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• Bu kılavuz telefonunuzu
kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Daha detaylı bilgi için www.lg.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
• Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü,
telefonunuzun yazılımı veya servis
sağlayıcınız nedeniyle telefonunuz için
geçerli olmayabilir.
• Bu telefon, dokunmatik ekran tuş takımı
nedeniyle görme engelliler için uygun
değildir.
• Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc.
Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG
Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli
ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerinin malıdır.

Eski biriminizin atılması
1	Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü
bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
2	Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel
makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama
tesislerinde imha edilmelidir.
3	Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı
açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4	Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen
bulunduğunuz yerdeki belediyeyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya
ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1	Bir 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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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun.
Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa
dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz
kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve
Özgül Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.
Bu LG-E900 telefon modeli, radyo
dalgalarına maruz kalma bağlamında
uygulanabilir güvenlik koşullarıyla
uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna
bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini
garanti altına almak için tasarlanmış
güvenlik sınırlarını içeren bilimsel
kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma
kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da
SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi
kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun
kullanılan tüm frekans bantlarında
onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim
yaptığı standart bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.

• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR

seviyeleri arasında farklılıklar olmasına
karşın, tüm modeller radyo dalgalarına
maruz kalmayla ilgili kuralların
gereklerini yerine getirecek şekilde
tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan
Radyasyon Koruması Komisyonu
(ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10)
gram doku üzerinde 2W/kg olarak
belirlemiştir.
• Bu model telefon için kulakta
kullanılmak üzere DASY4 tarafından
yapılan testten elde edilmiş en yüksek
SAR değeri 0.935 W/kg'dır (10 g);
vücutta taşındığında ise 1.47 W/Kg'dır
(10 g).
• SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE)
önerdiği SAR düzeyini kabul eden
ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir
1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/
kg düzeyidir.
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Product care and maintenance
UYARI: Sadece bu tip telefon
modelinde kullanılması için
onaylanmış piller, şarj aletleri ve
aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin
kullanılması, bu telefon için geçerli
herhangi bir onayı veya garantiyi
geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım

•

•
•
•
•

gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
Garanti kapsamındaki onarımlar,
LG'nin takdirine bağlı olarak
değiştirilmekte olan parçalarla
eş işlevselliğe sahip yeni ya
da yenilenmiş parça veya kart
değişimlerini içerebilir.
TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi
elektrikli aletlerden uzak tutun.
Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Düşürmeyin.
Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
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• Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan
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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.
Telefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.
Bu ürünü aşırı duman ya da toza
maruz bırakmayın.
Telefonu kredi kartları ya da seyahat
biletlerinin yanına koymayın;
manyetik şeritlerin üzerinde bulunan
verileri etkileyebilmektedir.
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• 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.

Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını
etkileyen girişimler alabilir.
• 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.

ahat

Yol güvenliği

unan

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.

• Araç kullanırken koşullar

gerektiriyorsa telefon etmeden
veya bir çağrıyı yanıtlamadan önce
arabanızı yolun kenarına çekip park
edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik
cihazları gibi aracınızın bazı elektronik
sistemlerini etkileyebilir.
• Aracınızda hava yastığı varsa,
sabit ya da taşınabilir kablosuz
cihazları hava yastığının açılmasını
engelleyecek şekilde yerleştirmeyin.
Aksi takdirde hava yastığının
düzgün çalışmamasına veya ciddi
yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
• Dışarıda müzik dinlerken çevrede
olup bitenden haberdar olabilmek
için ses düzeyini makul bir seviyede
tutunuz. Bu, özellikle yolların
yakınındayken önemlidir.
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İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Patlama alanları

Çocuk

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

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde
telefonu kullanmayın. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.
• Telefonunuzu yakıt dolum

Telefo
güven
söküld
nefes
neden
bulun

• Yakıt ya da kimyasal maddelerin

Acil a

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı
seviyedeki ses basıncı işitme kaybına
yol açabilir.

Cam Parçalar
Cep telefonunuzun bazı parçaları
camdan imal edilmiştir. Cep
telefonunuzun sert bir yüzeye
düşmesi ya da şiddetli darbe alması
durumunda bu cam kırılabilir. Cam
kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya
çalışmayın. Camınız yetkili servis
sağlayıcısı tarafından değiştirilene
kadar cep telefonunuzu kullanmayın.
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Patlama riski olan ortamlar
noktalarında kullanmayın.

yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun veya
aksesuarların bulunduğu araç
kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya
patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.

Acil ar
olmay
yapma
güven
sağlay

Uçakta

• Yen

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

• Pilin metal uçlarını temiz tutun.

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

• Pil artık yeterli performans

Acil aramalar

•

Acil aramalar, her mobil ağda mevcut
olmayabilir. 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

izin

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.

•

•

•
•

•

sağlayamadığında değiştirin. Pil
yenisiyle değiştirilmeden önce
yüzlerce defa 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.
Mümkünse geri dönüşümde
kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak
atmayın.
Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım
için en yakın yetkili LG Electronics
servis noktasına veya bayisine
götürün.
7

• Şarj cihazının gereksiz elektrik

tüketiminden kaçınmak için, telefon
tam olarak şarj olduktan sonra daima
şarj cihazını prizden çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına,
ürün ayarlarına, kullanım aralığına,
pil ve çevresel koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterir.
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Telefonunuzu tanıyın
Kulaklık
Güç/Kilit tuşu
• Bu tuşu basılı tutarak
telefonunuzu açıp
kapayın.
• Ekranı kapatın ve kilitleyin.
Hoparlör
Mesafe sensörü
ALS(Parlaklık sensörü)
Arama Tuşu
Arama menüsü açılır
Başlat
Ana ekrana dönmek için
ve Ses tanıma özelliğini
(basılı tutun) açmak için
kullanılır.
Geri tuşu
Bir önceki ekrana geri döner
Mikrafon

Uyarı: Telefonun
üzerine ağır bir nesne
koymak veya üzerine
oturmak LCD ekranına
ve dokunmatik ekran
fonksiyonlarına zarar
verebilir. LCD'nin
mesafe sensöründeki
koruyucu filmi
çıkarmayın. Bu,
sensörde bir arızaya
neden olabilir.
9

Ses tuşları
• Ana ekranda:
Zil seviyesini
ayarlayın.
• Çağrı Sırasında:
kulaklık ses
seviyesini ayarlar.
• Bir parça
çalarken: ses
seviyesini ayarlar.

Şarj cihazı, mikro USB kablosu
konnektörü
USB kablosunu bağlamadan evvel cihazın
açılmasını ve şebekeye bağlanmasını
bekleyin.

1 Ark
Şekil 1
kapağ

Kamera Tuşu
• Kameraya erişmek için tuşa basılı tutun.

Açık Görünüm

Pil Kapağı

Arka
Kamera Lensi

Pil

Kamera
Flaşı
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SIM K

SIM Kart Yuvası

2 Pili
Pili aşa

SIM Kartın ve Pilin Takılması
1 Arka Kapağın Çıkarılması
Şekil 1'de gösterilen butona basın ve
kapağı kaldırın.

UYARI: Telefon açıkken pilini
çıkarmanız telefonunuza zarar verir.

3 S IM Kartın Takılması
SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına
yerleştirin. Karttaki altın temas
bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun.

2 Pili Çıkarın
Pili aşağıda gösterilen şekilde çıkarın.
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4 Pilin Takılması
Telefondaki ve pildeki altın temas
noktalarını hizalayarak pili yerine
yerleştirin.

USB ile şarj edildiğinde bu süre 14-15
dk'ya çıkabilir.
Pil düşük seviyeye geldiğinde ekranda
bilgilendirme mesajı çıkacaktır.
NOT: Pil ömrünü arttırmak için daima
pilinizi tam şarj etmeden çıkarmayın.

5 Telefonun Şarj Edilmesi
Şarj kapağını açıp şarj konnektörünü
cihaza bağlayınız.

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

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

Telefonunuzun şarjı tamamen bittiyse
ortalama 5dk şarj ettikten sonra
açabilirsiniz.
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4-15

anda

a
n.

UYARI: Yanlış tipte pil takılırsa
patlama riski vardır. Kullanılmış
pilleri üreticinin verdiği talimatlara
uygun şekilde atın. Mümkünse geri
dönüşümde kullanılmasını sağlayın.
Ev atığı olarak atmayın.
UYARI: Şarj cihazının gereksiz
elektrik tüketiminden kaçınmak için,
telefon tam olarak şarj olduktan
sonra daima şarj cihazını prizden
çıkarın.

UYARI: Yalnızca LG pilleri ve
şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri,
pilinizin en uzun ömürlü olmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
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Windows Telefonunuzu İnceleyin
Dokunmatik Ekranın
Kullanılması

Dokunmatik Ekran İpuçları
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Dokun
Bir menü/seçenek
seçmek veya uygulama
açmak için dokunun.

Çift Dokun
Çift dokunma ile
resimlerinizi yakınlaştırıp
uzaklaştırabilirsiniz.

y

NOT:
• Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın;
aksi takdirde telefona hasar verebilir.
• Dokunmatik ekranınıza diğer elektrik
yüklü bir cihazın temas etmesini
engelleyin.
• Ekrana sıvı ile temas ettirmeyin; aksi
takdirde telefona hasar verebilir

Birçok uygulama için aşağıda belirtilen
hareketler kullanılabilir.

t

Aşağıda anlatılan dokunmatik
ekranın kullanılması ile ilgili ipuçları
telefonunuzu daha kolay bir şekilde
kullanmanızı sağlar.

Dokunmatik Ekran Hareketleri

Doku
Birseç
açmak
istediğ
sürükl
ve bas

Sürük
Bir list
veya y
için do
sürükl
yapın.
Bir list
veya h
içindo
döndü
sürükl
hareke

eri

rtilen

Dokun ve Basılı Tut
Birseçenekler menüsü
açmak veya taşımak
istediğiniz bir öğeyi
sürüklemek için dokunun
ve basılı tutun.

Kaydırma
Bir listede gezinmek
veya yavaşça ilerlemek
için dokunmatik ekranda
sürükleme hareketi yapın.

Sürükle
Bir listede gezinmek
veya yavaşça ilerlemek
için dokunmatik ekranda
sürükleme hareketi
yapın.
Bir listede gezinmek
veya hızlıca ilerlemek
içindokunmatik ekranda
döndürme(hızlıca
sürükleyip bırakın)
hareketi yapın.

Birleştirme ve Ayırma
Birleştirme ve Ayırma
hareketleri resim,
harita ve tarayıcı
gibi uygulamalarda
ekranı yakınlaştırıp
uzaklaştırmanızı sağlar.
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Başlangıç Ekranınız
Bu ekrandan Menü Seçeneklerine,
Arama Ekranına,telefonunuzun
durumuna ve daha fazlasına
erişebilirsiniz.
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Ekranı Tanıma ve
Yönlendirme

Telefonunuzu açtığınızda karşınıza
Başlangıç Ekranı çıkacaktır. Bu ekranda
oluşturduğunuz uygulama kısayollarını
bulabileceksiniz. Başlat Tuşu'na
basarak hangi uygulamanın çalıştığı
önemsenmeksizin Başlangıç Ekranı'na
dönebilirsiniz.
Parmağınızı sağa, sola, yukarı ve
aşağıya hareket ettirerek Menüde
dolaşabilirsiniz.
Başlangıç ekranınızdaki kısayolları
istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Başla

Kısayo
Gelen
Başlan
İkon

a
anda
llarını

ığı
nı'na

ı
z.

Başlangıç Ekranındaki Kısayollar
Kısayolları Başlangıç Ekranı'nda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
Gelen bildirimleri kısayolların üzerindeki uyarılardan takip edebilirsiniz.
Başlangıç Ekranı her zaman dikey konumdadır.
İkon

Açıklama
Arama ekranı, son arananlar, favoriler ve tüm rehberinize hızlıca
ulaşmanızı sağlar.
Sosyal ağlara, mesajlarınıza, arkadaşlarınıza, E-postalarınıza ve diğer
bilgilerinize ulaşmanızı sağlar.
Kısa mesaj gönderip almanızı sağlar. Mesajlarınızı sohbet
görünümünde saklayarak daha keyifli bir mesaj deneyimi sağlar. Kısa
mesajlarınıza resim ekleyerek multimedya mesajı göndermenizi sağlar.
Windows telefonunuz Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web
Uygulamaları ve Hotmail, Yahoo! Mail, Google gibi daha birçok popüler
uygulamayı içerir.
DLNA uyumlu cihazlarınızla multimedya dosyalarınızı tek dokunuşla
senkronize etmenizi sağlar.
Scan Search uygulamasıyla çevrenizdeki restaurant, alışveriş merkezleri
gibi günlük hayatta sıkça kullandığınız yerleri bulmanızı sağlar.
Windows telefonunuza günlük programınızı kaydetmenizi sağlar.
Etkinliklerinize ve randevularınıza alarm atayabilir, sizi daha
öncesinden bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz.
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İkon

Açıklama
Internet Explorer'a erişiminizi sağlar.
Xbox LIVE'a erişiminizi sağlar. Buradan telefonunuza yeni oyunlar
yükleyebilirsiniz.

Akse

Bu Aks
(Aşağı

Seya
Ada

Windows telefonunuzla çekmiş olduğunuz ya da E-posta ve MMS ile
almış olduğunuz resim ve videoları görüntülemenizi sağlar.
Müzik dosyalarınıza, videolarınıza,FM Radyo'ya erişmenizi sağlar.

Stan

Wi-Fi ya da veri bağlantısını kullanarak Windows telefonunuz için
uygulama, müzik yükleyebilir ve satın alabilirsiniz.
Uygulamalar hakkında görüşlerinizi belirtebilir, diğer kullanıcıların
yorumlarını okuyabilirsiniz.

Kula

NOT: Bu ikonlar ayarlarınıza, bulunduğunuz yere, servis sağlayıcınıza ve Windows
telefonunuzun versiyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Uygulamaların kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği Windows telefonunuzu satın aldığınız
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için müsteri hizmetleriyle iletişime
geçebilirsiniz.
• Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
• Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzereözel olarak tasarlanmıştır.
• Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına http://tr.lgapplication.com/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
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NOT:
• Her
• Bun
• Akse

Aksesuarlar

Bu Aksesuarlar LG-E900 ile kullanılabilir.
(Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)
Seyahat
Adaptörü

Veri kablosu
LG-E900' ünüzü
PC'nize bağlayın.

Standart Pil

Kullanıcı
Kılavuzu
LG-E900'ünüz
hakkında ayrıntılı
bilgi edinin.

Kulaklık

Microsoft SHG
(Başlangıç
kılavuzu)
Windows
telefonunuzun
kurulumunda size
yardımcı olacakdır

ile

ğınız
şime

SI TS

NOT:
• Her zaman orjinal LG aksesuarları kullanınız.
• Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
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Uyumluluk Bildirisi
Üretici Bilgileri
Adı
LG Electronics Inc
Adresi
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Ürün Detayları
Ürün Adı
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Adı
LG-E900
Marka Adı
LG
Uygun Olunan Standartlar
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 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006
Ek Bilgiler
Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.
BABT, Forsyth 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

İsim
Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Yetkili kişi imzası

Yayın Tarihi
Eylül. 07, 2010

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
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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
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ŞLİ İSTANBUL 34384

: 6080467738

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

MONTAJ

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.

MÜŞTERİ BİLGİLE

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

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

.......................................................

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

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

İMZA

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

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurula

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRM

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCAR

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA M
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM
Kaptanpaşa Mah.

Piyalepaşaİ Bulvarı No:
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Vergi No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080

Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212)

SATICI FİRMANIN

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.

ÜNVANI

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

ADRESİ

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

TELEFONU :.....................................

TELEFAKSI :....................................

urumunda,tamirde
durumunda,tamirdegeçen
geçen
si
esienenfazla
fazla3030işişgünüdür.
günüdür.
na,
una,servis
servisistasyonunun
istasyonunun
entası, temsilciliği,
acentası,
temsilciliği,
risine bildirim
birisine
bildirimtarihinden
tarihinden
şişgünü
günüiçerisinde
içerisinde
alatçı; malın
thalatçı;
malıntamiri
tamiri
ip
hipbaşka
başkabirbirmalını
malını
ır.
dır.

e veveişçilik,
me
işçilik,gerekse
gereksemontaj
montaj
ik
ilikmasrafı,
masrafı,değiştirilen
değiştirilen
da
ndahiçbir
hiçbirücret
ücrettalep
talep

en malın;
men
malın;
lenen garanti
lirlenen
garantisüresi
süresiiçinde
içinde
nınikiden
ikidenfazla
fazlatekrarlanması
tekrarlanması
elmesi
gelmesiveya
veyabelirlenen
belirlenen
mının
amınınaltıdan
altıdanfazla
fazlaolması
olması
arlanamamayı
rarlanamamayısürekli
sürekli

sı
asıhalinde
halindesırasıyla
sırasıylasatıcısı,
satıcısı,
alatçı-üreticisinden birisinin
malatçı-üreticisinden
birisinin
kün bulunmadığının
mkün
bulunmadığının
siz değiştirilmesini,
etsiz
değiştirilmesini,bedel
bedel
pedebilir.
edebilir.

a aykırı
ara
aykırıkullanılmasından
kullanılmasından
dır.
adır.

nlar için
runlar
içinSanayi
SanayiveveTicaret
Ticaret
ası Genel
ması
GenelMüdürlüğü’ne
Müdürlüğü’ne

CİHAZ
CİHAZBİLGİLERİ
BİLGİLERİ

MONTAJ
MONTAJKARTI
KARTI

nbaşlar
başlarveve2 2Yıldır.
Yıldır.

MÜŞTERİ
MÜŞTERİBİLGİLERİ
BİLGİLERİ

mı
amıfirmamızın
firmamızıngarantisi
garantisi

MARKASI
MARKASI

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

MODELİ
MODELİ

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

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

SERİ
NO
SERİ
NO

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

ADRESİ
ADRESİ

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

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

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

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

İMZA
İMZA

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

FATURA
NO
FATURA
NO

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

AZAMİ
TAMİR
SÜRESİ:
3030
İŞİŞ
GÜNÜ
20
AZAMİ
TAMİR
SÜRESİ:
GÜNÜ

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

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

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

İMALATÇI
İMALATÇI/ İTHALATÇI
/ İTHALATÇIFİRMANIN
FİRMANIN

MALIN
MALIN

ÜNVANI
: LG
ELECTRONICS
TİCARET
A.Ş.
ÜNVANI
: LG
ELECTRONICS
TİCARET
A.Ş.

CİNSİ
CİNSİ

MERKEZİ
ADRESİ
: KAPTANPAŞA
MAH.
MERKEZİ
ADRESİ
: KAPTANPAŞA
MAH.
PİYALEPAŞA
BULVARI
NO
7474
PİYALEPAŞA
BULVARI
NO

MARKASI
MARKASI

: LG
: LG

MODELİ
MODELİ

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

OKMEYDANI
İSTANBUL
OKMEYDANI
İSTANBUL

: CEP
TELEFONU
: CEP
TELEFONU

TELEFONU
314
5252
5252
TELEFONU: (0212)
: (0212)
314

BANDROL
VEVE
SERİ
NO
:...............................
BANDROL
SERİ
NO
:...............................

TELEFAKSI
222
6161
4444
TELEFAKSI: (0212)
: (0212)
222

TESLİM
TARİHİ
VEVE
YERİ
:.............................
TESLİM
TARİHİ
YERİ
:.............................

FİRMA
YETKİLİSİNİN
FİRMA
YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
İMZASI
- KAŞESİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
LG- ELECTRONICS

GARANTİ
SÜRESİ
: 2: YIL
GARANTİ
SÜRESİ
2 YIL

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa
Mah.
Bulvarı
No:No:
1414
Okmeydanı
Kaptanpaşa
Mah.Piyalepaşaİ
Piyalepaşaİ
Bulvarı
Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
ŞİŞLİ/İSTANBUL

AZAMİ
TAMİR
SÜRESİ
: 20
30
İŞİŞ
GÜNÜ
AZAMİ
TAMİR
SÜRESİ
: 30
GÜNÜ

Vergi
No:Boaziçi
Kurumlar
V.DV.D
: 6080467738
Vergi
No:Boaziçi
Kurumlar
: 6080467738

Tel:Tel:
(0212)
314
5252
5252
Fax:
(0212)
222
6161
4444
(0212)
314
Fax:
(0212)
222

SATICI
SATICIFİRMANIN
FİRMANIN
ÜNVANI
ÜNVANI

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

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

ADRESİ
ADRESİ

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

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

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

MARKASI

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

MODELİ

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

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

SERİ NO

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

ADRESİ

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

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

mamı firmamızın garantisi

sı durumunda,tamirde geçen
üresi en fazla 30 iş günüdür.
onuna, servis istasyonunun
, acentası, temsilciliği,
n birisine bildirim tarihinden
15 iş günü içerisinde
a ithalatçı; malın tamiri
sahip başka bir malını
dadır.

eme ve işçilik, gerekse montaj
şçilik masrafı, değiştirilen
altında hiçbir ücret talep

ağmen malın;
belirlenen garanti süresi içinde
anın ikiden fazla tekrarlanması
a gelmesi veya belirlenen
plamının altıdan fazla olması
yararlanamamayı sürekli

ı,
aması halinde sırasıyla satıcısı,
imalatçı-üreticisinden birisinin
ümkün bulunmadığının
cretsiz değiştirilmesini, bedel
lep edebilir.

slara aykırı kullanılmasından
ndadır.

sorunlar için Sanayi ve Ticaret
nması Genel Müdürlüğü’ne

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI

ren başlar ve 2 Yıldır.

Electronics
Electronics

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

........................................................................
........................................................................
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
CİNSİ

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MARKASI

: LG

MODELİ

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

PİYALEPAŞA BULVARI NO 74

TELEFONU : (0212) 314 52 52

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

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

TELEFAKSI :..................................................

C

: CEP TELEFONU

LG Electronics Ticaret A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
SÜRESİ : 2 YIL
Kaptanpaşa
Mah.
Piyalepaşa BulvarıGARANTİ
N0: 74
73
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
AZAMİ
TAMİR SÜRESİ
: 30 İŞ GÜNÜ 34384
Ortadoğu
Plaza
Kat 7 veA.Ş.
8 Okmeydanı
/ ŞİŞLİ
İSTANBUL
LG Electronics
Ticaret
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080467738
Kaptanpaşa
Piyalepaşa
Tel: (0212)Mah.
314 52 52 Fax:
(0212) 222 61 44 Bulvarı N0: 74
Tel:
(0212)SATICI
314 52
527 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Ortadoğu
Plaza
Kat
FİRMANIN
Fax: (0212) 222 61 44
ÜNVANI
:...................................................
FATURA TARİHİ VE NO:...............................
Vergi
No : Boğaziçi
Vergi Dairesi : 6080467738
Tel: (0212)
314 52 Kurumlar
52
ADRESİ
:...................................................
TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................
Fax: (0212) 222 61 44
TELEFONU :...................................................
Çağrı
: 444-6-543
VergiMerkezi
No : Boğaziçi
Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543

C

MALIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

OKMEYDANI İSTANBUL

GAR
GAR

BELGE NO

BELGE ONAY TAR
BELGE NO

BELGE ONAY TA

Bu belgenin kullanılma
Kanun ve bu Kanun’a
Uygulama
Esaslarına
Bu belgenin
kullanılm
Bakanlığı
Kanun ve Tüketicini
bu Kanun
tarafından
izin
verilmiş
Uygulama Esaslarına

Bakanlığı Tüketicin
tarafından izin verilmi

