hafıza Durumu

Görüntülerim
Seslerim
Videolarım
Diğerleri
Oyunlar ve
Uygulamalar

Genel
Sessiz
Titreşim
Yüksek
Kulaklık

Ara
Yeni ekle
Hızlı aramalar
Arama grupları
Hepsini
Kopyala
6 Tümünü sil
7 Ayarlar
8 Bilgi
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Çağr

Çağrılar
Arama yapma
1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için
2 Çağrıyı başlatmak için
3 Çağrıyı sonlandırmak için

öğesine basın.

öğesine basın.
tuşuna basın.

Cevap
Araya
(mevc
görün

Çağr

İpucu! Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için 0’a basılı tutun.

Çağrı

Rehberden bir arama yapmak için

• Çağr

1 Adres defterini açmak için

• Sabi
Ope
liste

öğesine basın.
2 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin Ofis için 6
rakamına üç kez basın.
3 Rehber ve farklı numaralar içerisinde gezinmek için
ve
tuşlarını kullanın.
4 Çağrıyı başlatmak için
tuşuna basın.

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme
1 Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplandırmak için, Kabul et ya da

öğesine basın.
2 Telefonunuz çalarken, telefonunuzu açın ve daha sonra zili susturmak için Sessiz’i seçin. Bu
özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız çok faydalı bir
özelliktir.
3 Gelen çağrıyı reddetmek için
veya Reddet tuşuna basın.
İpucu! Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz.
Menüye basın, Ayarları ve ardından Çağrı öğesini seçin. Cevap modu’nu seçin, Herhangi bir tuş ile veya
Sadece gönder tuşu ile.
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Reh
Bir k

Rehbe
1 Re
ekr
2 Tuş
rak
3 Kiş
okl

Yeni

Bu me

u
bir

Çağrı geçmişine bakma
Cevapsız, alınan ve aranan çağrıların kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet alanı içerisindeki
Arayan Abonenin Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol edebilirsiniz. Numara ve isim
(mevcutsa) çağrının yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir. Ayrıca arama sayınızı da
görüntüleyebilirsiniz. Menü’ye basın ve Çağrı geçmişi’ni seçin.

Çağrı ayarlarını değiştirme
Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz. Menü’ye basın, Ayarlar’ı ve ardından Çağrı öğesini seçin.
• Çağrı engelleme – Çağrıların ne zaman engellenmesini istediğinizi belirleyin.
• Sabit arama numarası – Telefonunuzdan aranabilecek telefon numaraları listesi seçin.
Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama
listesindeki numaralar aranabilir.

Rehber
Bir kişi arama
Rehberde bulunan kişileri Arayabilirsiniz.
1 Rehber’e basın ve Ara öğesini seçin, Menü ekranından Rehber’i seçin veya bekleme
öğesine basın.
ekranında
2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin. Örneğin Ofis için 6
rakamına üç kez basın.
3 Kişiler ve farklı numaraları arasında geçiş yapmak için dokunmatik ekran üzerinde bulunan
okları kullanın.

Yeni bir kişi ekleme
Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kişi kaydedebilirsiniz.
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1 Rehber’e basın ve Yeni kişi öğesini seçin.

7 Tel

2 Yeni kişinin kaydının Telefon ya da SIM karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.

öğ

3 Sahip olduğunuz tüm bilgiyi görüntülenen alanlara girin ve Kaydet öğesini seçin.

8 Gö

Not: Bir kişinin e-posta adresini saklarken, sembol girmek için
görene kadar ok tuşları ile imleci kaydırın.

Meti

öğesine basın ve @ işaretini

Mesajlar
KP175 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ve Bluetooth
ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir.

Mesajın gönderilmesi
1 Menü’ye basın, Mesajlar ve ardından Yeni mesaj öğesini seçin.
2 Bir SMS veya MMS göndermek için Mesaj öğesini seçin.
3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS modları arasında

kolayca geçiş sağlar ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS’i bir araya getirir. Mesaj
düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
4 Mesajınızı T9 modu veya Abc, abc, ABC, 123 normal modu kullanarak girin. Modu

değiştirmek için

tuşuna basın.

İpucu! Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde, mesaj tipinizi SMS veya MMS olarak seçebilirsiniz.
5 Görüntü, Ses, Video, Sembol, Metin şablonu, İfadeler, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu veya

Daha fazla (Kişi/Kartvizitim/Ajanda/Kısa not /Yapılacak) fazlasını eklemek için Seçenek’e
basın ve Ekle öğesini seçin.
6 Gönder öğesine basın.
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Telefo
kayde
gerek
ABC n

Not: B
numa

T9 mo

T9 mo
sözlüğ
tanır.

ABC n

Bu mo
harfle

123 m
Her n
modu
Not: B

7 Telefon numarasını girin veya Seçenek’e basın ve ardından rehber listenizi açmak için Rehber

öğesini seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
8 Gönder’e basın.

retini

ooth

siniz.

eya

Metin girilmesi
Telefonun tuş takımını kullanarak nümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber’e isim
kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz
gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod,
ABC normal modu ve 123 modu.
Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon
numarası).
T9 modu
T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir
sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü
tanır.
ABC normal modu
Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak
harfleri girebilirsiniz.
123 modu
Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf
modunda kalırken de rakam ekleyebilirsiniz.
Not: Bu telefon mesaj alıp ve göndermede Türkçe Karakterleri desteklemektedir.
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Kamera

MP

Hızlı fotoğraf çekimi

LG KP

Telefonunuzda bulunan kamera modülünü kullanarak resim çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları
diğer kişilere gönderebilir ve duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
1 Menü’ye basın ve Multimedya’yı seçin, sonra Kamera’yı seçin.
2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğraf çekmek istediğiniz yöne doğru çevirin.
3 Bir fotoğraf çekmek için ortadaki seçim tuşuna basın.

Video kamera
Hızlı video çekimi
Bir video klip çekip kaydedebilirsiniz.
1 Menü’ye basın ve Multimedya’yı seçin, sonra Video Kamera’yı seçin.
2 Kameranın merceğini video çekmek istediğiniz yere doğru çevirin.
3 Kayda başlamak için orta seçim tuşuna basın.
4 Vizörün alt sol kısmında REC ibaresi görüntülenecek ve bir zamanlayıcı videonuzun
uzunluğunu gösterecektir.
5 Kaydı durdurmak için Dur öğesini seçin.

Bir şa

1 Me
2 Ça

3 Şar
4 Bir
5 Bir

6 Mü

FM

LG KP
dinley
Not: R
taktığ

Rady

1 Me

2 Din

Not: D
Hopa
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MP3 Çalar
LG KP175’niz yerleşik bir MP3 çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.
arı

Bir şarkının çalınması
1 Menü’ye basın ve ardından Multimedya ve MP3 Çalar öğelerini seçin.

V

2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

seçeneğine basın.

V

3 Şarkıyı duraklatmak için müzik çalarken

tuşuna basın.

4 Bir sonraki şarkıya atlamak için

tuşuna basın.

5 Bir önceki şarkıya atlamak için

tuşuna basın.

V

6 Müziği durdurmak ve müzik menüsüne atlamak için

,

öğesini seçin.

FM radyo
LG KP175’nin FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de
dinleyebilirsiniz.
Not: Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekir. Kulaklığı sokete takın (şarj cihazını
taktığınız soket).

Radyo dinlenmesi
1 Menü’ye basın ve ardından Multimedya ve FM radyo öğelerini seçin.
2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

Not: Dahili hoparlör ile radyoyu dinleyebilirsiniz. Seçenekler öğesine basın ve İle dinle ile
Hoparlör’ü seçin.
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Ses kaydedici

Aja

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için Ses kaydedicisi’yi kullanın.

Takv

Sesli not kaydetme

Aylara

1 Menü’ye basın ve ardından Multimedya ve Ses kaydedicisi öğelerini seçin.

Not e

2 Kayda başlamak için

Bir gö

öğesine basın.

3 Kaydı bitirmek için Durdur öğesini seçin.
4 Kaydı dinlemek için, Seçenek, Başlat öğesini seçin.

Yapıl

Yapıla

Not: Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını Seçenek, Albüm öğelerini seçerek dinleyebilirsiniz.

Alarm

Galeri

Alarm
ayarla

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. Tüm multimedya dosyalarınız Galeri içerisine kaydedilecektir. Klasörler listesini
görüntülemek üzere Menü’ye basın ve ardından Galeri seçeneğini seçin.

Oyunlar ve Uygulamalar
KP175 boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir.
Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır.
Menü’ye basın ve Oyunlar ve Uygulamalar öğesini seçin.

Hesa

Bu işle

Kron

Günlü
de me

Dönü

Bu işle

Düny

Başka
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nize,

yer
ni

dir.
dır.

Ajanda / Araçlar
Takvim ( Menü > Ajanda > Takvim )
Aylara göre programınıza göz atabilirsiniz. İmleç geçerli tarihtedir ve kayıtlı tarih işaretlenmiştir.

Not eklenmesi ( Menü > Ajanda > Kısa not )
Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi ( Menü > Ajanda > Yapılacak )
Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Alarmın ayarlanması ( Menü > Araçlar > Alarm )
Alarm saatini belli bir zamanda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 5 adete kadar alarm
ayarlayabilirsiniz.

Hesap makinesinin kullanımı ( Menü > Araçlar > Hesap makinesi )
Bu işlev +, –, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar : Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.

Kronometre’yi kullanma ( Menü > Araçlar > Kronometre )
Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız kronometreler gibi bir kronometre
de mevcuttur.

Dönüştürücü ( Menü > Araçlar > Dönüştürücü )
Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür.

Dünya saatine şehir eklenmesi ( Menü > Araçlar > Dünya saati )
Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.
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SIM servisleri ( Menü > Araçlar > SIM servisleri )

Dilin

Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine bağlıdır. SIM kartın SAT’ı (SIM Application Toolkit - SIM
Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini desteklemesi durumunda bu menü, SIM kartta kayıtlı
bulunan operatöre özgü hizmet adı olacaktır.

Telefo
Giriş m

Tarayıcı

Telefo

Web erişimi

Güve

Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş
profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır. Doğrudan istediğiniz
siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

KP175

1 Menü’ye basın ve Tarayıcı öğesini seçin.
2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, Ana sayfa’yı seçin. Alternatif olarak, Adresi

girin öğesini seçin ve arzu ettiğiniz URL’yi girin ve ardından bağlan öğesine basın.
Not: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Veri
ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Ekran

• PIN

• Otom
mod

• Telef
açıld

Ayarlar

• Kayı
num
ile ya
çalın

Profillerinizin değiştirilmesi

• Kod

Profilinizi bekleme ekranında hızla değiştirebilirsiniz. öğesini ve ardından etkinleştirmek
istediğiniz profili seçin. Genel, Sessiz, Sadece titreşim, Yüksek ve Kulaklık arasından seçim yapın.

Uçuş

Tarih & saatinizi değiştirme ( Menü > Ayarlar > Saat & Tarih )
Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.
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Uçuş
yapam

M

rilmiş

si

k
apın.

Dilin değiştirilmesi ( Menü > Ayarlar > Diller )
Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil
Giriş modunu da etkiler.

Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi ( Menü > Ayarlar > Ekran ayarları )
Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi ( Menü > Ayarlar > Güvenlik )
KP175’nizi ve içerdiği önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.
• PIN kodu isteği - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.
• Otomatik tuş kilidi - Bu işlevi etkinleştirirseniz, tuşun hareketini istemeden tuş bekleme
modunda otomatik olarak kilitlenecektir.
• Telefon kilidi - Telefonunuzun kilitleneceği bir güvenlik kodu seçin: Kapalı, Telefon
açıldığında, SIM değiştiğinde veya Hemen aktifleştir.
• Kayıp Çalıntı Bildirimi - Telefon çalındığında, telefon SMS’i gerçek sahibinin belirlediği
numaralara gönderir. Kullanıcının KÇB ayarlarını ad, ana telefon numarası, ikincil numara
ile yapılandırması gerekir. Varsayılan KÇB kodu “0000”dır. KÇB (Kayıp Çalıntı Bildirimi) SMS’i,
çalınan telefon IMEI’si, bulunduğu konum ve telefonu kullanan kişi hakkında bilgi içerecektir.
• Kodları değiştir - Güvenlik kodu, PIN2 kodu veya KÇB kodunu değiştirin.

Uçuş modunun kullanılması ( Menü > Ayarlar > Uçuş modu )
Uçuş modunu Açık veya Kapalı yapmak için bu işlevi kullanın. Uçuş modu açıkken arama
yapamaz, İnternet’e bağlanamaz, mesaj gönderemez veya Bluetooth’u kullanamazsınız.
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KP175’nizin üç farklı belleği mevcuttur: Telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını
ayrıca satın almanız gerekebilir). Bellek yöneticisini kullanarak her verinin nasıl kullanılacağını
belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Başka
KP175
eşleşt
1 Blue
ardı
değ
2 Blue
3 KP1
4 Eşle
5 Tele
6 Paro

• Bluetooth - Bluetooth kullanımı için KP175’nizi ayarlayın. Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü
ayarlayabilir veya eşleştiğiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.

• Şebe
men

Güç tasarrufu ( Menü > Ayarlar > Güç tasarrufu )
Her zaman açık olarak ayarlarsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Güç tasarrufu seçeneklerini Daima açık, Sadece gece veya Kapalı olarak seçebilirsiniz.

Telefonunuzun sıfırlanması ( Menü > Ayarlar > Sıfırla )
Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak için Sıfırla seçeneğini kullanın. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır. Varsayılan güvenlik kodu “0000”dır.

Bellek durumunu görüntüleme ( Menü > Ayarlar > Hafızayı kontrol et )

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi
1 Menü’ye basın ve Ayarlar öğesini seçin. Bağlantı öğesini, ardından Bluetooth’u seçin.
2 Bluetooth ayarlarını seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:
Görünme durumum - Cihazınızı başkalarının Görmesini veya başkalarından Gizlenmesini
seçin.
Adım - KP175’niz için bir isim girin.
Adresim - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.
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Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme
KP175’nizi başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu,
eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.
1 Bluetooth’unuzun Açık ve Görünür olduğunu kontrol edin. Görünme durumum’u ve
ardından Göster’i seçerek Bluetooth Ayarları menüsünden görünme durumunuzu
değiştirebilirsiniz.
2 Bluetooth menüsünden Cihaz listesi’ni ve ardından Yeni’yi seçin.
3 KP175’niz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda Eşleştir ve Yenile belirir.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı, ardından Eşleştir’i seçerek parolayı girin ve Tamam’a basın.
5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.
• Şebeke - KP175’niz tercih ettiğiniz şebekeye otomatik bağlanır. Bu ayarları değiştirmek için bu
menüyü kullanın. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.
• USB bağlantısı - Veri servisi seçin ve KP175’nizi LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan
dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Takılı bir bellek kartınız varsa, telefonunuzu USB bellek
gibi kullanmak için Yığın depolama’yı seçin. Bilgisayarınıza bağlayın ve KP175 çıkarılabilir
aygıt klasörünüze dosyaları sürükleyip bırakın.
Not: USB yığın depolama işlevini kullanmak için, telefonunuza bir harici bellek kartı takmanız
gerekir.

17

Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da
yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

UYARI
• Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.

• Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
• Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya
patlayıcı madde kullanılan yerlerde kullanmayın.
• Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORİJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
• Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir
veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.
• Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa,
boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.

DİKKAT
• Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu

hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
• Acil durum çağrısı her hücresel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum
çağrılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.
• Zarar görmemesi için yalnızca ORİJİNAL aksesuarları kullanın.
• Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük
etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.
• Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.
• Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.
• Telefonu veya pili parçalamayın.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
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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

ya

KP175 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.
• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir

abilir

u

ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında
onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm

modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde
tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını

on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
• Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR

değeri, 1.14 W/Kg (10g) vücutta taşınanı ise 0.897 W/Kg (10g).
• Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde

ortalama 1.6 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.
• Düşürmeyin.
• 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.)
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. 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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Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine

yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
• Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
• Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara

çekin ve park edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
• Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür

yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz.
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

Acil a

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.

Acil a
asla y

Pil bi

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

• Yen

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

• Yal

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında

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

taşımayın ya da saklamayın.

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

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

pili

sağ

• Pili

• Pili
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yüz
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Acil aramalar

u

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

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine,

pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.

de

• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar

yüzlerce kez şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem

oranına sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
• Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
• Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına

götürünüz.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan

sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
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Teknik veriler
Genel
Ürünün adı : KP175
Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Uyumluluk Bildirisi
Üretici Bilgileri

Ortam Sıcaklıkları

Adı

Maks : +55°C (deşarj oluyor)
+45°C (şarj oluyor)

Adres

LG Electronics Inc

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Min : -10°C

Ürün adı
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
Model adı
KP175, KP175b, KP170, KP170b

Bluetooth QD ID B014199

Marka adı
LG

Uygun olunan standartlar
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Ek bilgiler

“Yanda bulunan uyumluluk beyanına
<http://tr.lgmobile.com> adresinden
ulaşabilirsiniz.”
Not:
Bu cihazın yazılımı Türkiye’de
kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
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The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Açıklama
Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara
tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm
sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.
Avrupa standart merkezi
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim
Seung Hyoun, Ji / Director

Yetkili kişi imzası

Yayın Tarihi
21, August, 2008

KP175 User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you
with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on
the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone
Earpiece

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

Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby Mode.

Insta

Slide t
down
To Re

Clear Key
Deletes a character with each
press. Use this key to go back
to the previous screen.

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

Form
Press
Choo

WARN

microSD memory
card slot

Headset/Charger USB/
Cable connector

one

or

Installing a memory card
Slide the memory card into the slot at the top, Make sure that the gold contact area is facing
downwards. The KP175 will support a memory card of up to 2 GB.
To Remove it, gently push it as shown in the diagram:

ach
ack

a
and
cters

Formatting the memory card
Press Menu and select Settings.
Choose Memory status, select External memory and press Format.
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.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› USIM is not supported in a phone.

Illustrations

1

2

4

5

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Close the battery cover
5 Charge your battery
3

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.
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Me
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Menu map
Games & Apps

Call history

Organiser

Multimedia

1 Games
2 Applications
3 Network
profiles

1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration
6 Call costs
7 Data
information

1 Calendar
2 Memo
3 To do

1 MP3 player
2 Camera
3 Video camera
4 FM radio
5 Voice recorder

Messaging

My stuff

Profiles

Contacts

1 New message
2 Inbox
3 Bluetooth box
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent
7 Listen to voicemail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings

1 Images
2 Sounds
3 Videos
4 Others
5 Games & Apps

1 General
2 Silent
3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Headset

1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Groups
5 Copy all
6 Delete all
7 Settings
8 Information

Tools

Browser

Connectivity

Settings

1 Alarm clock
2 Calculator
3 Stopwatch
4 Unit converter
5 World clock
6 SIM service

1 Home
2 Bookmarks
3 Enter address
4 History
5 Saved pages
6 Settings
7 Information

1 Bluetooth
2 Network
3 USB
connection

1 Date & Time
2 Languages
3 Display
4 Shortcut
5 Call
6 Security
7 Flight mode
8 Power save
9 Reset
0 Memory status

small
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View

Calls

You c
Callin
displa
durat

Making a call
1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press
2 Press

.

to initiate the call.

3 To end the call, press

Chan

.

You c

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

• Call

Making a call from your contacts
1 Press

to open Search.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office,

press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use
4 Press

and

.

• Fixe
your
from

Con

Searc

to initiate the call.

You c

Answering and rejecting a call
1 When your phone rings, press Accept or press

1 Pre

to answer the call.

2 While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have

forgotten to change your profile to Silent for a meeting.
3 Press

or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press Menu, select
Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or send key only.
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3 To

Office,

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

Changing the call settings
You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Call.
• Call barring – Select when you would like calls to be barred.
• Fixed dial number – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called
from your phone.

Contacts
Searching for a contact
You can search for a contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu screen or press

from

the standby screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office,

press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use

and

.
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5 Pre

Adding a new contact

Na

You can add a new contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose New contact.

6 Pre

2 Choose whether to store your new contact on your Phone or SIM card.

7 Ent

3 Enter all the information you have in the fields provided and select Save.

Note: When you are storing a contact’s email address, press
with
and
until you see @.

to enter a symbol and scroll

con

8 Pre

Ente

Messaging
Your KP175 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) and Bluetooth, as well as the network’s service messages.

Sending a message

You c
in Con
enter
ABC m

1 Press Menu, select Messaging and choose New message.

Note:
fields)

2 Choose Message to send an SMS or MMS.

T9 pre

3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive

T9 pre
key se
enter,

and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message
editor is SMS mode.
4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc, abc, ABC, 123 manual mode.

You can switch text input mode by pressing

.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the
message field.
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5 Press Options and choose Insert to add an Symbol, Text template, Emoticon,

Name&Number.
6 Press Send to.
7 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your

contacts list. You can add multiple contacts.
8 Press Send.

Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require
entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode,
ABC manual mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book
fields).
T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the
key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to
enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.
ABC manual mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once,
twice, three or four times until the letter is displayed.
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123 mode

MP

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in
letter modes by pressing and holding the desired key.

Your L

Note: This model supports Turkish characters correctly.

Playi

Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can send photos to other people and select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Multimedia, select Camera to open the viewfinder.
2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the centre soft key to take a photo.

Video camera
Shooting a quick video
You can record and save a video clip.
1 Press Menu and select Multimedia, scroll down and select Video camera to open the
viewfinder.
2 Point the camera lens towards the subject of the video.
3 Press the centre soft key to start recording.
4 REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length
of your video.
5 Press Stop to stop recording.
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Your LG KP175 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Playing a song
1 Press Menu and select Multimedia, then choose MP3 Player.

3 While music is playing (

OK key.

), press OK key to pause the song.

4 Press

to skip to the next song.

5 Press

to skip to the previous song.

V

6 While music is playing (

V

2 Choose All songs then select the song you want to play. Press

V

y,

MP3 Player

), press OK key and select

to stop the music and return to

the MP3 player menu.

FM radio
Your LG KP175 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on
the move.
Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the
headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

ngth
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Listening to the radio
1 Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.

Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Gam

Your K
If you
folder

Org

Using

Recording your voice memo

When
You c

1 Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.

Addi

2 Press

You c

to begin recording.

3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and choose Play to listen to the Voice memo.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and
Album.

My stuff
You can store any multimedia files into your phone’s memory so that you have easy access to
all of your images, sounds, videos, others 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. All your multimedia files will be saved in My stuff. Press Menu then select My stuff to
open a list of folders.
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Games and Apps
Your KP175 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare.
If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this
folder. Press Menu and select Games & Apps.

Organiser / Tools
Using the calendar ( Menu > Organiser > Calendar )
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.
You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )
You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list ( Menu > Organiser > To do )
You can view, edit and add tasks to do.

d

Setting your alarm ( Menu > Tools > Alarm clock )
You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

to
mory
ff to

Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and
division.

Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )
This option allows you to use the function of a stopwatch.
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Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )

Set

This converts many measurements into a unit you want.

Chan

Adding a city to your world clock ( Menu > Tools > World clock )

You c
you w

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the
world.

SIM services ( Menu > Tools > SIM services )
This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e.
SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored
on the SIM card.

Chan
You c

Chan

You c
the la

Chan

Browser

You c

Accessing the wap

Chan

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser
settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.
1 Press Menu and select Browser.
2 To access the browser homepage directly, select Home. Alternately, select Enter address and

type in your desired URL.
Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content.
Check your data charges with your network provider.
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Settings
Changing your profiles
You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press then the profile
you would like to activate. Choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor and Headset.

Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )
You can set functions relating to the date and time.

Changing the language ( Menu > Settings > Language )
You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect
the language input mode.

Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )
You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )
Change your security settings to keep your KP175 and the important information it holds protected.
• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
• Auto key lock - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby
mode without requesting the action of key.
• Phone lock - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed
or Immediately.
• Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the
numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary
phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature.
Default ATMT code is “0000”. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI,
current location & number of the person who is using that handset.
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• Change codes - Change your Security code or PIN2 code.

Using flight mode ( Menu > Settings > Flight mode )
Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when Flight mode is switched On.

Power save ( Menu > Settings > Power save )
If you set Always on, you can save the battery power when you don’t use the phone. Choose to
switch the power save settings Always on, Night only or Off.

Resetting your phone ( Menu > Settings > Reset )
Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to
activate this function. The default number is “0000”.

Viewing memory status ( Menu > Settings > Memory status )
Your KP175 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory
card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory
manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Changing your connectivity settings ( Menu > Connectivity )
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.
You can configure the network setting and data access profiles in this menu.
• Bluetooth - Setup your KP175 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone is paired with.
Changing your Bluetooth settings
1 Press Menu and select Connectivity. Choose Bluetooth.
2 Choose Bluetooth settings. Make your changes to:
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My visibility - Choose whether to Show or Hide your device to others.
My name - Enter a name for your KP175.
My address - View your Bluetooth address.
n.

se to

o

y

enjoy

Pairing with another Bluetooth device
By pairing your KP175 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 Bluetooth
settings menu, by selecting My visibility, then Show.
2 Select Device list from the Bluetooth menu and choose New.
3 Your KP175 will search for devices. When the search is completed Pair and Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want to pair with, select Pair and enter the passcode then choose OK.
5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same
passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.
• Network - Your KP175 connects automatically to your preferred network. To change these
settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
• USB connection - Choose Data service and synchronise your KP175 using the LG PC Suite
software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select Mass
storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your
computer and drag and drop files to the KP175 removable device folder.
Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card
in your phone.
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Guidelines for safe and efficient use

• Do

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.

Expo

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting

operations.

Radio

This m
requir
that in
health

• The

• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric

shock or seriously damage your phone.

•

• Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which if

detached may cause a chocking hazard.

•

• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.

•

CAUTION

•

• Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do

not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should

never depend solely on the phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor

interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
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• Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP175 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and
health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific

c
•

h if
•
•
•

e, do

Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/Kg
(10g) and when worn on the body is 0.897 W/Kg (10g).
SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

r
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Product care and maintenance
WARNING

Effici

Elect

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

All mo

• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is

• Som
• Min

required.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner
or alcohol.)
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; otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
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Efficient phone operation
Electronics devices

model.
, and

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, i.e. in your breast pocket.

s

• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

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

ner

tion

y.

Do not use a hand-held phone while driving.
Give full attention to driving.
Use a hands-free kit, if available.
Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.
•
•
•
•
•

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative
when near roads.
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Avoid damage to your hearing

Emer

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.

Emerg
depen

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

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your

vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
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• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew permission.
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Children

• If y

Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.
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Emergency calls
Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery

systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack

maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as 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.
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Technical data
General
Product name : KP175
System : GSM 900 / DCS 1800

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

Bluetooth QD ID B014199

“You can find DoC document
<http://tr.lgmobile.com> in this
web address.”
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO

: 50174

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

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

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 :..................................................
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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
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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.
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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 Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com
IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com
ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr
ISTANBUL SNG SERVIS
NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr
VAN SNG SERVIS
CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr

ADANA KVK SERVIS
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
ANKARA KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVIS
Ankara Asfaltı E-5 yanyol Kanat Sanayi Sitesi A blok kat 2-3
Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

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

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

DİYARBAKIR KVK SERVIS
Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22\A OFİS\DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

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

ERZURUM KVK SERVIS
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55
İSTANBUL / AVCILAR KVK SERVIS
Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No:41 Avcılar, İstanbul 34310
Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (0212) 591 05 45
İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

TRABZON KVK SERVIS
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96
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: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com
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