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Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma
yöneliktir.
WLAN, Avrupa’da kapalı alanlarda sınırlama
olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve
Ukrayna’da dış mekanlarda kullanılamaz.
This device is intended for use in all European
countries.
The WLAN can be operated in the EU without
restriction indoors, but cannot be operated
outdoors in France, Russia and Ukraine.

LG-C375 Kullanıcı Kılavuzu - Türkçe
Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size,
telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya servis sağlayıcınızın yazılımına
bağlı olarak telefonunuzla farklılık gösterebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve
yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine
maruz kalma
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•

•

U luslararası İyonlaştırıcı Olmayan
Radyasyondan Korunma
Komisyonu (ICNIRP) tarafından
önerilen SAR sınırı 10 g doku
üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4
tarafından yapılan testten elde
edilmiş en yüksek SAR değeri
1,25 W/kg'dır (10 g); vücutta
taşındığında ise 1,28 W/kg'dır
(10 g).
SAR veri bilgileri, Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği SAR
sınırını kabul eden ülkelerde/
bölgelerde yaşayanlar için bir 1
gram doku üzerinde ortalama 1,6
W/kg düzeyidir.

Radyo dalgasına maruz kalınması
ve Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri. Bu LG-C375 telefon modeli,
radyo dalgalarına maruz kalma
bağlamında uygulanabilir güvenlik
koşullarıyla uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereksinim,
•
yaşa ve sağlık durumuna bağlı
olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini
garanti altına almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren bilimsel
kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma
kurallarında, Özel Emilim Hızı ya
Ürüne özen ve bakım
da SAR olarak bilinen bir ölçüm
birimi kullanılmaktadır. SAR
testleri, telefonun kullanılan tüm
UYARI: Sadece bu tip
telefon modelinde kullanılması
frekans bantlarında onaylı en
için onaylanmış piller, şarj
yüksek güç seviyesinde iletim
aletleri ve aksesuarları kullanın.
yaptığı standart bir yöntem
Farklı türlerin kullanılması, bu
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
telefon için verilen herhangi bir
• Çeşitli LG telefonu modellerinin
onayı veya uygulanan garantiyi
SAR seviyeleri arasında farklılıklar
geçersiz kılabilir ve tehlikeli
olmasına karşın, tüm modeller
olabilir.
radyo dalgalarına maruz kalmayla
ilgili kuralların gereklerini yerine
getirecek şekilde tasarlanmıştır.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

B u 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.
Düşürmeyin.
Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
Özel yönetmeliklerce gerekli
kılınan her yerde telefonunuzu
kapatın. Örneğin hassas tıbbi
ekipmanları etkileyebileceği
için telefonunuzu hastanelerde
kullanmayın.
Telefon şarj olurken ıslak ellerle
kullanmayın. Elektrik çarpabilir
ya da telefonunuza ciddi zarar
gelebilir.
Telefonunuz ısınarak bir yangın
tehlikesine neden olabileceğinden,
telefonu yanıcı maddelere yakın
yerlerde şarj etmeyin.
Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için kuru bir bez kullanın (benzin,
tiner veya alkol gibi çözücüler
kullanmayın).
Yumuşak mobilyalar üzerindeyken
telefonu şarj etmeyin.

•
•
•

•

•
•

•

T elefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.
Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
Telefonu kredi kartları ya da
seyahat biletlerinin yanına
koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan bilgileri
etkileyebilmektedir.
Ekrana keskin bir nesneyle
dokunmayın; aksi takdirde
telefona hasar verebilir.
Telefonun sıvıya ya da neme
maruz kalmasını önleyin.
Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli
kullanın. Antene gereksiz yere
dokunmayın.
Cihazınızı kullanırken, uzun süre
boyunca vücudunuzla temas
ettirmeyin. Normal kullanım
sırasında ürünün sıcaklığı artabilir
ve dolayısıyla cildinizin yanmasına
ve zarar görmesine yol açabilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını
etkileyen girişimlere neden olabilir.
• Cep telefonunuzu, 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
Araba kullandığınız ülkede, araba
kullanırken cep telefonu ile
konuşma kural ve yönetmeliklerini
inceleyin.
• Sürüş sırasında telefonu elde
tutarak konuşmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi
tamamen yola verin.
• Mümkünse telefonla ahizesiz
görüşme (handsfree) kitlerini
kullanın.
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•

•

•

•

S ürüş esnasında çağrı yapmanız
veya almanız gerekiyorsa önce
arabanızı yolun kenarına çekip
park edin.
RF enerjisi, araba teybi, güvenlik
cihazları gibi aracınızın bazı
elektronik sistemlerini etkileyebilir.
Araç kullanırken hava yastığının
yakınına telefonunuzu koymayın
ya da handsfree kitinizi bu tür
yerlere yerleştirmeyin. Eğer
kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve
hava yastığı devreye girerse, ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz.
Dışarıda müzik dinlerken çevrede
olup bitenden haberdar olabilmek
için ses seviyesini makul bir
seviyede tutunuz. Bu, özellikle
yolların yakınındayken bir
zorunluluktur.

İşitme sisteminizi
zararlardan koruma
Eğer uzun süre yüksek sese maruz
kalırsanız, işitme sisteminiz zarar
görebilir. Bu nedenle telefonu
kulağınıza yakın bir yerden
açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Patlama alanları

Çocuklar

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

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

Patlama riski olan
ortamlar
•
•
•

Telefonu yakıt istasyonların içinde
veya yakınında kullanmayın.
Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
Mobil telefonunuzun ve
aksesuarların bulunduğu araç
kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya
patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.

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

Acil aramalar
Acil aramalar, mevcut olan her
mobil ağda yapamayabilirsiniz. Bu
nedenle, acil arama yapmak için
hiçbir zaman 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
bellek etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.
Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri
kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin
en uzun ömürlü olmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
tutun.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
•

•

•

•
•

•

•
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Pil artık yeterli performans
sağlayamadığında değiştirin. Pil
yenisiyle değiştirilmeden önce
yüzlerce defa şarj edilebilir.
SClBEn 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 türde pil takılırsa patlama
riski vardır.
Kullanılmış pilleri, üreticisinin
verdiği talimatlara uygun
şekilde imha edin. Mümkünse
geri dönüşümde kullanılmasını
sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
Pili değiştirmeniz gerekirse,
yardım için en yakın yetkili LG
Electronics servis noktasına veya
bayisine götürün.
Şarj cihazının gereksiz elektrik
tüketiminden kaçınmak için,
telefon tam olarak şarj olduktan
sonra daima şarj cihazını prizden
çıkarın.

•

Geçerli pil ömrü şebeke
yapılandırmasına, ürün ayarlarına,
kullanım aralığına, pil ve çevresel
koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterir.

Eski biriminizin atılması
1 Ü ründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC
kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden
ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş
toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse
insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya
çıkmasının önüne geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek
için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeyle, çöp ve atık hizmetleri
müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata
geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1 B ir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir
çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC
kapsamında olduğunu gösterir.
2 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum,
%0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa (Hg),
kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak,
yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama
tesislerinde imha edilmelidir.
4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet
merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
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Telefonunuzu Tanıyın
Kulaklık
Arama tuşu
• Bir telefon numarasını
çevirir ve gelen
çağrıya cevap verir.
•B
 ekleme modunda:
Çağrı geçmişini
gösterir.
Harf-rakam tuşları
•B
 ekleme modunda:
Aranacak numaraları
girin. Aşağıdaki tuşları
basılı tutun.
- Uluslararası
çağrı yapmak için ‘+’
sembolünü ekleyin.
– Sesli posta
merkezine bağlanın.
 Ve - Hızlı
aramalar.
- ACİL Modu.
- Sessiz modu
etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak
için tuşu basılı tutun.
• Düzenleme
modunda: Numara ve
karakterleri girin
10

Mesaj sinyali
•Y
 eni IM, E-posta ,Mesaj
ve Cevapsız çağrıyı
kontrol etmezseniz, bu
led 10 dakika boyunca
yanıp söner.
Seçim Tuşlar (Sol seçim
tuşu / Sağ seçim tuşu)
•B
 u tuşlar ekranın alt
kısmında belirtilen işlevleri
gerçekleştirir.
Ana LCD
Son tuşu
• T
 elefonu açar/kapatır
(basılı tutulduğunda)
• B
 ir çağrıyı sonlandırır
veya reddeder.
Onayla tuşu / Tamam
tuşu
•M
 enü seçimini seçer ve
eylemleri onaylar.
Kilit Tuşu
•H
 erhangi bir ekranda tuş kilidi (uzun basın)
•K
 ilitleme ekranında tuş kilidini açma (uzun
basın)
Gezinme tuşu
• Bekleme modunda:
Yukarı Gezinme Tuşuna Basın: Ayarlandığında Widget.
(Menü >Ayarlar > Ekran > Ana ekran > Widget ayarları)
Aşağı Gezinme Tuşuna Basın: Öğelerim
Sağ Gezinme Tuşuna Basın: MP3 çalar
Sol Gezinme Tuşuna Basın: Kamera
• Menüde:Yukarı, aşağı, Sağa ve sola kaydırın.

Şarj cihazı/USB kablosu
konektörü
İPUCU: Yığın
depolama için USB
kablosunu takmadan
önce, telefonun
açık olduğundan,
harici hafıza kartının
takıldığından ve
bekleme modunda
olduğundan emin olun.

Yan tuşlar
• Bekleme
modunda: Zil sesini
kontrol eder.
• Çağrı sırasında:
Kulaklık ses seviyesi
ayarlama.
• MP3 müzik
çalarken: Ses
seviyesi ayarlama.
SIM Değiştirme
Tuşu (SIM1 ve SIM2
seçimi)
Kulaklık

Arka kapak

Bellek kartı
tutucusu

Kamera lensi
SIM Kartı tutucuları

Pil
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SIM ve pilin takılması
1 A
 rka kapağı çıkarın
Arka kapağın açma mandalına
basın.

2 P
 ili çıkarın
Pilin üst köşesini kaldırın ve
dikkatlice pil yuvasından çıkarın.
4 P ili takın
Önce pilin alt kısmını, pil
yuvasının alt kenarına yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon
terminalleriyle hizada olmasını
sağlayın. Yerine oturana dek pilin
üstüne bastırın.
UYARI: Telefona zarar
verebileceği için telefon açıkken
pili çıkartmayın.

3 S
 IM kartı takın
SIM kartı SIM kart tutucusunun
içerisine kaydırın. Karttaki altın
temas bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun. SIM kartı
çıkarmak için ters yönde yavaşça
çekin.
12

5 Arka kapağı takın

6 T elefonunuzun şarj edilmesi
LG-C375 model telefonunuzun
sağında bulunan şarj yuvası
kapağını açın. Şarj cihazını
takın ve ucunu elektrik prizine
takın. Ekranda “Pil dolu” mesajı
belirene kadar LG-C375 model
telefonunuzun şarj olması gerekir.
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Çift SIM kartın kullanımı
İki SIM Kart taktığınızda ekranın sol
üstünde iki Şebeke Sinyal simgesini
görebilirsiniz.

SIM kartlarını etkinleştirme
ve değiştirme
SIM Değiştirme tuşu bekleme
modundayken Kişi, Çağrı geçmişi ve
Mesaj kutusundaki çağrı veya mesaj
için varsayılan SIM kartı seçmenizi
sağlar.
Ayrıca, kullanıcı sadece LG-C375
model telefonun sol tarafında
bulunan SIM değiştirme tuşuna
da dokunabilir. Çift SIM tuşu
sayesinde çağrı yaptığınızda, mesaj
gönderdiğinizde ve bunun gibi
birçok işlemi yaptığınız anda SIM
Kartı değiştirmeniz kolay hale gelir.
Not: Sadece bir SIM kartın
takılı olduğu durumlarda, takılı
sim kart varsayılan olarak
etkinleştirilecektir.
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İpucu!
1. SIM kartları değiştirdiğinizde
arka rengiyle vurgulanan
şebeke sinyallerini
görebilirsiniz. Seçili SIM
Kartın sinyal gücünü
kolaylıkla tanımlamanızı
sağlar.
2. Bazı fonksiyonları kullanmak
için SIM1 veya SIM2 öğesini
seçmeniz gerekir. Örneğin;
Çağrı, Mesaj, Rehber,
Ayarlar vs.

Bellek kartı
Bellek kartının takılması

Bellek kartının çıkarılması

Bellek kartı kullanarak
telefonunuzun mevcut bellek
kapasitesini genişletebilirsiniz.

Bellek kartını yavaşça telefona
doğru ittirip ardından hızla ve
dikkatle dışarıya doğru çekerek
çıkarın.

Not: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.

Bellek kartını, yerine oturup "klik"
sesi duyulana kadar yuvaya doğru
kaydırın. Altın temas alanının aşağı
baktığından emin olun.

UYARI: Desteklenen
maksimum SD kart boyutu 8
GB dır.

Bellek kartının
biçimlendirilmesi
Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş
olabilir. Bellek kartınız
biçimlendirilmemişse, kullanmaya
başlamadan önce biçimlendirmeniz
gerekebilir.
1 Anasayfadan Menü tuşuna
basın, ardından Ayarlar öğesini
seçin.
2 C
 ihaz ve Hafıza bilgisi öğelerini
seçin. ve Harici hafızayı seçin.
3 B
 içimlendir öğesine basın ve
varsayılan olarak 0000 şeklinde
ayarlanmış olan şifreyi girin.
Bellek kartınız biçimlendirilir ve
kullanıma hazır hale gelir.
4 LG-C375 üzerinde yeni
biçimlendirilmiş olan klasörleri
görüntülemek için Menü öğesine
basın ve Öğelerim seçeneğini
belirtin. Bellek kartını seçmek
için sağ gezinme tuşuna iki kez
basın.
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Bellek kartı
UYARI: Bellek kartınızı
biçimlendirdiğiniz zaman, kart
üzerindeki tüm içerik silinir.
Bellek kartınızdaki bilgileri
kaybetmek istemiyorsanız,
bilgilerinizi önceden yedekleyin.
UYARI: Veri aktarımı
sırasında MicroSD kartınızı
çıkarmayın.
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Çağrı
Çağrı yapma
1 Telefonunuzun açık olduğundan

emin olun.

2 Tuş takımını kullanabilirsiniz. Bir

basamak silmek için geri okuna
basın.
3 Çağrıyı başlatmak için
tuşuna
basın.
4 Çağrıyı sonlandırmak için
tuşuna basın.
İpucu! Uluslararası bir çağrı
yaparken + işaretini girmek için
0'a basılı tutun.

Rehberden çağrı yapılması
Numarasını Rehberinize
kaydettiğiniz birine çağrı yapmak
çok kolaydır.
1 Ana menüyü açmak için Menü'ye
basın. Rehber'i Seçin.
2 Tuş takımını kullanarak çağrı
yapmak istediğiniz kişinin adının
ilk harfini girin ve Rehber'de
gezinin.
3 Çağrıyı başlatmak için
öğesine basın.

Çağrının Cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında, çağrıyı
cevaplamak için Kabul et öğesine
veya
öğesine basın.
Telefonunuz çalarken zil sesini
kapatmak için Sessiz öğesine
basın.
Bu özellik, bir toplantı sırasında
profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi
unuttuysanız faydalı bir özelliktir.
Gelen çağrıyı reddetmek için
tuşuna basın veya Reddet öğesini
seçin.
Not: Hoparlörün etkinleştirildiği
çağrıda, hoparlör simgesi
kırmızı renkli çarpı işaretiyle
gösterilir, hoparlör devre
dışı bırakıldığında hoparlör
simgesinde kırmızı renkli çarpı
işareti bulunmaz.

Hızlı arama
Sıklıkla çağrı yaptığınız bir kişiye bir
hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
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Oyun & Uygulama

Kamera

Telefonunuza, boş zamanlarınızda
sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve
uygulamalar yükleyebilirsiniz.

Kamera

Çağrı geçmişi
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Sadece tüm çağrıları, cevapsız,
giden, gelen aramaları ve mesajları
kontrol edebilirsiniz. Numara ve
isim (mevcutsa) çağrının yapıldığı
tarih ve saatle birlikte görüntülenir.
Ayrıca arama sayınızı da
görüntüleyebilirsiniz.
Tüm Kayıtlar: Tüm aranan, gelen
ve cevapsız çağrıların ve ayrıca
gönderilen ve alınan mesajların tam
listesini görüntüleyin.
Sadece Çağrılar: Arandığınız
ve sizin aradığınız veya
cevapsız bıraktığınız tüm telefon
görüşmelerinin listesini görüntüleyin.
Sadece Mesajlar: Mesaj aldığınız
veya gönderdiğiniz tüm numaraların
listesini görüntüleyin.
Cevapsız çağrılar: Cevapsız
bıraktığınız tüm çağrıların listesini
görüntüleyin.
Yapılan aramalar: Aradığınız tüm
numaraların listesini görüntüleyin.
Gelen aramalar: Aranmış
olduğunuz tüm numaraların listesini
görüntüleyin.

1 Menü''ye basın, Kamera ve

Kamera'yı seçin.

2 Kamera görüş alanına

odaklandığında, ekranın orta alt
kısmındaki Çek simgesini seçin ve
Tamam Tuşuna basarak fotoğraf
çekin.

Video Kamera
1 Menü'ye basın, Kamera' yı ve

ardından Video Kamera'yı seçin.
Video kameranın vizör ekranı
belirir.
2 Kamerayı görüntüsünü kaydetmek
istediğiniz objeye odaklayın.
3 Ekranın orta alt kısmındaki Kayıt
simgesini seçin ve ardından
Tamam Tuşuna basarak video
çekimi yapın. Vizörün alt kısmında
Kayıt görüntülenecektir. Kaydı
durdurmak için tekrar
tuşuna
basın.

Albüm
Albümünüzde çektiğiniz resimleri ve
videoları görüntüleyin.

İnternet

SNS (Sosyal ağ servisleri)

İnternet tarayıcısını başlatabilir ve
web ayarları kısmında etkinleştirilen
profilin anasayfasına erişebilirsiniz.
Ayrıca kendiniz bir URL adresi
girebilir ve ilişkilendirilmiş WEB
sayfasına erişebilirsiniz.
1 Menü modunda, servis
sağlayıcınızın anasayfasını
başlatmak için İnternet → Evet
öğelerini seçin.
2 Aşağıdaki tuşları kullanarak web
sayfalarını gezinin:
Gezinme - Bir web sayfasında
yukarı veya aşağı kaydırın.
Tamam - Bir öğe seçin.
Geri - Önceki sayfaya geri dönün.
Seçimler - Tarayıcı opsiyonlarının
bir listesine erişin.

LG-C375 model telefonunuzda
sosyal ağınızı yönetmenizi ve onun
tadını çıkarmanızı sağlayan SNS
bulunur. Kendi SN yer durumunuzu
güncelleyebilir ve arkadaşlarınızın
SN güncellemelerini görebilirsiniz.

Not: Bu servislere bağlanarak
ve içerik indirerek ekstra bir
ücrete tabi tutulacaksınız.
Şebeke operatörünüzün veri
ücretlerini kontrol edin.

NOT: SNS özelliği veri yoğun
uygulamadır. Çevrimiçi
hizmetlere bağlanırken ve
bu hizmetler kullanılırken
ilave ücret alınabilir. Şebeke
operatörünüzden veri aktarım
ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Facebook
Ana ekran: Oturum açın ve
arkadaşınızın güncellenmiş durumunu
görün. Yeni durum hakkında
yorumunuzu girin veya diğerlerini
kontrol edin. Yenile ve ana menüyü
seçmek için Seçim öğesini belirtin.

Twitter
Twitter, kullanıcılarının tweet olarak
bilinen mesajları göndermesini ve
okumasını sağlayan bir mikroblog
servisidir.
Not: Bu Uygulamaları
kullanmadan önce Otomatik
Güncelleme seçeneğinin Açık
olduğundan emin olun.
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Mesajlar
Mesajlar
LG-C375 model telefonunuz
SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS
(Multimedya Mesaj Servisi) ile ilgili
fonksiyonları içerdiği gibi şebeke
servis mesajları ile ilgili fonksiyonları
da içermektedir.

Bir mesaj gönderme
1 Menü öğesine basın, Mesajlar
2

3
4

5
20

ve ardından Mesaj yaz öğesini
seçin.
Yeni bir mesaj düzenleyici
açılır. Mesaj düzenleyici SMS
ve MMS'yi birbirleri arasında
kolayca geçiş sağlayan tek bir
sezgisel modda birleştirir. Mesaj
düzenleyicinin standart ayarı SMS
modudur.
Tuş takımını kullanarak mesajınızı
girin.
Resim, Video, Ses, Metin
şablonu, Multimedya şablonu,
İfadeler, İsim & Numara, Slayt,
Konu, veya daha fazlasını,
(Kartvizit/Ajanda/Not/Görev/
Profilim) eklemek için Seçim
öğesine basın ve Ekle öğesini
seçin.
Gönder öğesini seçin.

6 Rehber listesinden bir kişi seçin

ya da telefon numarası girin.

7 Gönder'i seçin.
UYARI: Resim, Ses,
Video, Slayt, Konu, Kartvizit,
Ajanda ya da Profilim mesaj
düzenleyiciye eklendiğinde,
mesaj otomatik olarak MMS
moduna dönüştürülür ve siz de
bu şekilde ücretlendirilirsiniz.

Metin girilmesi
Telefonun tuş takımını kullanarak
alfanümerik karakterler girebilirsiniz.
Örneğin Rehber'e isim kaydetmek,
mesaj yazmak ve takvimde olayların
planlanması gibi etkinlikler için
metin girmeniz gerekmektedir.
Telefonda aşağıdaki metin giriş
yöntemleri bulunmaktadır: Abc
modu ve 123 modu.
Not: Bazı alanlar yalnızca tek
bir giriş moduna izin verebilir
(örneğin, kişi alanında telefon
numarası).

Not: Bu cihaz Turkce
karakterlerin tamamını ihtiva
eden ETSI TS 123.038 V8.0.0
ve ETSI TS 123.040 V8.1.0
teknik ozelliklerine uygundur.

Tuş takımı kullanılarak
metin girişi modu

İpucu! Mesajı gördüğünüzde,
Seçim öğesine basın ve
Al öğesini seçin. Seçilen
mesajdan numara, e-posta
adresi, ya da web adresi gibi
bilgileri alabilirsiniz.

Metin girmek istediğinizde, örneğin
bir mesaj yazarken, tuş takımı
varsayılan olarak Abc moduna
geçer. Bir numara giriyorsanız,
örneğin bir çağrı sırasında, tuş
takımı rakamları varsayılan olarak
rakam moduna geçer. Tuşların sağ
üst kısmında küçük sembol (@ gibi)
veya numara (0 gibi) girmek için Fn
Tuşuna basın. Bir sonraki harf
için bir kere; tüm harfler için hızlıca
iki kere bu tuşa basın.
Not: Bilgi mesajı sadece yuva 1
için görüntülenir.
İpucu! Alınan mesajı
görüntülerken, Seçim öğesine
basın ve Hızlı yanıtlama
öğesini seçin. Bu, bir
toplantı sırasında bir mesajı
yanıtlamanız gerektiğinde çok
kullanışlıdır.
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Müzik
MP3 Çalar
LG-C375 model telefonunuzda
yerleşik bir Müzik çalar bulunur,
böylece sevdiğiniz tüm müzikleri
oynatabilirsiniz.
Not:
•

•

Müzik çaları kullanmadan
önce, müzik dosyasını
telefonunuza transfer
etmelisiniz.
Müzik çalar şu codec türlerini
destekler: MP3, WMA,
AAC. Müzik çalar, dosya
formatlarının tüm özellik ve
çeşitlerini desteklemeyebilir.

Şarkı çalınması
1 Menü''ye basın, Müzik'i ve
ardından MP3 çalar'ı seçin.
2 Tüm şarkılar öğesini ve ardından
oynatmak istediğiniz parçayı
seçin.
öğesini seçin.
3 Şarkıyı duraklatmak için
öğesini seçin.
4 Bir sonraki şarkıya atlamak için
öğesini seçin.
5 Bir önceki şarkıya atlamak için
öğesini seçin.
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İpucu! Müzik dinlerken ses
seviyesini değiştirmek için
telefonunuzun sol tarafında
bulunan ses seviyesi tuşlarını
kullanın.
Not: Müzik dosyalarının telif
hakkı uluslararası anlaşmalar
ve ulusal telif hakkı yasaları ile
korunabilir. Bu nedenle, müzik
kopyalamak ve çoğaltmak
için izin veya lisans almak
gerekebilir. Bazı ülkelerde
ulusal yasalar telif haklarıyla
korunan materyallerin özel
olarak kopyalanmasını
yasaklamaktadır. Dosyayı
indirmeden ve kopyalamadan
önce, bu tip materyalin
kullanılması ile ilgili olarak
lütfen uygulandığı ülkenin yasal
düzenlemelerini inceleyin.

FM Radyo
LG-C375 model telefonunuzda FM
radyo özelliği vardır. Bu sayede en
sevdiğiniz radyo istasyonlarını takip
edebilir ve hareket halindeyken
müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.

Not: Radyo sinyali alımının
zayıf olduğu bir alandaysanız
radyoyu dinlemeniz zorlaşabilir.
Not: Radyoyu dinlemek
için kulaklıklarınızı takmanız
gerekiyor. Bunları kulaklık
soketine takın.

Radyonun dinlenmesi
1 Menü'yü seçin, Müzik'e girin ve
sonrasında FM radyo'yu seçin.
2 Dinlemek istediğiniz istasyonun
kanal numarasını seçin.
Radyonun kaydedilmesi
1 Radyo dinlerken Kayıt öğesine
basın.
2 Kaydetme zamanı telefonunuzda
gösterilir.
Kaydı durdurmak isterseniz
Durdur öğesine basın. Kayıt işlemi
tamamlandığında kaydedilen
içerikler Öğelerim bölümüne mp3
dosyası olarak kaydedilir.
İpucu! Kaydedilen bellek, kayıt
türü veya ön kayıt gibi kayıt
ayarlarını yapılandırmak için
Seçenek öğesine basın ve
Kayıt Ayarları öğesini seçin.
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E-Posta
Yeni profilinizi kullanarak
e-posta gönderme
E-posta alıp göndermek için
bir e-posta hesabı ayarlamak
durumundasınız.
1 Menü'ye girin, E-Posta'yı seçin
ve kullanmak istediğiniz hesabı
seçin.
2 Seçim öğesinden E-posta yaz
seçeneğini işaretlerseniz yeni bir
e-posta penceresi açılacaktır.
3 Kime bölümüne adres girin,
ardından konu yazın ve aşağı
gezinme tuşuna basın.
4 Tuş takımını kullanarak mesajını
yazın, ardından e-postayı
göndermek için Tamam'a basın.

Öğelerim
Öğelerim bölümünde görüntüleri,
sesleri, videoları ve diğerlerini
görüntüleyin.
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Rehber

Araçlar

Bir kişi arama

Hızlı menü

1 Menü öğesine basın ve Rehber

1 Menü öğesine basın ve Araçlar

öğesini seçin.
2 Tuş takımını kullanarak çağrı
yapmak istediğiniz kişinin isminin
ilk harfini girin.
3 Rehber ve kişiler arasında ve
onların farklı numaraları arasında
geçiş yapmak için gezinme
tuşlarını kullanın.

öğesini seçin, ardından Hızlı
menüsü öğesini seçin.
2 Ekle öğesine basın ve hızlıca
gitmek istediğiniz menüyü seçin.

Yeni bir kişi ekleme

Hesap makinesi

1 Menü öğesine basın ve Rehber

öğesini seçin.
2 Seçenek öğesine basın ve Yeni
kişi öğesini seçin.
3 Verilen alanlara istediğiniz bilgileri
girin ve Tamam'ı seçin.

Alarm
Belirli zamanlarda çalması için
alarmları ayarlayabilirsiniz.
Toplama, Çıkarma, Çarpma ve
Bölme gibi standart fonksiyonları
içerir.

Ses kaydedicisi
Sesli notları veya diğer sesleri
kaydetmek için Ses kaydedicisini
kullanın.

Kronometre
Bu seçenek, kronometre
fonksiyonunu kullanmanızı sağlar.

Birim dönüştürücü
Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü
istediğiniz birime dönüştürür.

Dünya saati
Başka bir saat dilimi ya da ülkedeki
geçerli saati belirlemenizi sağlar.
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Ayarlar
Profiller
Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
Uçuş modu: Uçuş modunda çağrı
yapamaz, İnternet'e bağlanamaz
veya mesaj gönderemezsiniz.

Telefon
Tarih ve saat ayarları: Otomatik
güncelleme Açık seçeneğini
belirttiğinizde telefon, tarih ve saati
otomatik olarak günceller.
Pil durumu: Güç tasarrufunun
fabrika ayarlarını Açık veya Kapalı
olarak ayarlamak için seçin.
Diller: LG-C375 model
telefonunuzun ekran dilini değiştirin.
Otomatik tuş kilidi: Bekleme
ekranında tuş takımını otomatik
olarak kilitleyin.
Güvenlik: Korumalı olarak tutulan
önemli bilgileri ve LG-C375
telefonunuzu korumak için
güvenliğinizi değiştirin.
Kayıp Çalıntı Bildirimi: Telefon
çalındığında, telefon, gerçek
Sahibinin belirlediği numaralara
SMS gönderir. KÇB (Kayıp
Çalıntı Bildirimi) fonksiyonunu
etkinleştirmek için, KÇB’yi açık
olarak ayarlayın, KÇB'nin Sahip
ismi ve Alternatif numaralar
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ayarlarını yapın. Varsayılan KÇB
Kodu "0000"dır.
Sıfırla: Tüm ayarları fabrika
tanımlarına sıfırlamak için Sıfırla
seçeneğini kullanın. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik koduna
ihtiyacınız olacaktır. Standart
numara “0000”dır.
Bellek durumu: Her belleğin boş
alan ve bellek kullanımını kontrol
edebilirsiniz.

Ekran
Telefon ekranına ait ayarları
değiştirebilirsiniz.

Çağrı
Menüyü bir çağrıya uygun şekilde
ayarlayabilirsiniz.

Bağlantı
Bluetooth: Bluetooth kullanımı
için LG-C375'inizi ayarlayın.
Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü
ayarlayabilir veya telefonunuzu
eşleştirdiğiniz cihazlar arasında
arama yapabilirsiniz.

NOT: LG-C375 model
telefonunuzu 2.0'ın
üstündeki BT versiyonlarını
destekleyen herhangi bir
cihazla eşleştirdiğinizde
geçiş kodu otomatik olarak
oluşturulduğu için geçiş kodu
istenmez. LG-C375 model
telefonunuzu sürüm 1.2 gibi
daha düşük BT versiyonlarını
destekleyen herhangi bir
cihazla eşleştirildiğinizde geçiş
kodu sorulur.

USB bağlantı modu: Telefonunuzda
birden çok kullanım için USB
bağlantı modunu seçebilirsiniz.

NOT: LG-C375 WEP ve
WPA-PSK/2 şifrelemeyi
destekler, ancak EAP veya
WPS şifrelemeyi desteklemez.
Wi-Fi servis sağlayıcınız veya
şebeke yöneticiniz ağ güvenliği
için şifreleme koymuşsa,
açılan pencerede şifre alanını
doldurmanız gerekir. Şifreleme
yoksa bu açılır pencere
görüntülenmez. Şifreyi
Wi-Fi servis sağlayıcınızdan
veya şebeke yöneticinizden
öğrenebilirsiniz.

Wi-Fi
Wireless Manager cihazınızdaki
İnternet bağlantılarını Wi-Fi
(Kablosuz LAN) ile yönetmenizi
sağlar. Telefonunuzun yerel kablosuz
ağlara bağlanmasına veya kablosuz
olarak İnternete erişmesine olanak
tanır.
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Ayarlar
Telefon Yazılımı güncelleme Bilgisayarınızı telefonunuzla
eşleştirme
İnternetten LG Mobile Telefon
Yazılımı güncelleme
Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili
daha fazla bilgi için, lütfen http://
update.lgmobile.com veya http://
www.lg.com/common/index.jsp
adresini ziyaret edin → ülkeyi seçin.
Bu Özellik telefonunuzun Yazılımını
İnternetten rahatça herhangi
bir servis merkezine gitmenize
gerek kalmadan en son versiyona
güncellemenizi sağlar.
Cep telefonu Yazılım güncelleme
işlemi kullanıcının güncelleme
süreci boyunca çok dikkatli olmasını
gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden
önce her adımda görüntülenen tüm
talimatları ve notları kontrol edip,
okumaya özen gösterin. Yükseltme
sırasında USB veri kablosunun
ya da pillerin çıkartılmasının cep
telefonunuzda ciddi hasarlar
meydana getirebileceğini
unutmayın.
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Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin
eşleştiğinden emin olmak, ayrıca
dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi
rahat hissetmek için
PC'nizi telefonunuzla senkronize
edebilirsiniz.

Telefon bilgilerinizin
yedeklenmesi ve geri
yüklenmesi
1 USB kablosunu telefonunuza ve

PC'nize bağlayın.

2 Telefonunuzdaki açılır menüden

PC suite Programını seçin ve
PC'nizde PC suite Programını
çalıştırın.
3 PC suite'de “Telefon Yedekle ve
geri yükle” (Araçlar > Telefon
Yedekle ve geri yükle) öğesine
tıklayın ve Yedekle ve Geri Yükle
öğesini seçin.
4 Yedeklemek veya geri yüklemek
istediğiniz içerikleri işaretleyin.
Bilgileri yedeklemek veya
kendisinden geri yüklemek
istediğiniz yeri seçin. Şimdi,
Yedekle ve Geri Yükle öğesini
seçin ve Bitir öğesini tıklayın.

5 Bilgileriniz Yedeklenecek veya Geri

yüklenecektir.

NOT: Birlikte verilen CD'yi
kullanarak PC Suite'i yükleyin
ve Kurulum Kılavuzunu izleyin.

PC'nizde telefon
dosyalarının
görüntülenmesi
1 USB kablosunu telefonunuza ve

PC'nize bağlayın.

2 Telefonunuzdaki açılır menüden

PC suite Programını seçin ve
PC'nizde PC suite Programını
çalıştırın.
3 PC'nize önceden yüklenmiş LG
PC Suite simgesini açın, telefonu
aradıktan sonra otomatik olarak
bağlanacaktır.
İpucu! Telefonunuzun içeriğini
PC'nizde görüntülemeniz,
dosyalarınızı sıraya koymanıza,
belgelerinizi düzenlemenize
ve ihtiyacınız kalmayan içeriği
kaldırmanıza yardımcı olur.
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Aksesuarlar
Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda
tanımlanmıştır.
Şarj cihazı

Pil

Veri kablosu

Kullanıcı Kılavuzu

Stereo kulaklık

NOT
• Daim a orijinal LG aksesuarları kullanınız.
• Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Danışmak için
lütfen yerel servis şirketimizle ya da temsilcimizle irtibat kurun.
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Teknik Veriler
Ortam Sıcaklıkları
Maks.: +
 55 °C (deşarj), +45 °C (şarj)
Min.: -10 °C

NOT
• Bu cihazın yazılımı Türkiye’de kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
• Uyumluluk beyanına http://tr.lgapplication.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Sorun Giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunları
listelemektedir. Bazı sorunlar, servis sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak
çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Semptom

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözüm Yolları

Şebeke
bağlantısı yok

Sinyal zayıf veya sağlayıcı ağ
dışındasınız.

Bir pencerenin yakınına veya
açık bir alana geçin.
Servis sağlayıcının kapsama
alanı haritasına bakın.

Kodlar
eşleşmiyor

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

Servis Sağlayıcınızla görüşün.

Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor

Servis Sağlayıcısı tarafından
desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak
gerekiyor.

Servis Sağlayıcınızla görüşün.

Çağrı hedefine
ulaşılamıyor

Numara çevirme hatası veya hizmet
sınırlamaları.

Aranan numarayı kontrol edin
ve alımı kontrol edin. Servis
sağlayıcınızla görüşün.

Çağrı hedefine
ulaşılamıyor

Numara çevirme hatası Takılmış yeni
SIM kartı Kontör sınırına erişmiş

Yeni şebeke tanınmıyor.
Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
Servis Sağlayıcısıyla görüşün
veya PIN 2 ile sınırı tekrar
koyun.

Telefon
açılamıyor

Açma/Kapama düğmesine çok kısa
basılmış.
Pil dolu değil.
Pil temas bölgeleri kirli.

Açma/Kapama düğmesini en az
iki saniye basılı tutun.
Pili şarj edin. Ekrandaki şarj
belirtecini kontrol edin.
Pil temas bölgelerini temizleyin.
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Semptom

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözüm Yolları

Şarj hatası

Pil tamamen boş.

Pili şarj edin.

Bağlantı hatası.

Güç kaynağını ve telefonla
bağlantısını kontrol edin. Batarya
bağlantılarını kontrol edin, eğer
gerekliyse temizleyin.

Prizden güç gelmiyor.

Diğer bir prize sokun veya
gerilimi kontrol edin.

Şarj cihazı hasarlı.

Başka bir şarj aletiyle test edin.

Yanlış şarj cihazı.

Yalnız orijinal LG aksesuarlarını
kullanın.

Pil hasarlı.

Bataryayı değiştirin.

Şebeke
bağlantısı yok.

Sinyal çok zayıf.

Şebeke modu otomatik ise diğer
bir servis sağlayıcısına yeniden
bağlantı.

Numaraya izin
verilmiyor

Sabit Numara Çevirme fonksiyonu
açık.

Ayarlar menüsünü kontrol
ederek fonksiyonu kapatın.

LG-C375 User Guide - English
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 content of this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
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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 LG-C375
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to assure
the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods
with the phone transmitting at its
highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.


•

•

•

T he SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.25 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
1.28 W/Kg (10g).
SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
Kg averaged over 1g of tissue.

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

•

•

•

•
•
•

•

•

•

 o not disassemble this unit. Take
D
it to a qualified service technician
when repair work is required.
Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged.
It may cause an electric shock
and can seriously damage your
phone.
Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).

•
•
•
•

•

•
•

•

 o not charge the phone when it
D
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.
Do not use your device for a long
period of time with any part of
your body in direct contact with
it. During normal operation, the
temperature of the product may
increase, which may cause your
skin to be harmed or burnt.



Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• 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.


•

•

 hen your vehicle is equipped
W
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air
bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

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

Potentially explosive
atmospheres
•
•
•

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

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
•

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

•

•

Children
Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.

•
•

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 maximise the battery
life.
Do not disassemble or shortcircuit the battery.
Keep the metal contacts of the
battery clean.
Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery maybe
recharged many times until it
needs replacing.
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•

•

•

•

•

•

•

•



Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in
high humidity, such as in the
bathroom.
Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
Dispose off used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

Disposal of your old unit
1 W
 hen this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European Directive
2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
5 Complies with EEE regulations.

Disposal of waste batteries/accumulators
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/
accumulators of a product it means they are covered by the
European Directive 2006/66/EC.
2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury
(Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than
0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3 All batteries/accumulators should be disposed separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help
to prevent potential negative consequences for the environment,
animal and human health.
5 For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.



Getting to Know Your Phone
Earpiece
Send key
• Dials a phone number
and answers a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to dial.
Hold down below
keys.
- Insert ‘+’
symbol to make
international
calls.
- Connect voice
Mail centre.
 To - Speed
dials.
- SOS Mode.
- Hold the key
down to Activate
or deactivate
silent mode.
• In editing mode:
Enter numbers &
characters
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Message blinker
•T
 his led flashes up
to 10 minutes if you
don’t check new IM,
Email ,Message and
Missed call.
Soft keys (Left soft key
/ Right soft key)
•T
 hese keys perform
the function Indicated
in the bottom of the
display.
Main LCD
End key
• 
Switch on/off (hold
down)
• 
End or reject a call.
Confirm key / OK key
•S
 elects menu options
and confirms actions.
Lock key
•K
 ey lock at any screen (long press)
•U
 nlock at lock screen (long press)
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was set.
(Menu >Settings > Display > Homescreen >
Widget settings)
Press Down Navigation Key: My stuff
Press Right Navigation Key: MP3 player
Press Left Navigation Key: Camera
• In menu: Scroll up, down, Right & left.

Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on , external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment.
• During playing
MP3 music: Audio
volume adjustment.
SIM Switching Key
(SIM1 and SIM2
selection)
Headset

Memory card
holder

Back cover

Camera lens

SIM Card holder

Battery
11

Installing the SIM and battery
1 R
 emove the back cover
Press the back cover release
latch.

2 R
 emove the battery
Lever the top edge of the battery
and remove it carefully from the
battery compartment.

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

4 Install the battery
First insert the bottom of the
battery into the bottom edge of
the battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the terminals on the phone.
Press top of the battery until it
clips into place.

5 Insert the back cover

6 C
 harging your phone
Open the cover of the charger
socket on the right of your LGC375. Insert the charger and
plug into a mains electricity
socket. Your LG-C375 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears
on screen.
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Using Dual SIM-card
You can see two Network Signal
icons on the left-top of the screen
when you insert two SIM-Card.

Activating and switching
SIM cards
The SIM Switching key allows you
to select the default SIM card for
call or message in Contact, Call
logs and Message box in standby
mode.
User can also press SIM switching
key simply on the left side of the
LG-C375. Dual SIM key makes it
easy for you to switch SIM-Card
whenever you call, send messages
and so on.
Note: If there is only one SIM
card installed, this SIM card
would be activated as default
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TIP!
1. You can see the network
signals highlighted by
background colour when
you switch them. It makes
you easily identify the
strength of your signal of
the selected SIM-Card.
2. You must choose SIM1
or SIM2 to use some
function. For example, Call,
Messaging, Phonebook,
Settings etc.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using a
memory card.
Note: A memory card is an
optional accessory.

Slide the memory card into the slot
until it clicks into place. Make sure
that the gold contact area is facing
downwards.

WARNING: External
memory cannot be exceeded
8GB.

Removing a memory card
Carefully remove the memory card
by gently pushing it in to the phone
and quickly releasing it.

Formatting the memory
card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Device and Memory
info. and select External
memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000
as default. Your memory card will
be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted
folders on your LG-C375 press
Menu and select My stuff. Press
right navigation key two times to
choose memory card.
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.
WARNING: Do not
remove your MicroSD card
during the data transfer.
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Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete

a digit press back arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press
.

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

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Phonebook.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Phonebook.
3 Press
to begin the call.
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Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
Accept or press
to answer
the call.
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for
a meeting.
Press
or select Reject in order
to reject an incoming call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon
is displayed with red colour
cross, when the speaker is
deactivated speaker icon is
displayed without red colour
cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.

Games & apps.

Logs

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

You can check the record of all,
calls, missed, outgoing, incoming
logs and messages only. The
number and name (if available)
are displayed together with the
date and time at which the call
was made. You can also view the
number of times you have called.
All logs: View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls and also sent and received
messages.
Calls Only: View a list of all the
numbers you have dialled, received
calls and missed calls.
Messages Only: View a list of
all the numbers to which you
have sent messages or received
messages from.
Missed logs: View a list of any
calls you have missed.
Outgoing logs: View a list of all the
numbers you have dialled.
Incoming logs: View a list of all the
numbers that have received.
Call durations: Allows you to
view the duration of your Last call,
outgoing calls. Incoming calls and
All calls.
Data volume: Allows you to view
the received data and sent data.
17

Camera

Internet

Camera

You can launch the internet browser
and access the homepage of the
activated profile on web settings.
and Camera.
You can also manually enter a URL
2 When the camera has focused on
address and access the associated
your subject, select the Capture
WEB page.
icon on the bottom-centre of the
screen and press OK Key to take 1 In Menu mode, select Internet
→ Yes to launch your service
a photo.
provider’s homepage.
Video Camera
2 Navigate web pages using the
following keys:
1 Press Menu and select Camera
and choose Video Camera. The
Navigation - Scroll up or down on
video camera’s viewfinder will
a web page.
appear on screen.
OK - Select an item.
2 Focus the camera on what to
Back - Return to the previous page.
record.
Options - Access a list of browser
3 Select the Rec. icon on the
options.
bottom-centre of the screen and
press OK Key to take a video.
Note: You will incur extra
Rec will appear at the bottom of
cost by connecting to these
the viewfinder. Press
again to
services and downloading
content.
stop recording.
1 Press Menu and select Camera

Album
View the pictures and videos you
have taken in your Album.
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Check data charges with your
network provider.

SNS (Social network services)
Your LG-C375 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network. You can update your own
SN place status and view your
friend’s SN updates.
Note: SNS feature is a data
intensive application. An
additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check
your data charges with your
network provider.

Windows Live!
This indicates the Instant
Messaging Client Information
such as Client Name and Version
Number.
Note: Please ensure Auto
Update is On before using this
Applications.

Facebook
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status. Input
your comment about new status
or check others. Select Options to
choose Refresh and main menu.

Twitter
Twitter is a micro blogging service
that enables its users to send and
read messages known as tweets.

Orkut
Orkut is an online community
designed to make your social life
more active and stimulating.
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Messaging
Your LG-C375 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) as well as the
network’s service messages.

Sending a message
1 Press Menu, select Messaging

and choose Write message.

2 A new message editor will open.

3
4

5
6

7
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Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS mode.
Enter your message using the
keypad.
Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Text template, Multimedia
template, Emoticon, Name
& Number, Slide, Subject or
More (Business card/Schedule/
Memo/Task/My profile).
Choose Send to.
Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
Select Send.

WARNING: Image,
Sound, Video, Slide, Subject,
Business card, Schedule or
My profile is added to the
message editor, it will be
automatically converted to
MMS mode and you will be
charged accordingly.

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: Abc
mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow
only one input mode (e.g.
telephone number in contact
fields).

Text input mode using the
keypad
When you want to enter text, for
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode.
If you are entering a number, for
example when making a call, the
keypad number keys will default to
numbers. To enter the small symbol
(such as @) or the number (such as
0) at upper right of the keys, press
the Fn Key . Press it once for just
the next letter, or twice quickly for
all letters.
Note: Info message will
display only for slot 1.
TIP! While viewing the received
message, press Options and
select Quick reply. This is
useful if you need to reply the
message during a meeting.
TIP! While you see the
message, press Options
and select Extract. You can
extract the information such
as a number, email address or
web address from the selected
message.
21

Music
MP3 Player
Your LG-C375 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
•

•

Before using music player,
you will need to transfer
music file onto your phone.
Music player supports codec
types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does
not necessarily support all
features and variations of file
formats.

Playing a song
1 Press Menu and select Music,
then choose MP3 player.
2 Choose All songs then select the
song you want to play. Select
.
3 Select
to pause the song.
4 Select
to skip to the next
song.
5 Select
to skip to the previous
song.
TIP! To change the volume
while listening to music, use
the volume keys on the left
hand side of your phone.
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Note:
The copyright of music
files can be protected in
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downloading
or copying the file, please
check the national legislation
of the applicable country
concerning the use of such
material.

FM Radio
Your LG-C375 supports Wireless
FM radio feature so you can tune
into your favorite stations and listen
on the move.
Note: If you are in an area with
bad radio reception, you may
have difficulty listening to the
radio. You will need to insert
your headphones in order to
listen to the radio. Insert them
into the headphone socket.

Listening to the radio
1 Press Menu, select Music and
choose FM radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
Recording the Radio
1 Press Rec. during listening to
the radio.
2 The recording time is displayed
on your phone.
If you want to stop the recording,
press Stop. If recording is done, the
recorded contents will be saved in
My stuff -> Sounds as mp3 file.
TIP! To configure your
recording settings such as the
saved memory, recording type
or pre-recording, press Option
and select Recording settings.
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E-Mail

Phonebook

Sending an email using
your new account

1 Press Menu and select

To send/receive an email, you
should set up an email account.
1 Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2 From Options choose Write
e-mail and a new email window
will open.
3 Enter address in To field then Write
a subject line and press down
navigation key.
4 Enter your message using the
keypad then Press Ok to send
the email.

My stuff
View the images, sounds, videos
and others in your My stuff.
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Searching for a contact
Phonebook.

2 Using the keypad enter the first

letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.

Adding a new contact
1 Press Menu and select

Phonebook.

2 Press Option and select New

contact.

3 Enter the information you want

in the fields provided and select
Done.

Tools
Quick menu

World clock

1 Press Menu and select Tools,

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

then choose Quick menu.
2 Press Add and choose the menu
you want to quickly approach.

Organiser
You can access Calendar, Tasks,
Memo and Calculate date to get the
Target Date.

Alarm clock
You can set up to 5 alarm clocks to
go on at a specified time.

Calculator
This contains the standard functions
such as Addition, Subtraction,
Multiplication and Division.

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

Stopwatch
This option allows you to use the
function of a stopwatch.

Unit converter
This converts any measurement into
a unit you want.
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Settings
Dual SIM

Anti-theft mobile tracker: When
the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real Owner. To
activate the ATMT feature, you
will need to set ATMT on, and
Profiles
configure the ATMT settings
Choose the profile you want to edit.
with Owner name and Alternate
Flight mode: Flight mode will not
numbers. Default ATMT Code is
allow you to make calls, connect to
“0000”.
the internet or send message.
Application lock - To prevent
unauthorized use of phone
Device
applications, you can enable
Date and time: Select Auto update
application lock which requires
On, and the phone will automatically
user to enter a password when
update the date and time.
accessing applications. Password
Battery status: Choose to switch
is the same as the security code
the factory set power save settings
(Default password is 0000).
On or Off.
SOS service - This enables SOS
Languages: Change the language
service. After enabling if you
for your LG-C375’s display.
press long key of 9 in Idle screen,
Auto key lock: Lock the keypad
the SOS message is sent and the
automatically in standby screen.
phone stays in SOS Mode.
Security: Change your security
Reset device: Use Reset device to
to keep your LG-C375 and the
reset all the settings to their factory
important information it holds
definitions. You need the security
protected.
code to activate this function. The
default number is “0000”.
Memory info: You can check free
space and memory usage of each
repository.
You can select the default SIM card
for call or message in Contact, Call
logs and Message box.
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Display
You can adjust settings for the
phone display.

Call
You can set the menu relevant to
a call.

Connectivity
Bluetooth: Set up your LG-C375
for Bluetooth use. You can adapt
your visibility to other devices or
search through devices your phone
is paired with.
NOTE: Pair LG-C375 with any
device supporting BT version
above 2.0, then passcode is
not asked, since passcode is
auto generated. Pair LG-C375
with any device supporting
lesser BT versions such as 1.2
etc, then passcode is asked.

It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly.
NOTE: The LG-C375
supports WEP and WPAPSK/2 encryption but not
EAP or WPS encryption. If
your Wi- Fi service provider
or network administrator
sets encryption for network
security, fill in the key in the
pop-up window. If encryption
is not set, this popup window
will not be shown. You can
obtain the key from your Wi-Fi
service provider or network
administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using this
function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
USB connection mode: You can
select the USB connection mode on http://www.lg.com/common/index.
jsp → select country.
your phone for several uses.
This Feature allows you to update
Wi-Fi
the Software of your phone to the
latest version conveniently from the
Wireless Manager allows you to
internet without the need to visit a
manage Internet connections via
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. service centre.
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Settings
As the mobile phone Software
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone.

Synchronise your phone
with your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.
TIP! You can download the
PC suite from the LG website
(www.lg.com).
Go to www.lg.com > products
> Manual & Software > Go
to Manual & S/W Download
Section.
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Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.

2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Click the “Phone Backup &
Restore” in PC suite (Tools >
Phone Backup & Restore), and
select Backup or Restore.
4 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. Now select
Backup or Restore and Click
Finish.
5 Your information will be Backed
up or Restored.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.

2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Open LG PC Suite icon in your PC
which is already installed, after
searching the phone it will be
connected automatically.
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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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Data cable

User Guide

Stereo headset

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check
with our regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
Max.: +
 55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C

NOTE
• You can find below DoC document http://tr.lgapplication.com in
this web address.
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LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-C375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards, regulation and directives
LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Doo Haeng Lee / Director

18. May. 2011

Troubleshooting
This section lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.
Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

No connection
to the network

Signal is weak or you’re outside of
the carrier network.

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

Codes do not
match

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

Function cannot
be set

Not supported by
Service Provider or registration
required.

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialing error or service limitations.

Check the number dialed and
check the reception. Contact
your service provider.

Calls not
available

Dialing error New SIM card inserted
Prepaid Charge limit reached

New network not authorized.
Check for new restrictions.
Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly.

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

Battery is not charged.
Battery contacts are dirty.
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Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging error

Battery totally empty.

Charge battery.

Contact problem.

Check power supply and
connection to the phone. Check
the battery contacts, clean them
if necessary.

No power from outlet.

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective.

Test with another charger.

Wrong charger.

Only use original LG
accessories.

Battery defective.

Replace battery.

Network
connection
is lost.

Signal too weak.

Reconnection to another service
provider if network mode is
automatic.

Number not
permitted

The Fixed Dial Number function
is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona
sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst

köeşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti

belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış

yüzeyinde, faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not
ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti
belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara
dikkat edilmesi gerekir.
http://tr.lge.com

Yetkili Servis Merkezleri
LG Merkez Servis:

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

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara
Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / Fax: 0 (312) 232 12 63
Web: www.lgdsc02.com / Email: osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (Istanbul):

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

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

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

Sengüller Teknik Servis (Van):

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

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)
E-posta: infolgetr@lge.com
http://tr.lge.com

GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO

: 81325
50174

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010
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
20 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
10 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: 20
30 İŞ GÜNÜ

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

:..........................................
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Electronics

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

