SIM Kartın takılması ve Pilin Íarj Edilmesi
SIM Kart\n Tak\lmas\

KG288 Kullan\c\ K\lavuzu
Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sa©layıcıya ba©lı
olarak telefondan farklı olabilir.

Telefon Bileßenleri

1. Telefon açılana kadar
[END] (SON) tußunu basılı tutun.
2. Telefonu kapamak için, kapanıß resmi görüntülenene dek
basılı tutun.

Resimler

Bir cep telefonu ßebekesine abone
oldu©unuzda, PIN kodunuz, iste©e ba©lı
mevcut hizmetler ve di©er bilgiler gibi abonelik
detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır
bir SIM kart size verilmektedir.
Önemli!
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Pil kapa©ını açın
SIM kartınızı takın
Pil kapa©ını kapatın
Pilinizi ßarj edin

Ahize Kulakl\©\

Ekran

bulunan iletken kısım, bükülme ya da
çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar
görebilir, bu yüzden kartı tutarken,
takarken ya da çıkarırken dikkatli olun.
Tüm SIM kartlarını küçük çocukların
ulaßamayaca©ı yerlerde saklayın.
› USIM bu telefonda desteklenmiyor.
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P/N: MMBB0

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

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

Aramalar\n Yan\tlanmas\
: Gönder tußu
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SIM

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

Alfa-nümerik tußlar
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[END] (SON) tußunu

Arama Yapma ve Yan\tlama
Seçim tußlar\

› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde

1

Telefonunuzu Açma ve Kapama

Bu tußlar bekleme modunda
numaraları tußlamak ya da
düzenleme modunda rakam ya
da karakterleri girmek için
kullanılmaktadır.
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: Kapatma/Güç Tußu
Telefonu açıp kapamanızı,
aramayı sonlandırmanızı ya da
Bekleme Moduna geri dönmenizi
sa©lar.

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

› Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.

: Gezinme tußu
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erißim sa©lar.

Uluslararas\ Aramalar Yapmak
1. Uluslararas\ arama ön kodu için
‰tußuna bas\n ve bas\l\ tutun. |stenirse '+'
karakterinin yerine, uluslararas\ erißim kodu yaz\labilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numaras\n\ girin.
3. Diledi©iniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tußuna basın.

(1.0)
Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak
ßarj edildi©inden emin olun.

Menü ve Seçenekler

Metin Girme

FM Radyo (Bu özellik farklı bölgelerde farklı olabilmektedir.)

Telefonun sesini ayarlama

Telefonda, telefonun özelliklerini kißiselleßtirmenizi sa©layacak çeßitli ißlevler
bulunmaktad\r. Bu fonksiyonlar sol ve sa© programlanabilir tußlar aracılı©ıyla ulaßılan
menüler ve alt menüler ßeklinde düzenlenmektedir.
Ekranın alt kısmında, programlanabilir tußların hemen üstüne rastlayan etiketler, tußun o
andaki fonksiyonunu göstermektedir.

Telefonun tuß tak\m\n\ kullanarak alfa-say\sal karakterler girebilirsiniz. Modu de©ißtirmek
için
tußuna basın.

1. Radyo açıkken ayarl\ radyo istasyonunun kaydedilece©i kanal haf\zas\ numaras\na
bas\n.
2. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tußuna basarak di©er kanalı
dinleyebilirsiniz.
3. Sol seçim tußuna
[Seçenekler] basarak aßa©\daki seçenek menüsüne
girebilirsiniz:
› Kanalı düzenle: Sa©/Sol hareket tußlarını ve sayı tußlarını kullanmak suretiyle
frekansı ve 0,1 MHz kanalını ayarlayabilirsiniz.
› Otomatik tarama: "Íimdi oto. tarans\n m\? "y\ aç\k hale getirdi©inizde, radyo
kanallar\ otomatik olarak ayarlan\r. "istasyon kaydedilsin mi?" mesaj\ aç\ld\©\nda,
Evet'i seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.
› Kanalları sıfırla: Tüm kaydedilmiß kanalları sıfırlayabilirsiniz.
› Hoparlörden dinle: Dahili hoparlörden radyo dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü
kapatmak için [Seçenekler]'den "Kulakl\kla dinle"yi seçin.

Zil sesi

Hızlı özellik referansı

Mesajlar Menü 2

Ça©r\ geçmißi Menü 3 (Devam)

Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilißkin kısa açıklamalar sunar.

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.

Tüm ça©rılar

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

Rehber Menü 1

Yeni mesaj

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları
içermektedir.

Cevapsız ça©rılar

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

Gelen kutusu

Mesaj ald\©\n\z zaman telefon sizi uyaracakt\r.

Yapılan aramalar

Taslaklar
Giden kutusu

Bu menü daha önceden hazırlanmıß mesaj listesini göstermektedir.

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

Gelen ça©rılar

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

Arama süresi

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

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

ABC Modu
Menü

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

Favoriler

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

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

› Zil sesini açmak yerine telefonu titreßime geçirmek istiyorsanız, Titreßim modunu seçin ya
da sol hareket tußuna basılı tutun.

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

Sembol Modu
Bu mod
|lgili menüye ulaßmak
için sol seçim tußuna
bas\n.

Mevcut Favorilere ulaßmak
için sa© programlanabilir
tußa basın.

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

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

tußuna basarak özel karakterleri girmenizi sa©lar.

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

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

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

6. Ajanda
6.1 Alarm
6.2 Takvim
6.3 Kısa not
NOT: Bu menü SIM servis
menüsünün desteklenmedi©i
operatörlerde gözükür, SIM
servis menüsünün
desteklendi©i SIM kartlarda
bu menünün içindeki
menüler Araçlar menüsüne
taßınır ve bu menü yerine
SIM Servis menüsü gözükür.

Ara

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

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları
görüntülemenizi sa©lar.

Yeni kißi

Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kißi kaydedebilirsiniz.

Hızlı aramalar

‰ve
tußlarından birine rehberde kayıtlı bir kißinin numarasını
atayabilirsiniz.

Gönderilen

Bu menü önceden gönderilmiß mesajları görmenizi sa©lar, zaman
ve içerik de dahil.

Hepsini kopyala

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

Telesekreter

Bu menü (Íebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması
Íartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erißim sunmaktadır.

Tümünü Sil

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

Bilgi mesaj\

Bilgi servisi mesajları ßebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa
mesajlardır.

Hafıza durumu

Boß alanı ya da bellek kullanım oranını kontrol edebilirsiniz.

Íablonlar

Bilgi

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

Listede daha önceden tanımlanmıß mesajlar bulunmaktaktadır. Mesaj
ßablonunu görüntüleyip ve düzenleyebilece©iniz gibi yeni mesajlar da
olußturabilirsiniz.

Ayarlar

Bu menü ßebeke hizmet sa©layıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sa©lar.

numaralarının listesine ulaßın.
› Kendi numaram: SIM karta kendi numaran\z\ kaydedebilir ve
kontrol edebilirsiniz.
› Kartvizit: Bu seçenek, Ad, cep telefonu numaras\ vs. içeren kendi
kartvizitinizi olußturman\z\ sa©lar.

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

Araçlar Menü 4
Oyunlar
FM radyo
Hesap makinesi

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

Kronometre

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

Birim
dönüßtürücü

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

Dünya saati

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

Ayarlar Menü 5

Ayarlar Menü 5 (Devam)

Aßa©ıdaki menüleri diledi©iniz gibi ayarlama ßansına sahipsiniz.

Güvenlik
(Devam)

Profiller
Tarih & Saat
Diller
Ekran
Ça©rı
Otomatik tuß
kilidi
Güvenlik

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

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

 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\

 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)

Lütfen bu basit kurallar\ okuyun. Kurallar\n çi©nenmesi tehlikeli ve yasa d\ß\ olabilir. Bu
k\lavuzda daha ayr\nt\l\ bilgiler verilmektedir.

Elektronik cihazlar

Uyar\

Güç Tasarrufu

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

› Güvenli©iniz için YALNIZCA belirtilen OR|J|NAL batarya ve ßarj cihazlar\n\ kullan\n.
› Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapat\n. Örne©in; telefonunuzu

Íebeke seçimi

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

hastanelerde kullanmay\n. Hassas t\bbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
› Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden ç\kar\lmal\d\r.

Ayarlar\ S\f\rla

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

Hafıza durumu

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

Ajanda Menü 6
Alarm

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

Takvim

Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.

Kısa not

Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
NOT: Bu menü SIM servis menüsünün desteklenmedi©i operatörlerde

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

Tüm mobil telefonlar, performans\n\ etkileyen girißimlere neden olabilir.
› Mobil telefonu, izin almadan t\bbi cihazlar\n yan\nda kullanmay\n. Telefonu, kalp
pillerine yak\n yerlere, örne©in gö©sünüzün üzerindeki ceplere yerleßtirmeyin.

Yol güvenli©i
Araç kulland\©\n\z yerlerde sürüß s\ras\nda mobil telefon kullan\m\yla ilgili
yasalar\ ve yönetmelikleri kontrol edin.
› Sürüß s\ras\nda telefonu elde tutarak konußmay\n.
› Mümkünse telefonla uzaktan konußma (handsfree) kitlerini kullan\n.
› Sürüß koßullar\ gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramay\ yan\tlamadan
önce kenara çekin ve park edin.

gözükür, SIM servis menüsünün desteklendi©i SIM kartlarda bu
menünün içindeki menüler Araçlar menüsüne taßınır ve bu menü
yerine SIM Servis menüsü gözükür.

 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)

 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)

 Güvenli ve etkili kullanma kurallar\ (Devam)

 ÍEBEKE SERV|S|

Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ alanlar

Pil bilgisi ve bak\m\

Radyo frekans\ enerjisine maruz kalma

Patlatma ißlemlerinin yap\ld\©\ yerlerde telefonu kullanmay\n. Yasaklara, düzenlemelere
ve kurallara uyun.

› Yeniden ßarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli de©ildir. Di©er pil sistemlerinin

Radya dalgas\na maruz kalma ve Özel Emilim H\z\ (SAR – Specific Absorption
Rate) bilgileri
KG288 modeli mobil telefon, radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili güvenlik
gereksinimlerine uyumlu olacak ßekilde tasarlanm\ßt\r. Bu gereksinim, yaßa ve sa©l\k
durumuna ba©l\ olmaks\z\n tüm kißilerin güvenli©ini garanti alt\na almak için tasarlanm\ß
güvenlik s\n\rlar\n\ içeren bilimsel kurallar\ temel almaktad\r.
› Radyo dalgalar\na maruz kalma kurallar\nda, Özel Emilim H\z\ ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullan\lmaktad\r. SAR testleri, telefonun kullan\lan tüm frekans
bantlar\nda onayl\ en yüksek güç seviyesinde iletim yapt\©\ standart bir yöntem
kullan\larak gerçekleßtirilmektedir.
› Çeßitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri aras\nda farkl\l\klar olmas\na karß\n,
tüm modeller radyo dalgalar\na maruz kalmayla ilgili kurallar\n gereklerini yerine
getirecek ßekilde tasarlanm\ßt\r.
› Uluslararas\ |yonize Olmayan Radyasyon Korumas\ Komisyonu (ICNIRP), önerilen
SAR s\n\r\n\ on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemißtir.
› Kulakta kullan\m için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR de©eri,
0.932 W/kg’dir (10g).
› Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) taraf\ndan belirlenen SAR s\n\r\n\
benimsemiß ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaßayan
kißiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak
ßekilde belirlenmißtir.

Bu k\lavuzda tan\t\lan kablosuz telefon, GSM 900 ve DCS 1800 a©lar\nda kullan\m için
onaylanm\ßt\r.
› |kili Band a©a ba©l\ bir özelliktir. Bu özelli©e nas\l yaz\l\p onu kullanabilece©inizi, yerel
hizmet sa©lay\c\n\zdan ö©renin.
› Bu k\lavuzdaki birkaç özellik, A© Hizmetleri olarak adland\r\l\r. Bunlar, kablosuz hizmet
sa©lay\c\n\zla ayarlayabilece©iniz özel hizmetlerdir. Bu A© Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, onlara hizmet sa©lay\c\n\z arac\l\©\yla yaz\lmal\s\n\z ve
kullan\mlar\ hakk\nda bilgi almal\s\n\z.

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

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

Çocuklar

aksine, pilin performans\n\ etkileyebilecek haf\za etkisi olmayan piller kullan\lmaktad\r.
› Yaln\zca LG pilleri ve ßarj aletleri kullan\n. LG ßarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmas\n\ sa©layacak ßekilde tasarlanm\ßt\r.
› Pili sökmeyin ya da k\sa devre yapt\rmay\n.
› Pil art\k yeterli performans sa©layamad\©\nda de©ißtirin. Pil, de©ißme zaman\ gelene
kadar yüzlerce kez ßarj edilebilir.
› Pil ßarj aletini do©rudan güneß \ß\©\na maruz b\rakmay\n ya da banyo gibi yüksek nem
oran\na sahip yerlerde kullanmay\n.
› Yanlıß tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
› Kullanılmıß pilleri üreticisinin verdi©i talimatlara uygun ßekilde atın.

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

Acil aramalar
Acil aramalar\, her hücresel ßebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil ça©r\lar için
yaln\z bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sa©lay\c\n\zla görüßün.

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

Phone Components

Illustrations

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

1
3
4
5

2

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

› The plug-in SIM card and its contacts can be

Display screen

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

4
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Earpiece

3

SIM

: Send key
You can dial a phone number and
answer incoming calls.

Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.

5

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

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

: End /Power key
Allows you to power the phone on
or off, end calls, or return to
Standby Mode.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

FM Radio (This function may be different in different regions.)

 Teknik Veriler

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the
corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key
[Options].
› Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the
Left/Right navigation keys and number keys.
› Auto scan: If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel.
When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency
will be stored.
› Reset channels: You can delete all channels you saved.
› Listen via wired headset: Select this to listen to the radio through the built-in speaker.
To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].

Genel

› Ürün ad\: KG288
› Sistem: GSM 900 / DCS 1800
Ortam \s\s\

› Maksimum: +55°C
› Minimum: -10°C

