SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi

Telefonunuzu Açma ve Kapama

Telefon Bileşenleri

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

SIM Kartın Takılması
Bir cep telefonu şebekesine abone
olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe
bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler
gibi abonelik detaylarınızı içeren,
telefona takılmaya hazır bir SIM kart size
verilmektedir.
Önemli!

KG370 Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya bağlı olarak
telefondan farklı olabilir.

› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde

küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın.
› USIM bu telefonda desteklenmiyor.

Ahize Kulaklığı
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Pil kapağını açın
SIM kartınızı takın
Pil kapağını kapatın
Pilinizi şarj edin
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Ekran

SIM

3

Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak
şarj edildiğinden emin olun.

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

1. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin.
2. Dilediğiniz numarayı aramak için
[SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.
3. Konuşma sona erdiğinde
[END] (SON) tuşuna basın.
OK

OK

Aramaların Yanıtlanması
1. Telefon çalarken ekranda telefon simgesi yanıp sönecektir. Çağrıya yanıt vermek için
[SEND] (GÖNDER) tuşuna ya da sol programlanabilir tuşa basın.

OK
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Seçim tuşları
Bu tuşların her biri, hemen
üst kısmına rastlayan metinde
ifade edilen fonsiyonları yerine
getirmektedir.

Gönder tuşu
Dilediğiniz telefon numarasını
arayabilir ve gelen çağrıları
yanıtlayabilirsiniz.

Silme tuşu
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[END] (SON) tuşunu basılı

Arama Yapma ve Yanıtlama

Resimler

bulunan iletken kısım, bükülme ya da
çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir,
bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da
çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartları

1

OK

Gezinme tuşu
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erişim sağlar.

2. Herhangi bir tuşa bas menü seçeneği (Menü 6.4.2.2) ayarlandıktan sonra, [SON] tuşu ya
da sağ programlanabilir tuş dışında herhangi bir tuşa basılmasıyla gelen aramaya yanıt
verilecektir.
3.
[SON] tuşuna basarak aramayı sonlandırın.
Dikkat: Arama bittikten sonra telefon bekleme moduna geri dönecektir.

OK

Kapatma/Güç Tuşu
Telefonu açıp kapamanızı,
aramayı sonlandırmanızı ya
da Bekleme Moduna geri
dönmenizi sağlar.

OK

Uluslararası Aramalar Yapmak
tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin
1. Uluslararası arama ön kodu için
yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Dilediğiniz numarayı aramak için

OK

[SEND] (GÖNDER) tuşuna basın.

OK

Menü ve Seçenekler

Metin Girme

Kayıp&Çalıntı Bildirimi (LMT)

FM Radyo (Bu özellik farklı bölgelerde farklı olabilmektedir.)

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır.
Bu fonksiyonlar sol ve sağ programlanabilir tuşlar aracılığıyla ulaşılan menüler ve alt
menüler şeklinde düzenlenmektedir. Ekranın alt kısmında, programlanabilir tuşların hemen
üstüne rastlayan etiketler, tuşun o andaki fonksiyonu nu göstermektedir.

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Modu değiştirmek için
tuşuna basın.

1. Bu telefondaki LMT özelliği, telefonunuzu kaybettiğinizde veya yanlış yere
koyduğunuzda size takip sistemi sunar.
2. Telefonunuzu izinsiz bir kullanıcı kullandığı an önceden belirtmiş olduğunuz numaraya
telefonunuzdan bir SMS gönderilir.
3. Gönderilen bu SMS yetkisiz kullanıcının haberi olmadan size gönderilir.
› L MT'yi açık olarak ayarlayın
›M
 enü 5.*
› A raçlar menüsüne gidin
› K ayıp&çalıntı bildirimi menüsünü seçin
› L MT ayarla menüsünü seçin
› L MT'yi Açık olarak ayarlayın ve Tamam'a basın
Not

1. Radyo açıkken ayarlı radyo istasyonunun kaydedileceği kanal hafızası numarasına basın.
2. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tuşuna basarak diğer kanalı
dinleyebilirsiniz.
3. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basarak aşağıdaki seçenek menüsüne girebilirsiniz:
› Kanalı düzenle: Sağ/Sol hareket tuşlarını ve sayı tuşlarını kullanmak suretiyle frekansı
ve 0,1 MHz aralığı ile ayarlayabilirsiniz.
› Otomatik tarama: "Şimdi oto. taransın mı? "yı açık hale getirdiğinizde, radyo kanalları
otomatik olarak ayarlanır. "istasyon kaydedilsin mi?" mesajı açıldığında, Evet'i
seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.
› Kanalları sıfırla: Tüm kaydedilmiş kanalları sıfırlayabilirsiniz.
› Hoparlörden dinle: Dahili hoparlörden radyo dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü
kapatmak için [Seçenekler]'den "Kulaklıkla dinle"yi seçin.

Menü Favoriler

T9 Modu
Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş
takımındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak
bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre
çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

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

123 Modu (Sayı Modu)

› Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullandığınızda LMT'yi devre dışı bırakmayı unutmayın.
› Ülke kodu ile beraber önceden belirlenmiş olan numarayı girmeniz önerilir (örneğin; TÜRKİYE için + 90

OK

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir.

ve ardından cep telefonu numarasını girin)

Sembol Modu
Bu mod

OK

İlgili menüye ulaşmak için
sol seçim tuşuna basın.

OK

› Varsayılan LMT kodu “0000”dır.

tuşuna basarak özel karakterleri girmenizi sağlar.

Mevcut Favorilere ulaşmak
için sağ programlanabilir
tuşa basın.

Telefonun sesini ayarlama
Zil sesi
1. Sol programlanabilir tuşa [Menu] (Menü) basın ve yukarı/aşağı hareket tuşlarını
kullanarak [Settings - Profiles] (Ayarlar - Profiller) seçeneklerini tercih edin.
2. [Personalise] (Kişiselleştir) seçeneğini tercih ederek Zil Tonu menüsünü seçin.
3. Sol programlanabilir tuşa [Tamam] basın, böylece arzu ettiğiniz zil sesini
ayarlayabilirsiniz.
Not

› Profiller menüsü SIM servis menüsünü destekleyen telefonlarda Ayarlar menüsünün içinde, SIM servis
menüsünü desteklemeyen SIM kartlarda ayrı bir menü olarak gözükür.

Zil Tonları/Tuş Sesleri/Mesaj/Çağrı uyarı tonları ve ses seviyeleri
Zil Tonları/Tuş Sesleri/Mesaj/Çağrı uyarı tonları ve ses seviyelerini seçebilirsiniz.
Tuşlara basıldığında çıkan sesi ya da ses seviyesini değiştirebilirsiniz.
[Menü - Ayarlar - Profiller - Kişiselleştir]

Menü Ağacı
1. Mesajlar
1.1 Yeni mesaj
1.2 Gelen kutusu
1.3 Taslaklar
1.4 Giden kutusu
1.5 Gönderilen
1.6 Telesekreter
1.7 Bilgi mesajları
1.8 Şablonlar
1.9 Ayarlar

2. Rehber
2.1 Ara
2.2 Yeni kişi
2.3 Hızlı aramalar
2.4 Tümünü kopyala
2.5 Tümünü Sil
2.6 Bellek durumu
2.7 Bilgi

3. Çağrı geçmişi
3.1 Tüm aramalar
3.2 Cevapsız çağrılar
3.3 Yapılan aramalar
3.4 Gelen çağrılar
3.5 Çağrı süresi

4. Profiller (SIM Servisi)
5. Araçlar

5.1 FM radyo
5.2 Oyun
5.3 Takvim
5.4 Alarm
5.5 Ses kaydı
5.6 Kısa not
5.7 Hesap makinesi
5.8 Kronometre
5.9 Birim dönüştürücü
5.0 Dünya saati
5.* Kayıp&Çalıntı
bildirimi

6. Ayarlar
(6.1 Profiller)
6.1 Tarih / Saat
6.2 Diller
6.3 Ekran
6.4 Çağrı
6.5 Güvenlik
6.6 Güç Tasarrufu
6.7 Şebeke seçimi
6.8 Ayarları Sıfırla
6.9 Bellek durumu

Hızlı özellik referansı

Rehber Menü 2

Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Ara

Rehberde bulunan kişileri Arayabilirsiniz.
Dikkat: Aramak istediğiniz kişinin ilk harflerini girerek hızlı arama

Yeni kişi
Hızlı aramalar

Bu menüyü kullanarak rehbere yeni kişi kaydedebilirsiniz.
ve tuşlarından birine rehberde kayıtlı bir kişinin numarasını
atayabilirsiniz.
Rehberi SIM Karttan Telefon belleğine veya Telefon belleğinden SIM
karta kopyalayabilirsiniz.
SIM kart belleğinde ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz.
Boş alanı ya da bellek kullanım oranını kontrol edebilirsiniz.

Mesajlar Menü 1
Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.
Yeni mesaj
Gelen kutusu
Taslaklar
Giden kutusu
Gönderilen
Telesekreter
Bilgi mesajları
Şablonlar
Ayarlar

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonları içermektedir.
Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır.
Bu menü geçici olarak kaydedilen mesajı gösterir.
Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları
görüntülemenizi sağlar.
Bu menü önceden gönderilmiş mesajları görmenizi sağlar, zaman ve
içerik de dahil.
Bu menü (Şebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması Şartıyla)
sesli posta kutunuza hızlı bir erişim sunmaktadır.
Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa
mesajlardır.
Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktaktadır. Mesaj
şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni mesajlar da
oluşturabilirsiniz.
Bu menü şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

OK

yapılabilir.

Hepsini kopyala
Tümünü Sil
Hafıza durumu
Bilgi

OK

› Servis numarası: Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis
numaralarının listesini gösterir.

› Kendi numaram: SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol
edebilirsiniz.

› Kartvizit: Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi
kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Çağrı geçmişi Menü 3
Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen
ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz. Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın
gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

OK

Çağrı geçmişi Menü 3 (Devam)

Araçlar Menü 5 (Devam)

Ayarlar Menü 6 (Devam)

❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Tüm aramalar

Kısa not
Hesap makinesi

Güvenlik

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

Cevapsız çağrılar
Yapılan aramalar
Gelen çağrılar
Çağrı süresi

Zaman sıralamasına göre yapılan üç çağrı türünü
(Gelen/Yapılan/Cevapsız çağrılar) de göstermektedir.
Bu seçenek en son 10 gelen cevapsız çağrıyı görmenizi sağlar.
Bu seçenek en son 10 yapılan aramayı görmenizi sağlar.
(Aranan ya da aramaya çalışılan)
Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar.
Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar.

Profiller Menü 4
Zil tonlarını ayarlayabilir ve biçimlendirebilirsiniz.
Not

› SIM servis menüsünü destekleyen SIM kartlarda bu menünün yerine SIM servis menüsü bulunur.
Araçlar Menü 5
FM radyo
Oyun
Takvim
Alarm
Ses kaydı

Radyo dinlemenizi ve ayarlarını yapmanızı sağlar.
Bu menüde, telefonunuzda kurulu olan Oyunları yönetebilirsiniz.
Günlük ve aylık program ekleyip kontrol edebilirsiniz.
Üç alarm birden kurabilirsiniz. Alarm ayarlamayı seçtiğinizde ekranın
üst kısmında geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Alarm
simgesi LCD ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.
Ses kaydedebilirsiniz.

Kronometre
Birim
dönüştürücü
Dünya saati
Kayıp&Çalıntı
bildirimi

Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
Bu işlev +, –, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar: Toplama, Çıkarma,
Çarpma ve Bölme.
Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız
kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.
Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine
dönüştürür.
Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.
LMT özelliği telefonu kaybettiğiniz yada çaldırdığınızda size telefon
takip sistemi sağlar.

Ayarlar Menü 6
Aşağıdaki menüleri dilediğiniz gibi ayarlama şansına sahipsiniz.
Tarih / Saat
Diller
Ekran
Çağrı

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini
değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.
Telefon ekranına ait ayarları değiştirebilirsiniz.
Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz.

Güç Tasarrufu
Şebeke seçimi
Ayarları Sıfırla
Bellek durumu

Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanızı sağlar.
› PIN kodu isteği: Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu
soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
› Telefon kilidi: Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik
kodunu kullanabilirsiniz.
› Çağrı Engelleme: Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli
kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev,
arama engelleme şifresini sorar.
› Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır): Giden aramaları seçili
telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz
tarafından korunur. Bu hizmet aktif hale getirildikten sonra ulaşmak
istediğiniz numaralar, sabit arama numarasını devreye sokmanızın
ardından rehbere eklenmelidir.
› Kodları değiştir: PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek için kullanılan Personal Identification Number’ın
(Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını
değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.
Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda
bulunabilirsiniz.
Otomatik veya manuel ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz.
Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.
Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz.
Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.
Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

❏ Güvenli ve etkili kullanma kuralları (Devam)

Elektronik cihazlar

Çocuklar

Onaylama bilgileri (SAR)

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.
›M
 obil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine
yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes
borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Yol güvenliği

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız
bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Bu aygit radyo dalgalarina maruz kalmaya ilişkin uluslararasi talimatlara uymaktadir
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası talimatlar (ICNIRP) tarafından
önerilen radyo frekansına (RF) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp
üretilmiştir. Bu limitler, kapsamlı talimatların bir parçasıdır ve genel halk için izin verilen RF
enerjisini seviyelerini ortaya koyar. Bu talimatlar, bilimsel çalışmaların periyodik ve kapsamlı
şekilde değerlendirildiği bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Talimatlar, yaşına ve
sağlığına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetini sağlamak amacıyla tasarlanmış emniyet
sınırlarını içerir.
Mobil aygıtlar için maruz kalma standardında, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen
bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR limiti 2,0 W/kg*'dır.
SAR testleri, aygıta kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde
iletim yaptırıldığı standart testlerdir.SAR, en yüksek onaylanmış güç seviyesinde belirlenmiş
olsa da, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR değeri maksimum değerin oldukça altında
olabilir. Bunun nedeni, cihazın şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanmak amacıyla
değişik güç seviyelerinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, bir baz
istasyonuna ne kadar yakın olursanız cihazın güç çıkışı da o miktarda azalır. Bir telefon
modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa R&TTE direktifi ile uyumlu olması gerekir. Bu
direktif çok hayati bir konu olan kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığının korunmasını ifade
etmektedir. Bu cihaz için içinen yüksek SAR değeri, kulakta kullanım için test edildiğinde
1.16 W/kg olarak çıkmıştır.

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili
yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

› S ürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
› S ürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce
kenara çekin ve park edin.

Acil aramalar

Pil bilgisi ve bakımı

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

› Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

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

› Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
› Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar
yüzlerce kez şarj edilebilir.

Patlama riski olan ortamlar

› Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem

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

› Yanlış tipte bir pil takılırsa patlama riski vardır.
› Kullanılmış pilleri üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.

Uçakta

oranına sahip yerlerde kullanmayın.

Uyarı

› G üvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORİJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
› Ö zel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu
hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.

› B ataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.
Ürüne özen ve bakım

Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da
garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
› B u cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› B u ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
› C ihazın dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
› T elefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Bu cihaz, kulaktaki normal kullanım konumunda veya vücuttan en az 1,5 cm ötede
kullanıldığında RF maruz kalma talimatlarını karşılamaktadır. Vücuda takılı çalışmada bir
taşıma çantası, kemer klipsi veya tutucusu kullanıldığında, bunların metal içermemesi
ve ürünün vücuttan en az 1,5 cm uzakta konumlandırılması gerekir. Veri dosyalarını veya
mesajları iletebilmek için bu cihazın şebekeye kaliteli şekilde bağlanması gerekir. Bazı
durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi bu tip bir bağlantı kurulana dek
ertelenebilir. İletim tamamlanana dek yukarıdaki ayırma mesafesi talimatlarına uyulmasını
sağlayın. Bu cihaz için için en yüksek SAR değeri, vücut üzerinde kullanımı için test
edildiğinde 0.363 W/kg olarak çıkmıştır.
* Halk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR limiti ortalama on gram vücut
dokusunda 2,0 watt/kg (W/kg) düzeyindedir. Halk için ilave bir koruma sağlamak amacıyla
ve ölçümdeki değişimleri hesaba katarak talimatlar ciddi bir güvenlik aralığı içermektedir.
SAR değerleri, ulusal raporlama gereklilikleri ve şebeke bandına göre değişiklik
gösterebilir. Diğerbölgelerdeki SAR bilgisi için
www.lgmobile.com adresi altındaki ürün bilgilerine bakınız.

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
› U çaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.

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

Earpiece

Display screen

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

› The plug-in SIM card and its contacts can

be easily damaged by scratches or bending,
so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out
of the reach of small children.
› USIM is not supported in a phone.
1
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Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.
3

SIM
OK

Clear key
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Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.
Fully charge the
battery before using it for the first time.

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

❏ Lost Mobile Track (LMT)

❏ Teknik Veriler

1. T he LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your

Genel

mobile in case you loose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the
message is send to your pre-defined number.
3. S etting the LMT ON [Menu 5.*]
› A List of tools are displayed.
› Select Lost Mobile track
› Enter Default LMT code.
› Select Set LMT
› Select ON, press OK

Note

› In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.
› It is recommended to enter the Number for LMT with the country code ( e.g. for INDIA +91 followed
by mobile number)
› Default LMT code is “0000”.

› Ürün adı: KG370
› Sistem : GSM 900 / DCS 1800
Ortam ısısı

› Maksimum : +55°C, Şarj oluyor
(+45°C)

› Minimum : -10°C
Pilin Teknik Özellikleri

› Tür: 750mAh, Li-ion
› Konuşma Süresi* : En çok 3 saat 30
dakika (PL : 7)

› Bekleme Süresi*: En çok 350 saat

(PG : 9)
Not!
› SIM kartı, şebeke durumu, kullanım
şekli, kullanım ayarı ve ortamına bağlı
olarak çalışma süresinde farklılıklar
meydana gelebilir.

