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Bu kılavuzdaki bazı kısımlar
telefonun veya hizmet
sağlayıcınızın yazılımına bağlı
olarak telefonunuzdan farklılık
gösterebilir.
Bu telefonu dokunmatik tuş
takımına sahip olduğundan ötürü
görme engelli kişilerin kullanması
tavsiye edilmez.
Türkçe dil paketi telefonunuzun
ilk açılışında otomatik olarak
yüklenecektir. Bu konuda problem
ile karşılaşırsanız 28. sayfadaki
yönergeleri takip edebilirsiniz.

GM735 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile
çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt
tasarıma sahip LG GM735 model bu telefonu
satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Eski Cihazı İmha etme
1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri
aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı
için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir
ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile
irtibat kurun.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
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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 Belli Soğurma Oranı (SAR)
bilgileri. GM735 modeli cep
telefonu, radyo dalgalarına maruz
kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet
koşullarıyla uyumlu 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
6
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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
0,969 W/kg’dır (10 g); vücutta
taşındığında ise 0,915 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.

Ürüne özen ve bakım
UYARI
Sadece bu tip telefon
modelinde kullanılması için
onaylanmış piller, şarj aletleri
ve aksesuarlar kullanın. Farklı
tiplerin kullanılması, bu telefon
için verilen herhangi bir onayı
veya uygulanan garantiyi
geçersiz kılabilir ve tehlikeli
olabilir .
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım
gerektiğinde yetkili bir servis
teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar
gibi elektrikli aletlerden uzak
tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı
kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da
darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli
kıldığı 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.
• Yumuşak mobilyalar üzerindeyken
telefonu şarj etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir
ortamda şarj edilmesi gerekir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Bu ürünü aşırı duman ya da
tozun olduğu ortamlara maruz
bırakmayın.
• Manyetik şeritlerin
üzerinde bulunan verileri
etkileyebileceğinden telefonu
kredi kartları ya da seyahat
biletlerinin yanına koymayın.
• Ekrana keskin bir nesneyle
vurmayın; 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 girişimlere
neden olabilir.
• Mobil telefonu, izin almadan tıbbi
cihazların yanında kullanmayın.
Telefonu Kalp pilleri üzerine, yani
göğüs cebinize koymayın ya da
kalp pili olan kişilerin yakınında
tutmayın.”
• Mobil telefonlar bazı işitme
cihazlarında girişime neden
olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri,
radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüş
sırasında mobil telefon kullanımıyla
ilgili yasaları ve yönetmelikleri
kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde
tutarak konuşmayın.
8
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• Sürüş sırasında dikkatinizi
tamamen yola verin.
• Araç kullanırken telefon
kullanmanız 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 düzeyini
makul bir seviyede tutunuz. Bu
özellikle yolda sürüş yaparken bir
zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi
Zararlardan Koruma
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 arama sesi
seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

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
tarafından değiştirilene kadar cep
telefonunuzu kullanmayın.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Patlatma işlemlerinin
yapıldığı alanlar

• Uçak yerdeyken, mürettebattan
izin almadan kullanmayın.

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

Çocuklar

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında
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.
• Herhangi bir hava aracına
binmeden önce cep telefonunuzu
kapatın veya uçuş modunu
etkinleştirin.
10
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Telefonu, çocukların ulaşamayacağı
güvenli bir yerde saklayın.
Üründen söküldüğünde çocuklarda
nefes borusunun tıkanmasına
neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.

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

Pil bilgisi ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin
tam bitmesi gerekli değildir. Diğer
pil sistemlerinin aksine, pilin
performansını etkileyebilecek
hafıza etkisi olmayan piller
kullanılmaktadır.

• Yalnızca LG pilleri ve şarj
aletleri kullanın. LG şarj aletleri,
pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde taþ
sarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre
yaptırmayın.
• Pil ünitesinin metal uçlarını temiz
tutun.
• Pil artık yeterli performans
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 bunu en yakın yetkili
LG Electronics servis noktasına
götürünüz.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik
tüketiminden kaçınmak için,
telefon tam olarak şarj olduktan
sonra daima şarj cihazını prizden
çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ
yapılandırmasına, ürün ayarlarına,
kullanım aralığına, pil ve çevresel
koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterir.
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Telefonunuzu tanıyın

Mesafe sensörü
Dahili kamera

Kulaklık
Son tuşu
• Bir çağrıyı reddeder.
• Ana ekrana dönmek için
bir kez basın.
4 yönlü tuş/Optik Fare
Çağrı tuşu
Telefon numarasını arar ve
gelen çağrıları yanıtlar.
UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine
oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekranın işlevselliğine zarar
verebilir. LCD ekranın mesafe sensörünün üzerindeki koruyucu
filmi çıkarmayın. Sensörde bir arızaya neden olabilir.
12
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Şarj cihazı, Veri
kablosu, Kulaklık ,
Mikrofon
(USB kablosu)
İPUCU: USB
kablosunu bağlamak
için telefon açılana
ve şebekeye kaydını
yaptırana kadar
bekleyin.

Ses seviyesi tuşları
• Ekran boşken: tuş sesi
ses şiddeti.
• Arama sırasında:
kulaklık ses şiddeti.
• Bir parça çalarken:
parça sesini denetler.

Güç /Kilit tuşu
• Gücü AÇMAK /
KAPATMAK için basılı
(3 sn.) tutun.
• Ekranı kapatmak için
kısa süreli basılı tutun.
Kamera tuşu
• Ana ekrandayken
kamera tuşuna uzun
süre basarak kamera
önizlemeye gidin.
13

Açık görünüm

Pil kapağı

Pil

Harici kamera
lensi
MicroSD Kart
Yuvası

14
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USIM Kartı
Yuvası

USIM kartının ve pilin takılması
1 Pil kapağını çıkartın
Pil kapağını telefonun altına
doğru kaydırın ve telefondan
ayırın.

UYARI: Telefona zarar
verebileceği için telefon açıkken
pili çıkartmayın.

2 Pili çıkartın
Alttaki çentiği kullanarak pil
bölmesinden çıkarın.

15

USIM kartının ve pilin takılması
3 USIM kartın takılması
USIM kart tutucuyu çıkarın ve
USIM kartını USIM kart tutucuya
yerleştirin. Karttaki altın temas
bölgesinin aşağıya bakıyor
olduğundan emin olun. USIM
kart tutucuyu yerine takın.
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4 Pili takın
Önce pilin üst kısmını pil
yuvasının en ucuna yerleştirin.
Pilin temas uçlarının, telefon
terminalleriyle hizada olmasını
sağlayın. Pilin alt kısmı yerine
oturuncaya kadar bastırın.

5 Telefonunuzun şarj edilmesi
GM735 telefonunuzun üstündeki
şarj yuvasının kapağını çıkarın.
Şarj aletini takıp fişini elektrik
prizine yerleştirin. Cihaz
kapatıldıktan sonra telefonunuzu
şarj etmeye başladığınızda,
telefonun LED’i kırmızı renkte
yanar.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için
pilin tam şarjlı olması gerekir.
UYARI: Pil olmadan şarj cihazını
telefona bağlamayın. Şarj
yapmadan önce pilin takıldığını
kontrol etmeniz gerekir.
UYARI: Şarj sırasında pilinizi ya
da USIM kartınızı çıkarmayınız.

Telefon tam olarak şarj
olduğunda, LED’ler yeşil renkte
yanmaya başlar.
Pil tam olarak boşaldığında,
telefonu açamazsınız. Ön
yükleme için yeterli şarj
durumuna erişmek yaklaşık 5~10
dakika alır.
Şarj modunda güç düğmesini
yaklaşık 1 saniye boyunca basılı
tutarsanız telefon açılır.
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USIM kartının ve pilin takılması
UYARI: Yanlış tipte pil takılırsa
patlama riski vardır. Kullanılmış
pilleri üreticinin talimatlarına
göre imha ediniz.
UYARI:Elektrik çarpması ya da
yangını engellemek için fırtınalı
havalarda şarj aletini prizden
çıkarın.
UYARI: Keskin cisimlerin pil ile
temas etmemesini sağlayın.
Bu durum bir yangın riski
oluşturabilir.
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Bellek kartı
Bellek kartının takılması
MicroSD bellek kartı kullanarak
telefonunuzun bellek kapasitesini
artırabilirsiniz.
NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir
aksesuardır.
Yerine oturana kadar bellek kartını
üstteki yuvaya doğru kaydırın.
Karttaki altın temas bölgesinin
aşağıya bakıyor olduğundan emin
olun.
UYARI: Bellek kartını tam
olarak yuvaya kaydırın aksi
takdirde hasar görebilir.
UYARI: Telefon açıkken
bellek kartını takmayın ya da
çıkarmayın, bu durum bellek
kartının arızalanmasına yol
açabilir.
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Cihazın sıfırlanması
Cihazınızı ara sıra sıfırlamanız
gerekebilir. Cihazın normal (ya
da yeniden başlaması için) olarak
sıfırlanması tüm aktif programları
kapatır. Bu işlem özellikle cihaz
normalinden daha yavaş bir
şekilde çalışmaya başladıysa
ya da bir program düzgün bir
şekilde çalışmıyorsa yararlıdır.
Ayrıca normal sıfırlamaya bazı
programların kurulmalarından
sonra ihtiyaç duyulur.
Programlar çalışıyorken normal
sıfırlama gerçekleştirilirse
kaydedilmemiş veriler kaybedilir.
Ayrıca tam sıfırlama da
gerçekleştirebilirsiniz. Tam
sıfırlama sadece normal sıfırlama
sistem sorununu çözmediğinde
gerçekleştirilmelidir. Tam
sıfırlamadan sonra, cihaz ilk satın
aldığınızda cihazı açtığınızdaki
şekline, yani varsayılan ayarlarına
geri yüklenir. Yüklemiş olduğunuz
tüm programlar, girdiğiniz
20
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tüm veriler ve cihaz üzerinde
özelleştirdiğiniz tüm ayarlar silinir

Normal sıfırlama
Normal sıfırlama tuşunu bulun. Bu,
cihazınızın sağındaki şarj yuvası
kapağının içindeki küçük deliktir
(aşağıdaki resimde daireler içinde
gösterilir).
Sıfırlama tuşuna basmak ve bir
süre tutmak için stylus’u kullanın.
Cihazınız kapanabilir. GÜÇ
düğmesine bastığınızda, cihaz
yeniden başlatılır ve Ana Ekran
gösterilir.

Normal
sıfırlama tuşu

2 Sırasıyla Başlat > Settings
> Sistem sekmesi > Bellegi
Temizle öğelerini seçin.
3 Şifre için iki kez 1234 girin.
4 Enter seçeneğine basın.
5 Sıfırlanacak belleği seçin.

Tam sıfırlama
Tam sıfırlama, sadece diğer
tüm sorun giderme seçenekleri
denendikten sonra yapılmalıdır.
Tam sıfırlamadan sonra, cihaz ilk
satın aldığınızda cihazı açtığınızdaki
şekline, yani varsayılan ayarlarına
geri yüklenir. Yüklemiş olduğunuz
tüm programlar, girdiğiniz tüm
veriler ve cihazınız üzerinde
özelleştirdiğiniz tüm ayarlar silinir.
1 Cihazı AÇIN
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Dokunmatik ekranın kullanılması
Dokunmatik ekran ipuçları

Cihazın kalibre edilmesi

Ana ekran dokunmatik ekranı
kullanmaya alışmak için mükemmel
bir alandır.
Bir öğe seçmek için, simgenin
ortasına dokunun.
• Çok sert basmaya gerek
yoktur; dokunmatik ekran,
hafif ama kararlı dokunuşları
algılayabilecek kadar hassastır.
• Dilediğiniz seçeneğe dokunmak
için parmak ucunuzu kullanın.
Etrafındaki diğer tuşlara
dokunmamaya özen gösterin.
• Ekran ışıkları kapandığında, Ana
Ekrana dönmek için güç tuşuna
bir kez basın.
• GM735 telefonunuz
kullanılmadığı zamanlarda kilit
ekranına dönecektir.

Cihaz ekranın kalibre edilmesi,
ekran etrafında hareket eden
bir artı işaretinin merkezine
stylus kalem ile basmak suretiyle
gerçekleştirilir. Bu süreç ile stylus
kaleminiz ile ekrana bastığınızda,
basılan öğenin etkinleştirilip
etkinleştirilmediğinin anlaşılması
sağlanır.
Cihazınız ekrana bastığınızda
düzgün bir şekilde tepki
vermiyorsa, yeniden kalibre etmek
üzere şu adımları takip edin.
1 Sırasıyla Başlat > Settings
> Sistem sekmesi > Ekran
öğelerine basın.
2 Öncelikle Hizalama sekmesine,
Ekranı Hizala öğesine dokunun
ve ekrandaki talimatları takip
edin.
3 Kalibrasyon bittikten sonra,
Hizalama ekranı yeniden
görünür. Ayarlama moduna
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dönmek için sağ üst köşede OK
düğmesine tıklayın.

Dokunmatik ekranın kontrolü
GM735 dokunmatik ekranı
üzerinde bulunan kumanda
düğmeleri gerçekleştirmekte
olduğunuz görevin içeriğine göre
dinamik olarak değişebilir.
Uygulamaların Açılması
Herhangi bir Uygulama açmak için
sadece simgesine dokunmanız
yeterlidir.

Kaydırma
Kaydırmak için bir taraftan diğerine
sürükleyin.
Web sayfaları gibi bazı ekranlarda
sayfayı yukarı veya aşağı
kaydırabilirsiniz.
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4 yönlü tuşun kullanılması
Tuş işlevinin seçilmesi
1 Sırasıyla Başlat > Settings >
Sistem sekmesi > Optik Oyun
Kumandasi seçeneğine basın.
2 Ekran üzeri fare imlecinde
kontrol için Tuşu dokunmatik
fare olarak kullanmak
istiyorsanız, Fare Modu öğesini
seçin. Ayarlara dönmek için
sağ üst köşede OK düğmesine
tıklayın.
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NOT: 4-Yollu Tuş Performansı
parmak hareketinin hızına bağlı
olarak değişir.

Tuş kullanımı
1 Parmağınızı Tuş sensörüne
koyun ve düzgün şekilde
hareket ettirin. Ekrandaki Fare
imleci parmak hareketiniz ile
hareket edecektir. Fare imlecini
hareket ettirirken Tuşa basmanız
gerekmez.
2 Fare imlecini yürütmek
istediğiniz simgenin üstüne
getirin ve Tuşa tıklayın. Seçtiğiniz
uygulama başlatılacaktır.

Menü haritası
Bir Üst menü açmak için Ana Ekranda
öğesine dokunun. Buradan simgeler
arasında gezinerek daha ileri menülere erişebilirsiniz: İletişim, Multimedya,
Yardımcı programlar ve Ayarlar.

İLETIŞIM
LG Kisiler
LG Mesaj
Son olaylar
LG E-posta
Telefon
Internet Explorer
Messenger

YARDIMCI
PROGRAMLAR
LG Alarmlar
LG Takvim
Çoklu görev
Office Mobile
Hesap makinesi
Dosya Gezgini
Araçlar

MULTIMEDYA
Müzik
Galeri
Oyunlar
Fotograf Makinesi
Video Kamera
FM radyo
Mobile Java

AYARLAR
Profiller
Ekran Ayarları
Telefon
Bluetooth
ActiveSync
Kablosuz Ayarları
Mesaj Ayarları
Tarih ve Saat
USB> PC
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Ana Ekranınız
Bu ekrandan menü seçeneklerine erişebilir, arama yapabilir,
telefonunuzun durumunu görüntüleyebilir ve daha pek çok özellikten
faydalanabilirsiniz.

Ana Ekranın Seçilmesi
1 Sırasıyla Başlat > Settings > Kişisel sekmesi > Ana Ekran
seçeneklerine dokunun.
2 Cihazınızın Ana Ekranı için bir düzen seçin. Bu sırada LG Smart Ana
Ekranını, seçerseniz 5-Farklı seçenekli bir Ana Ekranınız olur. Burada
Windows Mobile Varsayılan seçimini yaparsanız, Windows Mobile’ın
Bugün ekranını kullanabilirsiniz.

LG Smart Ana Ekranının Kişiselleştirilmesi
1 LG Smart Ana
Ekranı
2 Widget Ana
Ekranı
6 Cevapsız
çağrılar
7 Mesajlar
8 E-posta
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3 Multimedya
Ana Ekranı
4 Rehber Ana
Ekranı
5 Ana Ekran
Kısayolu
9 Program
10 Kolay ayarlar

GM735 telefonunuzu tanıyın
- Kullanıcı Arayüzü beş tip Ana Ekrandan oluşur. Ana Ekranlar arasında
geçiş yapmak için ekran üzerinde parmağınızı hızlıca soldan sağa veya
sağdan sola gezdirin.
Widget Ana Ekranı
Widget Ana Ekranı
favori widget’larınızı
gösterebilir. Bir simgeyi
basılı tutarsanız,
ekranınızda o an
bulunmayan tüm
mevcut widget’ların
bulunduğu
düzenle menüsüne
gideceksiniz. Bu
menü ekranın altında
bir çubuk şeklinde
gösterilir. Bunların
arasında dolaşmak
için, widget çubuğunu
döndürün.

Multimedya Ana Ekranı
Multimedya Ana
Ekranı, ekranın
sağında favori
resimlerinizi ve
filmlerinizi, solunda
ise favori müziğinizi
gösterebilir.
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Ana Ekranınız
Rehber Ana Ekranı
Rehber Ana Ekranı,
kaydırma sırasında ya
da liste görünümünde
favori kişileri
gösterebilir.

Türkçe Dil Paketinin Yüklemesi
Türkçe dil paketini yüklemek için
takip eden yönergeleri takip ediniz.
Ana ekrandan Start >> Settings i
seçtikten sonra gelen ekranın alt
kısmından System tabı seçilir. Daha
sonra Language ikonu tıklanır.
Gelen ekranda Install butonuna
tıklanarak Türkçe dil paketinin
yüklemesi başlatılır. Yükleme işlemi
bittikten sonra cihazın yeniden
başlatılması gerektiğini belirten
pencerede OK butonu seçilir ve
cihaz otomatik olarak yeniden
28
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Ana Ekran Kısayolu
Kısayollar Ana
Ekranında, favoriler
kısayol simgelerini
görebilirsiniz.
Kendi simgelerinizi
eklemek için, simgeleri
uzun süre basılı tutun
veya kendi favori
simgelerinizi ekleyin.

başlar. Cihazınız açıldığında
Türkçe dil paketi otomatik olarak
aktifleştirilmiştir.
Eğer cihaz dilini tekrar İngilizce
olarak değiştirmek isterseniz ,
Başlat >> Settings ı seçtikten sonra
ekranın alt kısmında bulunan
Sistem tabı seçilir.Daha sonra
Dil ikonu tıklanır. Bu menüde
bulunan Lisan desteğini etkinleştir
seçeneğindeki tik kaldırılır.
Telefonunuz yeniden başladıktan
sonra dili İngilizce olacaktır.

Windows Mobile varsayılan
ekranının kişiselleştirilmesi
3

4

5

6
Sırasıyla Başlat > Settings >
Bugün > Öğeler sekmesine
dokunun.
1 Bugün ekranında
görüntülenmesini istediğiniz
öğeyi seçin.
2 Konumunu değiştirmek için,
Yukarı taşı ya da Aşağı Taşı
seçeneklerine basın. Takvim
ve Görevlerin diğer görüntü

7

seçeneklerini Seçenekler
öğesine tıklayarak kişiselleştire
bilirsiniz.
Burada Bugün zaman aşımı
öğesini seçtikten sonra, açılır
listeden saat rakamlarını seçin.
Belirtilen süre geçtikten sonra
telefonunuzu kullanmazsanız,
ekran Bugün ekranına geçer.
Sırasıyla Başlat > Settings >
Bugün > Görünüm sekmesine
dokunun.
Arka plan için istediğiniz temayı
seçebilirsiniz.
Kendi arka plan resminizi
kullanıyorsanız, Arka plan
olarak bu resmi kullan öğesine
basın. İstediğiniz dosyayı bulmak
için Gözat seçeneğine basın.
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Ana Ekranınız
LG Smart Ana Ekranı
LG Smart Ana
Ekranı, cevapsız
çağrı listesini,
okunmamış
mesajları, E-postayı
ve yaklaşan
randevuları,
görevleri ve
alarmları gösterir.
İlişkilendirilmiş
programı açmak
için ekranın
bir bölümüne
basabilirsiniz.

30
LG GM735 | Kullanıcı Kılavuzu

Durum çubuğunu
görüntüleme
Durum çubuğu sinyal gücü, yeni
mesajlar ve pil ömrü ve Bluetooth
veya GPRS’in aktif olup olmadığı
gibi durumları göstermek üzere
farklı ikonlar kullanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, durum
ekranında görebileceğiniz
simgelerin anlamları
açıklanmaktadır.
Simge Açıklama
Bluetooth Ahizesiz
kullanım kuruldu
Bluetooth Ahizesiz
Kullanım kanalı açıldı
Yüksek kaliteli Bluetooth
kanalı açıldı
Kalan pil gücü
Düşük şarj
Pil şarj oluyor
Ses açık

Simge Açıklama
Ses kapalı
Titreşim modunda
Bağlantı etkin durumda
Bağlantı devre dışı
Senkronizasyon işlemi
yürütülüyor
Senkronizasyon hatası
Maksimum sinyal gücünü
ifade eder
Sinyal yok
Bluetooth servisini belirtir
Telefon servisi yok
Telefon servisi aranıyor
Sesli arama etkin
Çağrı yönlendirme etkin
Arama beklemede
Cevapsız çağrı ya da
reddedilen arama
GPRS kullanılabilir
31

Ana Ekranınız
Simge Açıklama
EDGE kullanılabilir
WCDMA veya HSDPA
kullanılabilir
Yeni e-posta veya metin
mesajı
Yeni sesli posta
Daha fazla bildirim
bulunuyor. Tümünü
görüntülemek için
simgeye basın
SIM takılı değil.
SIM olmadan
Şebeke Servislerini
kullanamazsınız
Bu göstergeye
tıklanmasıyla Çalışan
uygulamaların listesini
gösterir
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Çoklu görev fonksiyonunun
kullanılması
Sırasıyla Başlat > Çoklu görev
öğelerine dokunun. Buradan
çalışmakta olan bazı uygulamaları
görüntüleyebilir ve bir
dokunuşla onlara erişebilir ya da
sonlandırabilirsiniz.

Başlat Menüsünü Kullanma
Bugün ekranının sol üst köşesinde bulunan, Başlat menüsü program
listesini görüntüler. Bir programdan bir başka programa kolayca
geçmenizi sağlar. Menüden seçerek bir programı başlatabilirsiniz. Başlat
menüsünde gösterilen programları kişiselleştirmek için: Başlat > Settings
> Kişisel TAB > Menüler’e gelin ve istediğiniz programları seçin.

Settings
Çalışma şeklinize uyacak şekilde cihaz ayarlarını belirleyebilirsiniz. Tüm
mevcut ayarları görmek için, ekranın altında bulunan Başlat > Settings,
ardından Kişisel, Sistem ve Bağlantılar sekmelerine dokunun.

Kişisel sekmesi
Simge Açıklama
Düğmeler Bir donanım düğmesine bir program ya da işlev
atayın.
Ana Ekran Cihazınızın için bir düzen seçin.
Giriş Her bir giriş metodu için seçenekleri belirleyin.
Kilit Cihazınız için bir şifre belirleyin.
Menüler Başlat menüsünde hangi programların görüneceğini
belirleyin.
Kullanıcı Bilgileri Cihazınıza kişisel bilgilerinizi girin.
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Başlat Menüsünü Kullanma
Simge Açıklama
Telefon Zil sesi gibi telefon ayarlarını kişiselleştirin, SIM kartınız
için bir PIN numarası belirleyin ve daha fazlasını yapın.
Sesler ve Bildirimler Etkinlikler, bildirimler ve daha fazlası
için sesleri etkinleştirin ve farklı etkinlikler için bildirim tipini
belirleyin.
Bugün Bugün ekranında gösterilecek görünüm ve bilgileri
kişiselleştirin.

Sistem sekmesi
Simge Açıklama
Hakkında Burası, Windows Mobile® sürümü ve cihazınızda
kullanılan işlemcinin tipini görebileceğiniz yerdir. Cihazınız için
bir isim de belirleyebilirsiniz.
Arka ışık Arka ışık zaman aşımını belirleyin ve parlaklığı, Harici
güç ayarlarını, Düğme ayarlarını belirleyin.
Sertifikalar Cihazınızda kurulu olan sertifikalar hakkındaki
bilgilere bakın.
Belleği temizle Dahili bellek ve harici bellekten (sağlanmış)
tüm verilerinizi ve dosyalarınızı silmeniz gerektiğinde bu
düğmeye basın ve cihazınızı fabrika ayarlarına getirin.
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Simge Açıklama
Saat ve Alarmlar Aygıt saatini kendi yerel tarih ve saatinize ya
da ziyaret zamanınıza ayarlayın. Alarmlar haftanın belirtilen gün
ve saatlerine de ayarlanabilir.
Müşteri Görüşleri Görüşünüzü Microsoft’a göndererek Müşteri
Deneyimi Gelişim Programı’na katılabilirsiniz.
Şifreleme Depolama kartınızdaki dosyaların şifrelenebilmesini
sağlar. Şifrelenmiş dosyalar sadece cihazınızda okunabilecektir.
Hata Bildirimi Cihazınızda hatalar olduğunda hata bildirimini
etkinleştirin ya da iptal edin.
Harici GPS Gerekirse, uygun GPS iletişim portlarını ayarlayın.
Cihazınızda GPS verilerine erişen programlar varsa ya da
cihazınıza bir GPC alıcı taktığınızda bunu yapmanız gerekebilir.
Bilgi için Yardıma bakın.
Optik Joystick Joystick ayarlarınızı seçin. Fare Modu’nu
seçtiğinizde, fare imleci ekranda görünür ve joystick’i fare olarak
kullanabilirsiniz. 4-Yollu Tuş Modu’nu seçtiğinizde, joystick’inizi
gezinme tuşu olarak kullanabilirsiniz. İmleci hareket ettirirken
Joystick’e basmanız gerekmez.
LG X Düğmesi Düğmeye bastığınızda programları hemen
sonlandırmak için “X” düğmesini belirleyin.
Yönetilen Programlar Burası, cihazınızın kurulum geçmişini
görebileceğiniz yerdir.
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Başlat Menüsünü Kullanma
Simge Açıklama
Bellek Cihaz belleği ayırma durumu ve bellek kartı bilgileri.
Bellek Cihaz belleği ayırma durumu ve bellek kartı bilgileri.
Güç Kalan pil gücünü kontrol edin. Pil gücünü korumak için
ekranın kapanması (cihazı Uyku moduna alma) için zaman
aşımını da ayarlayabilirsiniz.
Bölgesel Ayarlar Sayıları, para birimini, tarihi ve saati gösterim
formatı ile birlikte bölgesel yapılandırmayı belirleyin.
Programları Kaldır Cihazınıza kurduğunuz programları kaldırın.
Ekran Ekran yönünü değiştirin, ekranı yeniden kalibre edin ve
ekran metni boyutunu değiştirin.
Sistem bilgisi Sistem bilgilerinizi ve saklama bilgisini kontrol
edin.
Görev Yöneticisi Etkin görev bilgisini kontrol eder. Çalışmakta
olan programları da durdurabilirsiniz.
Windows Update Microsoft’un Web sitesine bağlanır ve
cihazınızdaki Windows Mobile® işletim sistemini en son güvenlik
yamaları ve düzeltmeler ile günceller.

36
LG GM735 | Kullanıcı Kılavuzu

Bağlantılar sekmesi
Simge Açıklama
Bağlantılar Cihazınızın Internet’e ya da bir özel yerel ağa
bağlanabilmesi için telefon çevirmeli bağlantısı, GPRS ve daha
pek çok modem bağlantı türünü oluşturun.
Alan Kaydı Cihazınızı şirket kaynaklarına bağlayın.
GPS Ayarı GPS’i ayarlamanızı sağlar.
USB> PC’ye USB> PC’ye bağlanmanızı sağlar.
Wi-Fi Wi-Fi ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.
Kablosuz Yönetici Wi-Fi, Bluetooth ve Telefon gibi kablosuz
ayarlarını yönetebilmenizi sağlar.
Not: Google Haritalar (Maps) ile GPS servisini kullanmak için üstü açık
mekanları tercih ediniz. Bu hizmet kapalı ( ev , işyeri vb..) alanlarda
çalışmayabilir.
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Bilgi Girme ve Arama
Ekran üzerine veri girmek için şu giriş yöntemleri gibi çeşitli araçları
kullanabilirsiniz: Block Recognizer, Klavye, Letter Recognizer, Tuş
takımı, Transcriber. Geçerli olarak hangi giriş yönteminin seçildiğini
belirtmek üzere menü sekmesinde Giriş Ekranı simgesi görüntülenir. Giriş
Ekranı seçimi oku (Giriş Ekranı simgesinin sağ kısmında görüntülenir)
kullanılabilir giriş yöntemlerinin bir listesini açar.

Giriş Ekranına Genel Bakış

Giriş Paneli

Giriş Ekranı simgesi
Giriş ekranı seçme oku
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Giriş yöntemini değiştirmek için,
Giriş ekranı seçme okuna basın.
Simge

Seçili giriş yönteminin
ne olduğunu belirtir
Ekran klavyesi.
Transcriber.
Letter Recognizer veya
Block Recognizer.

Klavyeyi Kullanma
Metin, sembol ve rakam girmek
için QWERTY Klavyeyi, ABC
Karakterlerini veya standart ekran
Klavyesini kullanabilirsiniz.

Standart ekran Klavyesini
kullanma
Ekran Klavyesini metin girişi
mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir. Ekran üzerinde
görüntülenen klavyenin tuşlarına
basarak metni girebilirsiniz.
Ekran Klavyesini kullanarak
metin girme
Ekran klavyesi metin girişi
mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir.
Tuşların boyutunu daha büyük
hale getirmek için, Giriş Seçici
okuna ve ardından Seçenekler’e
basın. Giriş yöntemi listesinde,
Klavye seçeneğini seçin
ve ardından Büyük tuşlar
seçeneğine basın.
Metin girerken kullanılan genel
kurallar MS tabanlı bilgisayarlar
ile aynıdır.
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Letter Recogniser’ı Kullanma

Block Recognizer’ı Kullanma

Letter Recogniser özelliği ile ayrı
ayrı harf, rakam ve noktalama
işareti yazabilir ardından bunların
klavye ile yazılmış metin haline
dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Block Recognizer özelliğiyle, harf,
rakam, sembol ve noktalama işareti
yazmak için tek bir çizik atmanız
yeterlidir, ardından yazılanlar
klavye ile yazılmış metin öğelerine
dönüştürülürler.

Letter Recogniser’ı kullanarak
metin girme
Letter Recogniser metin girişi
mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir.

Yazım karakterleri için demo’yu
görmek amacıyla öğesine
basın.
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Block Recogniser metin girişi
mümkün olduğu anlarda
kullanılabilir.
Block Recognizer özelliğiyle, harf,
rakam, sembol ve noktalama
işareti yazmak için tek bir çizik
atmanız yeterlidir, ardından
yazılanlar klavye ile yazılmış
metin öğelerine dönüştürülürler.

Tercih edilen kelime listesi 6
saniye boyunca herhangi bir
kullanıcı tepkisi verilmemesi
sonucunda kaybolur.
Kutunun abc (solda) alanına
yazarak harfleri girin.
Kutunun 123 (sağda) alanına
yazarak rakamları girin.
Kutunun herhangi bir alanına
basmak suretiyle sembol ve
noktalama işaretlerini girin ve
ardından istediğiniz karakteri
yazmaya devam edin.
Yazım karakterleri için demo’yu
görmek amacıyla öğesine
basın.
ABC modu
Doğru harf gösterilene dek
istenilen harf ile etiketlenmiş tuşa
bir ya da iki kez basarak harfleri
girebilirsiniz. İlk harfler için bir kez
ikinci harfler için iki kez basın. Bu
moda çoklu baskı modu adı verilir.

Transcriber’ı Kullanma
Transcriber el yazısı, kitap alfabesi
ya da her ikisi ile birlikte yazmanıza
imkan tanıyan bir el yazısı tanıma
programıdır. Transcriber görünmez
olarak programların arka planında
çalışır ve entegre sözlüğü ile
kelimeleri tanır. Transcriber
açıldığında, stylus kalemi ile ekran
üzerinde yapılan tüm hareketleri
el yazısı girişi olarak algılar.
Transcriber kullanımı ile ilgili daha
fazla bilgi edinmek için cihazınızda
bulunan Yardım dosyalarına bakın.
Transcriber’ı başlatma
1 Word Mobile gibi kullanıcı
girişine imkan tanıyan bir
program çalıştırmaya başlayın.
2 Giriş ekranı seçim okuna basın
ve ardından Transcriber’ a
basın. Transcriber giriş ekranı
görüntülenir.
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Transcriber’ı kullanarak yazma
1 Bir program içerisinde, metnin
gözükmesini istediğiniz alana
imleci yerleştirin.
2 Ekran üzerinde herhangi bir
alana yazmak üzere stylus kalemi
kullanın. El yazısı stylus kalemi
ekrandan kaldırdıktan kısa bir
süre sonra klavye ile yazılmış
metne dönüştürülür.
Noktalama işareti ve sembol
girme
Transcriber var olan metne
kolaylıkla noktalama işareti ve özel
sembol girmeyi sağlayan bir ekran
klavyesine sahiptir.
Bir programdan Transcriber
araç çubuğunda bulunan
simgesine basın. Düğmeye
tekrar basana kadar klavye
görüntülenmeye devam eder.

42
LG GM735 | Kullanıcı Kılavuzu

NOT: Klavyenin konumunu
değiştirmek için, başlık çubuğuna
basılı tutun ve ardından istediğiniz
konuma sürükleyin.
Herhangi bir metin seçilmediğinde,
klavyeyi hareketini yaparak da
açabilirsiniz.
Metin düzenleme
1 Bir program içerisinde,
düzenlemek istediğiniz metin
üzerinde bir çizgi çizin. Bu
sadece çizgi soldan sağa
gidiyorsa iş görür.
2 Stylus kalem ekrandan
kaldırıldığında çizgi kaybolur ve
seçili metin vurgulanır.
3 Aşağıdakilerden birini uygulayın:
Metni yeniden yazın.
Harfleri büyük yapmak için
stylus kalem ile özel hareketleri
gerçekleştirin, boşluk ekleyin ve
bu şekilde devam edin.

Transcriber Özel Hareketleri
Metni düzenlemek veya giriş,
boşluk ve sekme tuşuna basma
etkisi yaratmak üzere stylus kalem
ile hızlıca belirli çizgiler çizin.
Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
İmleç ile bir paragraf
eklemek üzere imlece
giriş tuşuna basma
etkisini verme.
Hareketin yatay kısmı
dikey kısmına oranla
en az iki kat daha
uzun olmalıdır.
İmleç ile bir boşluk
ekleme.
Hareketin yatay kısmı
dikey kısmına oranla
en az iki kat daha
uzun olmalıdır.

Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
İmleci bir boşluk
geriye hareket
ettirerek yazılı metni
silme.
Sağdan sola doğru bir
çizgi çekerek hareket
ettirin.
Bir kelime seçildiyse
alternatif kelimeler
menüsünü ya da
herhangi bir metin
seçilmediyse ekran
Transcriber klavyesini
açın.
Direkt olarak aşağı
doğru gidip tekrar
yukarı çıkan bir çizgi
hareketi yapın.
Seçili harfi, kelimeyi
ya da metin parçasını
büyük küçük olarak
değiştirme.
Direkt olarak yukarı
çıkan bir çizgi çizme
hareketi yapın.
43

Bilgi Girme ve Arama
Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
Son işlemi geri alma.
Direkt olarak yukarı
çıkan ardından aşağı
doğru inen bir çizgi
çizme hareketi yapın.
Seçili metni
kopyalama.
Soldan sağa doğru
ardından geriye
doğru giden bir çizgi
çizme hareketi yapın.
Seçili metni kesme.
Sağdan sola doğru
ardından geriye
doğru giden bir çizgi
çizme hareketi yapın.
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Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
Kopyalanan ya
da kesilen metni
yapıştırın.
Ekranın sol alt
köşesinden
başlayarak dikey
olarak yukarı sağa
doğru, ardından aşağı
sağa doğru gidecek
şekilde bir çizgi çizme
hareketi yapın.
Sekme yerleştirme.
Hareketin yatay kısmı
dikey kısmına oranla
en az iki kat daha
uzun olmalıdır.
NOT: Ayrıca Transcriber araç
çubuğunda bulunan Giriş,
Boşluk ve Geri al düğmelerini de
kullanabilirsiniz.

Transcriber araç çubuğu
Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
Yazma yönü, metin ve
steno gibi Transcriber
seçeneklerini de
ayarlayabilirsiniz.
El yazınızdaki gibi
harflerin şekillerini de
ayarlayabilirsiniz.
Rakam, noktalama
işareti ve sembol
girebilirsiniz.

Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
Metin giriş
yöntemlerini
değiştirebilirsiniz.
• a modu. Optimum
seviyede el yazısı
tanıma için
varsayılan moddur.
• 123 modu.
Rakamlara ve bazı
harflere izin verilir
ve hesap makinesi
etkinleştirilir.
• A modu. Tüm harfler
otomatik olarak
büyük harf şeklinde
değiştirilir.
A veya 123
modundaysanız,
stylus kalemi
kaldırdığınız anda
tanıma işlevi otomatik
olarak varsayılan
moduna döner.
İmlece bir boşluk
ekleyebilirsiniz.
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Yapılacak Elde Edilecek
Hareket
Komut
İmlece bir paragraf
eklemek üzere giriş
tuşuna basma etkisini
verebilirsiniz.
İmleci sola
doğru bir boşluk
kaydırabilirsiniz.
İmleci sağa
doğru bir boşluk
kaydırabilirsiniz.
Geri ve metni silme.
Yardım

Ekran üzerine çizme ve
yazma
Ekran üzerine direkt olarak çizebilir
veya yazabilir ve kendi el yazınız ile
yazdığınız notları kaydedebilirsiniz.
Bunu yapmak için Notlar başlığı
altında bulunan giriş modunu Çiz
olarak ayarlamanız gerekir.
El yazısı ile yazmayı tercih ediyor
veya notlarınıza sıklıkla çizimler
ekliyorsanız Çiz seçeneğini
varsayılan giriş yöntemi olarak
ayarlamak sizin için yardımcı
olabilir. Klavye ile yazılmış metni
tercih ediyorsanız, varsayılan giriş
yöntemi olarak Çiz seçeneğini
kaldırın.
Notes için giriş yöntemini
ayarlama
1 Sırasıyla şu seçeneklere basın
Başlat > Programs > Notlar.
2 Not listesinde şu öğelere basın
Menü > Seçenekler.
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3 Varsayılan mod kutusunda,
aşağıdakilerden birine basın:
Not içerisine el yazısı ile yazılmış
bir metin ya da çizim girmek
istiyorsanız Çiz seçeneğini seçin.
Klavye ile yazılmış bir not girmek
istiyorsanız Çiz seçeneğindeki tik
kaldırın.
4 OK’e basın.
Not yazma
Sırasıyla şu seçeneklere basın
Başlat > Programs > Notlar.
1 Not listesinde şu seçeneğe basın,
Yeni.
2 Metninizi ekran üzerine yazın.
3 Bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine
basın.
NOT: El yazısı ile yazılmış metni
seçmek için yazının yanına basılı
tutun. Noktalar görüntülenir
görüntülenmez tam bir daire

oluşturmalarına fırsat vermeden,
hızlıca yazı boyunca sürükleyin.
Bir harfin üç çizgiyi aşması
durumunda, metinden çok bir
çizim gibi değerlendirilir.
Not içerisinde çizim yapma
1 Sırasıyla şu seçeneklere basın
Başlat > Programs > Notlar.
2 Not listesinde şu seçeneğe basın,
Yeni.
3 Ekran üzerinde çizim yapmak
için stylus kalemi aynı bir dolma
kalem gibi kullanın.
4 Çiziminizin etrafında bir seçim
kutusu görüntülenir.
5 Bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine
basın.
NOT: Bir çizimi seçmek üzere
(örneğin, kopyalamak ya da silmek
için), kısa bir süre çizime basılı
tutun. Stylus kalemi kaldırdığınızda
çizim seçilir.
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Hızlı referans
Arama > Bul

Bu belgedeki sözcüğü bulun.

Arama > Öncekini bul

Geçerli odaklanmış sözcükten önceki
sözcüğü bulun

Arama > Sonuca atla

Geçerli odaklanmış sözcüğe gidin

Arama > İptal

Sözcük bulmayı iptal edin

Küçük resim > Kapalı

Küçük resmi kapatın

Küçük resim > Belge haritası

Belge haritasını görüntüle

Küçük resim > Büyüt

Büyüteç ile belgeyi görüntüle

Git > Sayfa

İstediğiniz sayfaya gidin

Git > İlk

İlk sayfaya git

Git > Önceki

Önceki sayfaya git

Git > Sonraki

Sonraki sayfaya git

Git > En son

Son sayfaya git
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Not Okuma
Tek başına bir kayıt oluşturabilir
(sesli not) veya bir nota kayıt
ekleyebilirsiniz.
Sesli not oluşturma
1 Sırasıyla şu seçeneklere basın
Başlat > Programs > Notlar.
2 Aşağıdakilerden birini uygulayın:
Tek başına bir kayıt oluşturmak
için, not listesinden kaydedin.
Bir nota kayıt eklemek için, bir
not açın ya da oluşturun.
3 Kayıt araç çubuğu
görüntülenmezse şu seçeneklere
basın Menü > Kayıt Araç
Çubuğunu Görüntüle.
4 Cihazın mikrofonunu ağzınıza
veya kaydedeceğiniz diğer ses
kaynağına yakın bir yerde tutun.
Kayıt Araç çubuğundaki kayıt
düğmesine basın.

5 Bir nota kayıt ekliyorsanız
bitirdiğinizde not listesine geri
dönmek üzere OK seçeneğine
basın.
6 Bir not açıkken kayıt
yapıyorsanız, not üzerinde bir
simge görünecektir.
7 Tek başına bir kayıt
oluşturuyorsanız, kayıt not
listesinde görüntülenecektir.
Bir arama sırasında bir sesli not
kaydetmek için
1 Bir arama sırasında bir sesli not
kaydetmek için kayıt simgesine
tıklayın.
2 Kaydı bitirirseniz, aşağıdaki
görüntü gibi açılır mesaj
görünecektir.
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NOT: Kayıt biçimlerini ayrıca Notlar
içinden de değiştirebilirsiniz. Not
listesinde sırasıyla şu öğelere basın,
Menü > Seçenekler > Global Giriş
Seçenekleri bağlantısına tıklayın
(sayfanın altında).

Arama Bilgisi
NOT: Bir arama sırasında kaydı
başlatırsanız, diğer son kullanıcıyı
bilgilendirme bip sesi olmayacaktır.
Kayıt biçimlerini değiştirme
1 Sırasıyla şu öğelere basın Başlat
> Settings > Kişisel sekmesi >
Giriş.
2 Seçenekler sekmesine basın
ve Ses kayıt biçimi listesinde
istediğiniz biçim üzerine basın.
3 OK’e basın.
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Cihazınızda, belgelerim klasöründe
veya bir depolama kartında
bulunan dosyaları ve diğer öğeleri
araştırabilirsiniz. Dosya adı ya da
sözcüğe göre arama yapabilirsiniz.
Örneğin, e-posta mesajları, notlar,
randevular, rehber, görevler ve
çevrim içi Yardım içerisinde arama
yapabilirsiniz.
Bir dosya ya da öğe arama
1 Sırasıyla şu seçeneklere basın
Başlat > Programs > Arama.
2 Ardından Arama hanesine dosya
adı, bir kelime veya araştırmak
istediğiniz bir başka bilgiyi girin.

3 Bu öğeyi daha önce aradıysanız,
Arama okuna basın ve öğeyi
listeden seçin.
4 Tür içerisinde aramanızı daha
belirli bir hale getirmede
yardımcı olması için veri tipini
seçin.
5 Ardından Arama seçeneğine
basın.
6 Belgelerim klasörü ve alt
klasörleri araştırılır.
7 Sonuçlar listesinde açmak
istediğiniz öğeye basın.
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Çağrılar
Arama veya video arama
yapma
1 Tuş takımını açmak için
öğesine dokunun.
2 Tuş takımında numarayı tuşlayın.
Bir rakamı silmek için silme
tuşuna basın.
3 Arama yapmak için
tuşu ya
da Sesli arama tuşuna dokunun.
Görüntülü arama yapmak için
öğesine dokunun.
4 Aramayı sonlandırmak için,
tuşuna dokunun.
İpucu! Uluslararası
aramalar için + girmek amacıyla
tuşunu basılı tutun.
İpucu! Kazayla çağrı
yapmayı engellemek amacıyla
dokunmatik ekranı kilitlemek
için açma/kapama tuşuna basın.
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Rehberden arama yapma
1 LG Kisiler açmak için Ana
öğesine dokunun.
Ekrandan
2 Rehberi kaydırarak içerisinde
gezinin veya aramak
istediğiniz kişinin adının ilk
öğesine
harfini (harflerini)
dokunarak girin.
3 Listeden çağrı yapmak
istediğiniz kişiye dokunun ve
bir kişi için birden fazla numara
olması durumunda aramak
istediğiniz numarayı seçin.
4 Sesli arama veya Görüntülü
arama seçeneklerinden birine
dokunun.

Çağrının cevaplanması ve
reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında çağrıyı
tuşuna basın
cevaplamak için
ya da cevap vermek için Kabul
tuşuna dokunun.
Gelen bir çağrıyı reddetmek için
tuşuna basın.

Çağrı sürecindeki seçenekler
Hoparlör - Hoparlörü açmak için
öğesine dokunun. Kapatmak için tekrar
dokunun.
Sessiz - Konuşmakta olduğunuz kişinin sizi
duymasını engellemek üzere mikrofonu
öğesine dokunun.
kapatmak için
Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için
öğesine dokunun.
Menü - Diğer gelen çağrı seçenekleri için
listeden seçim yapın
- Çağrıyı sonlandırabilirsiniz.
- Bir çağrı sırasında rehberde arama yapın.
- Bir çağrı sırasında not ekleyin.
Tuş takımı - Çağrı merkezleri veya otomatik
telefon hizmetleri gibi numaraları ararken
numaralı seçeneklere sahip menülerde
dolaşmak için dokunarak tuş takımını açın.
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Çağrılar
Çağrı sesinin ayarlanması
Bir çağrı sırasında ses şiddetini
ayarlamak için telefonun sağ
yanındaki yukarı ve aşağı tuşlarını
kullanın.

Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi
hızlı arama tuşlarından birine
atayabilirsiniz.
1 LG Kisiler açmak için Ana
öğesine dokunun.
Ekrandan
2 Ardından Menü öğesine
dokunun ve Hızlı aramalar
öğesini seçin.
3 Telesekreteriniz hızlı arama 1
olarak zaten ayarlıdır. Bunu
değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı
araması numarası olarak başka
bir numaraya dokunun.
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4 Rehberiniz açılacaktır. Telefon
numarasına bir kez dokunarak
bu numaraya atamak istediğiniz
kişiyi seçin.
Hızlı arama numarasını aramak
tuşuna
için ana ekranda
dokunduktan sonra kişi ekranda
görününceye kadar atanmış
numaraya basılı tutun. Görüntülü
arama’ya basmaya gerek kalmadan
çağrı otomatik olarak yapılacaktır.

Son olayarnin
görüntülenmesi
Ana Ekranda,
öğesine dokunun,
ardından İletişim sekmesinde Yakın
geçmiş seçeneğine dokunun.
Ya da, Gönder Tuşu > Menü >
Arama Geçmişi yoluyla bu menüye
gidebilirsiniz.
Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız
aramaların tam listesini görüntüler.

İpucu! Herhangi bir çağrı
günlüğünden Menü öğesine
dokunun ve tüm kayıtlı öğeleri
silmek için Tüm çağrıları sil
öğesine dokunun.
İpucu! Çağrının tarihini,
saatini ve süresini görüntülemek
için herhangi bir çağrı günlüğü
girdisine dokunun.

55

LG Rehber
Rehberin aranması

Yeni kişinin eklenmesi

Ana Ekrandan
1 LG Kisiler açmak için Ana
Ekrandan
öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve tuş
takımı ile kişi adını girin.
2 Çağrıyı gerçekleştirmek üzere
Video arama veya Sesli arama
ya da
tuşuna dokunun.

1 Ana Ekrandan öğesine
dokunun ve ardından Yeni kişi
ekle öğesini seçin.
2 Kişiyi arzuladığınız şekilde
Telefon veya SIM’e kaydedin.
3 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek
isterseniz, Resim ekle öğesine
dokunun.
4 Yeni kişinin adını ve soyadını
girin. İkisini birden girmek
zorunda değilsiniz ancak en az
birini girmelisiniz.
5 Numaraları girin ve numaraların
her birine bir tür atayın.
6 E-posta adreslerini ekleyin.
7 Grup yok, İş, Kişisel, Aile ya
da Dönemsel arasından seçim
yaparak kişiyi bir ya da daha
fazla gruba atayın.

İpucu! Ekranın üstündeki Rehber
açılır kutusuna dokunarak ve
Rehber, Gruplar, Favoriler ve
Son gösterilen arasında seçim
yaparak rehberinizde filtreleme
yapabilirsiniz.
Ana menüde
1
öğesine dokunun, ardından
İletişim sekmesi üzerinde LG
Rehber öğesine dokunun.
2 Ardından Menü ve Arama
öğesine dokunun.
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8 Ayrıca, bir Zil sesi, Web sayfası,
Ev adresi, Şirket adı, İş ünvanı,
Şirket adresi, Not, vb. eklemek
için Daha Fazla Düğmeye
Tıklamak öğesini belirleyin.
9 Kişiyi kaydetmek için OK öğesine
dokunun.
NOT: Cihazınıza 5.000 kişi
ekleyebilirsiniz, ancak cihazınızın
performansı için en fazla 2.000 kişi
eklemeniz önerilir.
İpucu! Kayıtlı kişileriniz için
özel gruplar oluşturabilirsiniz.
Bkz. Bir grup oluşturma.

Grup oluşturulması
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve ardından İletişim
sekmesinde LG Rehber öğesine
dokunun.
2 Ardından Menü öğesine
dokunun ve Yeni grup öğesini
seçin.

3 Yeni grup için bir ad girin.
4 Grubu kaydetmek için OK
öğesine dokunun.
NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba
atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler
rehberinizde kayıtlı kalır.
İpucu! Seçili gruba bir kez
dokunarak mevcut bir grubu
düzenleyebilirsiniz. Üyeleri
göster, Grubu düzenle, Mesaj
gönder, Kartvizit gönder veya
Grubu sil öğesini seçebilirsiniz.

Kişi seçeneklerinizi kullanın
1 İletişim sekmesinden LG Kisiler
öğesine dokunun ve ardından
Menü ve Ayarlar seçeneklerini
tercih edin.
2 Buradan aşağıdaki ayarları
düzenleyebilirsiniz:
Ekran adı - Kişinin önce
adının mı yoksa soyadının mı
görüntüleneceğini seçin.
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Rehber
Bilgilerin görüntülenmesi

Rehberinizin aktarılması

1 İletişim sekmesinden LG Kisiler
öğesine dokunun ve ardından
Menü ve Bilgi seçeneklerini
tercih edin.
2 Buradan Servis numaraları’nı,
Kendi numaralarım’ı, Bellek
bilginiz’i (kalan boş bellek alanı)
ve Kartvizitim’i görebilirsiniz.

Rehberinizi, USIM’den telefonunuza
aktarmak için:
1 İletişim sekmesinden, LG Kisiler
üzerine gelin ve Menü öğesini
ardından Konumu değiştir
öğesini seçin.
2 Telefona kopyala öğesine
dokunun.
3 Teker teker adları seçin ve OK
öğesine dokunun.

İpucu! Eğer henüz kartvizit
hazırlamadıysanız Kartvizitim
öğesini seçip rehberdeki
herhangi bir kişi için yaptığınız
gibi tüm bilgilerinizi girin.
Sonlandırmak için Kaydet’e
dokunun.
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Mesajlar
Mesajlar
GM735 telefonunuz SMS ve MMS’i
tek, yenilikçi ve kullanımı kolay bir
menü altında bir araya getirir.
Mesaj girmek için iki yol
bulunmaktadır:
1 Ana ekrandan,
veya
öğesine dokunun, ardından
İletişim sekmesindeki LG Mesajı
öğesine ilerleyin.

Mesajın gönderilmesi
1 Yeni bir mesaj yazmaya
ve ardından
başlamak için
Yeni Mesaj öğesine dokunun
2 Alıcının numarasını girmek
için Kime alanına dokunun
veya rehberinizi açmak için
simgesine dokunun. Alıcının
numarasını girdikten sonra, OK’e
dokunarak mesaj düzenleyici
ekranına geri dönebilirsiniz.
Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

3 İşiniz bittiğinde, metin mesajı
düzenlemeyi başlatmak için
aşağıdaki mesaj kutusuna
dokunun.
4 Görüntü, Video, Ses veya
Diğerlerini eklemek için
seçeneğine dokunun.
5 Önce OK’e ardından
seçeneğine basın.
UYARI: 160 karakterlik
sınırlama SMS’in nasıl
kodlandığına bağlı olarak
ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilir.
NOT: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin
mesaj ile alınıp, gönderilmesinde
ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI
TS 123.00 V8.1.0 standartlarını
desteklemektedir.

59

Mesajlar
UYARI: SMS’e görüntü,
video veya ses eklendiğinde
otomatik olarak bir MMS’e
dönüştürülür ve ona göre
ücretlendirilir.

Mesaj klasörleri
Mesaj Klasörünüz aşağıda
açıklanmıştır.
Gelen kutusu - Aldığınız tüm
mesajlar gelen kutusunda
saklanır. Buradan diğer işlevler
arasında onları görüntüleyebilir ve
silebilirsiniz.
Giden kutusu - Burası, mesajlar
gönderilirken geçici olarak
kullanılan bir yerdir.
Gönderilenler - Gönderdiğiniz tüm
mesajlar bu klasöre yerleştirilir.
Taslaklar - Bir mesajı
yazmayı tamamlamadıysanız,
yaptığınız kadarını bu klasörde
saklayabilirsiniz.
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Liste - Messenger’da iletişim
kurduğunuz gibi mesajı
gönderdiğinizde ya da aldığınızda
gerçek zamanlı olarak uyarı
mesajını görüntüleyebilirsiniz.
Klasörlerim - Mesajlarınızı
saklamak için klasör oluşturun.
Silinmiş Öğeler - Sildiğiniz
mesajlar
bu klasörde saklanır.

Metin mesajı ayarlarının
değiştirilmesi
GM735 marka telefonunuzun
mesaj ayarları önceden
tanımlanmıştır, bu yüzden hemen
mesaj gönderebilirsiniz. Bu
ayarlar tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
Ayarlar sekmesindeki Mesaj
ayarları’na gelin v e Metin mesajı
öğesine dokunun. Aşağıdakiler
üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:

Metin mesajı merkezi - Mesaj
merkezinize ait ayrıntıları girin.
Teslim raporu - Mesajlarınızın
teslim edildiğine dair onay almak
için düğmeyi sola kaydırın. Bu
özellik sadece, bir dizi koşul
karşılandığında çalışır; gönderenin
şebekesi, alıcının şebekesi ve
alıcının Windows Mobile cihazının
tamamının bunları desteklemesi.
Gönderilen mesajı kaydet - Açık/
Kapalı.

Multimedya mesajı
ayarlarının değiştirilmesi
GM735 marka telefonunuzun
mesaj ayarları önceden
tanımlanmıştır, bu yüzden hemen
mesaj gönderebilirsiniz. Bu
ayarlar tercihlerinize bağlı olarak
değiştirilebilir.
Ayarlar öğesine ve ardından Mesaj
ayarları ve Multimedya mesajı
öğesine dokunun. Aşağıdakiler

üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:
MMS Merkezi - Mesaj merkezinize
ait ayrıntıları girin.
Alım modu
- Hemen Alım Yap
AÇIK: MMS mesajlarını hemen
alın.
KAPALI: Sadece bildirimleri alın.
Ana Şebeke de indirme sadece
Manuel olarak ayarlanacaktır.
- Sadece ana şebekeden indir
- AÇIK/ KAPALI
Tüm mesajları reddet -Herhangi
bir MMS mesajı almamayı seçin.
İletim raporu - Bir iletim raporuna
izin verilip verilmeyeceğini ve/
veya rapor talebinde bulunulup
bulunulmayacağını seçin.
Raporu Oku - Yanıtı oku
mesajı gönderimine izin verilip
verilmeyeceğini seçin.
Mesaj sınıfı - Mesaj sınıfınızı seçin.
Öncelik - MMS’nizin öncelik
derecesini belirleyin.
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Mesajlar
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne
kadar süreyle mesaj merkezinde
tutulacağını belirleyin.
Gönderilen mesajı kaydet
- Gönderimin ardından mesajı
nereye kaydedeceğinizi seçin.
İletim saati - Bir mesajın
gönderilmeden önce ne kadar
bekleyeceğini belirleyin.
Slayt süresi - Slaytlarınızın ekranda
ne kadar süreyle kalacağını
belirleyin.
Kullanılan bellek - Telefon belleği
/ Harici bellek
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E-postanın ayarlanması
GM735’da e-posta kullanırken
hareket halinde bile
mesajlarınızdan uzak kalmazsınız.
POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı
ayarlamak çok çabuk ve kolay.
1 Ana ekrandan
öğesine
dokunun ve İletişim
sekmesindeki E-posta öğesine
ilerleyin.
2 Yeni bir mesaj yaratmak için
Menü’yü tıklayın ve Yeni öğesini
seçin.
NOT: Aşağıdaki şebeke
sağlayıcınızdan gelen bilgilere
ihtiyaç duyacaksınız: Sunucu adresi,
Alan adı, Kullanıcı adı, Şifre. Ayrıca,
şebeke sağlayıcınızın sunduğu
sertifikasyonu da cihazınıza
kurmanız gerekebilir.

Microsoft® Exchange Server
üzerinden e-postanızın
yapılandırılması

5 E-posta hesabı oluşturmak için
OK’e basın.

1 E-posta simgesi > Ayarlar >
Hesap ekle öğesine tıklayın.
2 E-posta adresinizi, şifreyi, alan
adını ve sunucu adresini girin.
3 E-posta ayarlarını otomatik
olarak Internet’ten almak için
“Otomatik Arama” öğesini seçin.
4 Sunucu ayarları algılanmazsa,
bunları manuel girin ve ardından
“OK”e basın.

Uyarı!
- İnternet’e bağlandığınızda ilave
bir maliyet ortaya çıkabilir.
- Çok fazla e-posta aldığınızda pil
deşarj olacaktır.
- E-posta alım zamanı hesaba bağlı
olarak değişebilir.
- Zorla’yı seçerseniz, GM735 eposta almak ya da göndermek
için kullanıcı ayarından bağımsız
olarak şebekeye bağlanabilir.

E-posta Servis Sağlayıcısında
e-postanızın yapılandırılması

Diğerleri üzerinde epostanızın yapılandırılması

1 E-posta simgesi > Ayarlar >
Hesap ekle öğesine tıklayın.
2 E-posta servis sağlayıcısını seçin.
3 Kimlik, şifre ve adınızı girin.
4 E-postayı otomatik almak
istiyorsanız Göndermeyi zorla
öğesini seçin.

1 E-posta simgesi > Ayarlar >
Hesap ekle öğesine tıklayın.
2 Diğer e-posta servis sağlayıcısını
seçin.
3 E-posta adresinizi, şifreyi, alan
adını ve sunucu adresini girin.
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Mesajlar
NOT: Adı girmezseniz, e-posta
adresinin başlığı otomatik
kaydedilecektir.

E-posta gönderme / Yeni eposta yazma
1 E-posta simgesine basın > Eposta hesabına basın > “E-posta
Yaz”a dokunun.
2 To/Cc/Bcc’e dokunun.
3 Başlığı girmek için, Konu’yu
tıklayın.
4 Klip simgesine dokunduğunuzda
video, görüntü dosyası
ekleyebilirsiniz.
5 E-posta göndermek için Gönder
öğesine basın.
NOT: Posta hesabı ya da sunucu
ilkesine bağlı olarak e-posta giden
kutusuna kaydedilemez.
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E-posta gönderme / Epostayı yanıtlama
Tüm e-postalara yanıt verebilir veya
iletebilirsiniz.
1 E-posta simgesine bas > Eposta hesabına dokunun >
Gelen kutusuna bas > Yanıtla
simgesine bas > Yanıtla/
Tümünü yanıtla/ İlet öğesine
dokunun.
2 Göndermek istediğiniz içeriği
girin.
3 Send öğesine basın.

Klasörün yönetilmesi
1 E-posta simgesine basın. >
Hesabınıza dokunun .> Klasör
sekmesine dokunun.
2 Klasör bileşenini görüntülemek
için klasör sekmesine basın.
3 Taşımak istediğiniz klasörü seçin.
4 + simgesine dokunarak posta
listesini ya da alt klasörü
görebilirsiniz.

E-posta ayarının
değiştirilmesi
Önizleme Çizgisi - Önizleme çizgisi
belirlemenizi sağlar.
Uyarı Sesleri - E-postayı
aldığınızda uyarı alarmını çalıştırın.
İmza - Otomatik eklenen mesajı
tanımlayın.
Spam Mesajı - Spam mesajı
sıralamayı seçin.
Mesajları Silerken - E-postanın
sunucu da kalıp kalmayacağını
tanımlayın.
E-posta İndirme Kısıtlaması E-postayı sunucudan alma
koşulunu belirleyin.
Öğeleri Eşleştir - Hesabı
kullanacağınızda kişi, program,
yapılacaklar listesi, e-posta
seçeneklerini ayarlayın.
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Fotograf Makinesi
Hızlı fotoğraf çekilmesi

Fotoğraf çektikten sonra

1 Telefonun sağındaki Kamera
tuşuna basın.
2 Telefonu yatay tutarak, merceği
resmini çekmek istediğiniz
konuya yönlendirin.
3 Çekim tuşuna hafifçe
bastığınızda, vizör ekranının
ortasında bir odak kutusu
görüntülenecektir.
4 Konu odaklama karesinin içinde
olacak şekilde telefonu ayarlayın.
5 Odaklama karesi yeşile dönünce
nesne odaklanmış demektir.
6 Çekim tuşuna basın ve basılı
tutun.

Çekmiş olduğunuz fotoğraf
ekranda görüntülenir. Resim adı
dört simge ile sağ tarafta gösterilir.

Fotoğrafı Mesaj, E-posta veya
Bluetooth olarak göndermek için
dokunun.
Resmi silmek için
dokunun.

öğesine

Hemen başka bir fotoğraf
çekmek için bu tuşa dokunun.
Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.
Resmi duvar kağıdı olarak
kullanmak için dokunun.
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Vizör ekranını tanıma
Geri - Ana Ekrana dönmek için
buraya dokunun.
Kamera modu - Kameranın video
veya fotoğraf modunda olduğunu
gösterir ve aynı zamanda fotoğraf
çekmek için de kullanılabilir.
Galeri - Galeriyi görmek için bu
simgeye dokunun.
Pozlama - Pozlamayı Ayarlamak bölümüne bakın.
Sahne modu - Sahne modunu seçin.
Kamera modu - Kamera modunu değiştirebilirsiniz. Video kamera moduna
geçiş yapabilirsiniz.
Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. Gelişmiş
ayarların kullanılması.

İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa
yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün
merkezine bir kere dokunun. Seçenekleri tekrar
görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.
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Fotograf Makinesi
Pozlamayı ayarlamak
Pozlandırma, görüntüye giren
güneş ışığı miktarını tanımlar ve
kontrol eder.
Düşük kontrastlı bir resim daha
karanlık görünürken yüksek
kontrastlı bir resim daha parlak
görünür.
1
tuşuna dokunun.
2 Daha düşük pozlama için çubuk
boyunca kontrast göstergesini
simgesine doğru kaydırın,
daha yüksek pozlama içinse
simgesine doğru kaydırın.

Gelişmiş ayarların
kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama
seçeneklerini açmak için vizör
ekranında tuşuna dokunun.
Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını
değiştirebilirsiniz. Uygun seçeneği
seçtikten sonra OK butonuna
dokunun.
Görüntü boyutu - Bellek kartında
yerden kazanmak veya rehberdeki
bir kişi için uygun boyutlu bir resim
çekmek amacıyla resmin boyutunu
değiştirin.
Renk Efekti - Yeni fotoğrafınızda
kullanmak üzere bir renk tonu
seçin. Bkz. Bir renk efekti
seçilmesi.
Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor
ışık, Güneşli, Floresan ve Bulutlu
seçenekleri arasından seçim yapın.
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Zamanlayıcı - Otomatikzamanlayıcı, yakala tuşuna
basıldıktan sonraki gecikmeyi
ayarlamanızı sağlar. Burada Kapalı,
3 saniye, 5 saniye veya 10 saniye
seçenekleri arasından tercihinizi
yapmanıza izin verir. Çektiğiniz bir
fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız
bu ideal bir özelliktir.
Görüntü kalitesi - Çok iyi, İyi
ve Normal arasında seçim yapın.
Kalite ne kadar iyi olursa fotoğraf
da o kadar net olur. Ancak dosya
boyutu artacaktır, bu da demektir
ki telefonun belleğinde daha az
video depolayabileceksiniz.
Kullanılan bellek - Videolarınızın
kaydedileceği yer olarak Telefon
belleği’ni veya Harici bellek’i
seçin.
Simgeleri gizle - Kamera
menüsündeki simgeleri otomatik
veya manuel olarak gizleyip
gizlemeyeceğinizi seçin.

Deklanşör sesi - Dört deklanşör
sesinden birini seçin.
Izgara ekran - Kapalı, Basit ya da
Üçlü kesit arasında seçim yapın
İpucu! Kameradan
çıktıktan sonra görüntü boyutu,
Izgara ekran, Deklanşör sesi,
Simgeleri gizle ve Görüntü
kalitesi hariç ayarlarınızın tümü
varsayılan ayara geri döner. Renk
tonu gibi ihtiyacınız olan ama
varsayılan olmayan ayarların
sıfırlanması gerekir. Resimlerinizi
çekmeden önce kontrol edin.
İpucu! Ayarlar menüsü,
vizör ekranında ön planda
yer alacağı için görüntü rengi
veya kalitesi gibi unsurları
değiştirdiğinizde ayarlar menüsü
altında bu görüntü değişikliğini
önceden görebilirsiniz.
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Fotograf Makinesi
Resim boyutunun
değiştirilmesi
Daha fazla piksel daha fazla dosya
boyutu demektir, bu da bellekte
daha fazla yer kapladıkları anlamına
gelir. Telefonunuzda daha fazla
resim tutmak istiyorsanız daha
az dosya boyutu elde etmek için
piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
1 Vizörü kullanarak üst sol
köşedeki öğesine dokunun.
2 Önizleme menüsünden Resim
boyutu’nu seçin.
3 Altı seçenek arasından (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) bir piksel
değerini seçin.
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Bir renk efekti seçilmesi.
1 Vizörü kullanarak üst sol
köşedeki öğesine dokunun.
2 Önizleme menüsünden Renk
Efektini seçin.
3 On adet renk tonu seçeneği
vardır: Kapalı, Negatif, Sepya,
Mono, Aqua, Kabart, Çizim,
Kırmızı, Yeşil veya Solarize.
4 Seçiminizi yaptıktan sonra,
renk tonu menüsü OK öğesine
basılarak kapatılabilir. Ardından,
bir resim çekmeye hazır
olursunuz.
İpucu! Bir resmi renkli
olarak çekildikten sonra siyah
beyaz veya sepya olarak
değiştirebilirsiniz fakat mono
veya sepya olarak çekilmiş bir
fotoğrafı tekrar renkli olarak
değiştiremezsiniz.

Dahili kameranın
kullanılması

Kayıtlı fotoğraflarınızın
görüntülenmesi

LG GM735 telefonunuz video
aramaları ve fotoğraf çekme için
640x480 dahili bir kameraya
sahiptir.
1 Dahili kameraya geçiş yapmak
öğesine dokunun ve
için
ardından Önizleme menüsünden
Dahili kamera öğesini seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör
ekranında kendinizi
görebilirsiniz. Resim çekmek için
normal modda olduğu gibi yan
tuşa basın.
3 Resmi çektikten sonra ana
kamerayla fotoğraf çekimi
sırasında size sunulan aynı
seçenekleri kullanabilirsiniz.
4 Ana kameraya dönmek için
öğesine dokunun ve Önizleme
menüsünden Harici Kamera
öğesini seçin.

1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera
modundan erişebilirsiniz.
öğesine dokunduğunuzda
galeriniz ekrana gelecektir.
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Video Kamera
Hızlı video çekimi
1 Telefonun sağındaki Kamera
tuşuna basın.
2 Ardından, video moduna
öğesine
geçmek için
dokunun ve Video kamera’yı
seçin.
3 Video kameranın vizörü ekranda
görüntülenecektir.
4 Telefonu yatay tutup lensi filmi
çekilecek nesneye doğru tutun.
5 Kaydetmeye başlamak için
yakala tuşuna bir kez basın.
6 Vizörün alt kısmında Rec ifadesi
ve videonuzun uzunluğunu
göstermek için alt kısımda bir
zamanlayıcı belirecektir.
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7 Ekranda
tuşuna dokunun
veya kaydı durdurmak için yakala
tuşuna ikinci bir kez basın.

Bir video çektikten sonra
Ekranda çekilen videonuzu
gösteren durağan bir resim belirir.
Videonun adı sağ kenarda üç
simge ile birlikte ekranın altında
gösterilecektir.

Fotoğrafı bir Mesaj, E-posta ya
da Bluetooth ile göndermek için
dokunun.
Şu anda oluşturduğunuz
videoyu silmek için dokunun ve
onaylamak için Evet’e dokunun.
Vizör tekrar belirir.
Hemen bir video daha
çekmek için bu tuşa dokunun.
Çekmiş olduğunuz mevcut video
kaydedilir.
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Video Kamera
Vizör ekranını tanıma
Geri - Ana Ekrana dönmek için
buraya dokunun.
Kaydı başlat

Galeri - Galeriyi görmek için bu
simgeye dokunun.

Pozlama
Sahne modu
Kamera modu
Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.

İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa
yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün
merkezine bir kere dokunun. Seçenekleri tekrar
görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.
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Pozlamayı ayarlamak
Pozlama bir resimde açık ve
koyunun farkını tanımlar. Düşük
kontrastlı bir resim daha karanlık
görünürken yüksek kontrastlı bir
resim daha parlak görünür.
1
öğesine dokunun.
2 Daha düşük pozlama için çubuk
boyunca kontrast göstergesini
simgesine doğru kaydırın,
daha yüksek pozlama içinse
simgesine doğru kaydırın.

Gelişmiş ayarların
kullanılması
Tüm gelişmiş ayarlama
seçeneklerini açmak için vizörü
kullanarak öğesine dokunun.
Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını
değiştirebilirsiniz. Bir seçeneği
belirledikten sonra, OK Düğmesine
dokunun.

Video boyutu - Bellek alanından
tasarruf etmek için video boyutunu
değiştirin.
Bkz. Video resim boyutunun
değiştirilmesi.
Izgara ekran - Kapalı, Basit ya da
Üçlü kesit arasında seçim yapın.
Ses - Bir videoyu ses olmadan
çekmek için Sessiz’i seçin.
Simgeleri gizle - Kamera
menüsündeki simgeleri otomatik
veya manuel olarak gizleyip
gizlemeyeceğinizi seçin.
Kullanılan bellek - Videolarınızı
Telefon belleğine mi yoksa Harici
belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.
Video kalitesi - Çok iyi, İyi ve
Normal arasında seçim yapın.
Kalite ne kadar iyi olursa video da o
kadar net olur. Sonuç olarak dosya
boyutu artacaktır, bu da demektir
ki telefonun belleğinde daha az
video depolayabileceksiniz.
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Video Kamera
Süre - Videonuz için bir süre limiti
ayarlayın. Video boyutunu MMS
olarak gönderebilecek şekilde
sınırlamak için Normal veya MMS
seçeneklerinden birini seçin.
İpucu! MMS süresini
seçerseniz, daha uzun süreli
video çekimi yapabilmeniz için
daha düşük görüntü kalitesini
seçmeyi deneyin.
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Beyaz dengesi - Beyaz dengesi
videolarınızdaki tüm beyaz
renklerin gerçekçi görünmesini
sağlar. Kameranızın beyaz
dengesini doğru bir şekilde
ayarlaması için ışık koşullarını
belirlemeniz gerekir. Otomatik,
Akkor ışık, Güneşli, Floresan
veya Bulutlu seçenekleri arasından
seçim yapın.
Renk Efekti - Yeni görüntünüzde
kullanmak üzere bir renk tonu
seçin. Bkz. Bir Renk tonu
seçilmesi.
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Video resim boyutunun
değiştirilmesi
Daha fazla piksel daha fazla dosya
boyutu demektir, bu da bellekte
daha fazla yer kapladıkları anlamına
gelir. Telefonunuzda daha fazla
video tutmak istiyorsanız daha
küçük dosya boyutu elde etmek
için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.
1 Vizörü kullanarak üst sol
köşedeki öğesine dokunun.
2 Önizleme menüsünden Video
boyutu’nu seçin.
3 Dört seçenek arasından bir piksel
boyutu seçin:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

Bir Renk tonu seçilmesi
1 Vizörü kullanarak üst sol
köşedeki öğesine dokunun.
2 Önizleme menüsünden Renk
Efektini seçin.
3 On adet renk tonu seçeneği
vardır: Kapalı, Negatif, Sepya,
Mono, Aqua, Kabart, Çizim,
Kırmızı, Yeşil veya Solarize.
4 Kullanmak istediğiniz renk
tonuna dokunun.

Dahili video kameranın
kullanılması
1 Dahili kameraya geçiş yapmak
öğesine dokunun ve
için,
Önizleme menüsünden Dahili
Kamera’yı seçin.
2 Bir kaç saniye sonra vizör
ekranında kendinizi
görebilirsiniz. Görüntüyü
kaydetmeye başlamak için
yakala düğmesine normal olarak

basın, kaydı durdurmak için
tekrar basın.
3 Videoyu çektikten sonra, ana
kamerayı kullanarak bir video
çekimi yapmak için seçeneklerin
aynıları size önerilecektir.
4 Ana kameraya dönmek için
öğesine, daha sonra Harici
Kamera’ya dokunun.

Kayıtlı videoların izlenmesi
1 Vizörde
öğesine dokunun.
2 Galeriniz ekranda belirecektir.
3 Görüntülemek istediğiniz
videoya dokunun.
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Multimedya
Telefonunuzun belleğine
tüm multimedya dosyalarını
kaydedebildiğiniz için tüm
resimlerinize, seslerinize,
videolarınıza ve oyunlarınıza
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dosyalarınızı bir bellek kartına da
kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını
kullanmanın avantajı telefon
belleğinde boş yer açabilmektir.
Multimedya menüsüne erişmek
simgesine dokunun
için,
ve Multimedya sekmesinden
Öğelerim öğesini seçin. Tüm
multimedya dosyalarınızın
saklandığı klasörlerin bir listesini
açabilirsiniz.

Resimler
Resimlerim telefonunuza önceden
yüklenmiş varsayılan görüntüleri,
indirdiğiniz görüntüleri ve
telefonunuzun kamerasıyla çekilmiş
görüntüleri içerir.
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Resimlerim seçenek menüsü
Resimlerim menüsünde
kullanabileceğiniz seçenekler
seçmiş olduğunuz resim tipine
bağlıdır. Telefonun kamerasıyla
çekmiş olduğunuz resimler için tüm
seçenekler bulunmaktadır.

Fotoğrafın gönderilmesi
1 Bir fotoğraf göndermek için
istediğiniz resmi seçin.
2 Menü’ye dokunun ve Gönder
öğesini seçin. Burada Mesaj,
E-posta, Bluetooth arasından
seçim yapın.
3 Mesaj veya E-posta’yı
seçerseniz, resminiz mesaja
eklenir ve mesajı normal
olarak yazıp gönderebilirsiniz.
Eğer Bluetoothu seçerseniz,
telefonunuz resmi göndermek
için bir cihaz arayacaktır.

Bir resmin kullanım
Duvar kağıdı, kişi, resim, açılış veya
kapanış resmi ya da yaptığınız
veya gelen arama resmi için çeşitli
görüntüleri seçebilirsiniz.
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Öğelerim öğesini
seçin.
2 Resimlerim’e dokunun.
3 Bir resim seçin ve Menü öğesine
dokunun.
4 Önce Kullanım şekli’ne
dokunun ve Duvar kağıdı’nı
seçin.

Bir resmin taşınması ya da
kopyalanması
Bir resmi telefon belleği ile bellek
kartı arasında taşıyabilir veya
kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellek
bankalarından birinde yer açmak
veya resimlerinizin kaybolmasını
önlemek için yapabilirsiniz.
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Galeri öğesini
seçin.
2 Resimlerim’e dokunun.
3 Menü’ye dokunun.
4 Taşı veya Kopyala’yı seçin.
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Multimedya
Slayt gösterisi oluşturulması
Telefonunuzda bulunan tüm
görüntülere bakmak için sizi
tüm görüntüleri teker teker açıp
kapamaktan kurtaracak bir slayt
gösterisi hazırlayabilirsiniz.
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Öğelerim öğesini
seçin.
2 Resimlerim’e dokunun.
3 Menü’ye ardından Slayt
gösterisi’ne dokunun.

Bellek durumunun kontrol
edilmesi
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Bellek alanınızın ne kadarını
kullandığınızı ve ne kadar
kullanılabilir alanınız kaldığını
kontrol edebilirsiniz.
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Öğelerim öğesini
seçin.
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2 Resimlerim’e dokunun.
3 Menü’ye ardından Bellek
bilgisi’ne dokunun.

Müzik
Müziğim klasörü İndirilen sesler’i,
Varsayılan sesler’i ve Ses
kayıtları’nı içermektedir. Buradan
sesleri yönetebilir, gönderebilir
veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması
tuşuna
1 Önce menü
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Öğelerim öğesini
seçin.
2 Müziğim’e dokunun.
3 Bir ses seçin.
4 Kullanım şekli menüsünü
seçerek sesi kullanabilirsiniz.
5 Burada Zil sesi ya da Mesaj sesi
arasında seçim yapın.

Videolar
Videolarım klasörü indirilen
videoların ve telefonunuzla
kaydettiğiniz videoların listesini
gösterir.

Videonun izlenmesi
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Öğelerim öğesini
seçin.
2 Videolarım’a dokunun.
3 Oynatmak için bir video seçin.

Video klibin gönderilmesi
1 Bir video seçin ve Menü öğesine
basın.
2 Gönder’e dokunun ve Mesaj, Eposta veya Bluetooth arasından
seçim yapın.
3 Burada Mesaj ya da E-posta’yı
seçerseniz video klibiniz mesaja
eklenecektir. Eğer Bluetoothu

seçerseniz, telefonunuz resmi
göndermek için bir cihaz
arayacaktır.

Oyunlar ve Uygulamalar
Telefonunuza, boş zamanlarınızda
sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve
uygulamalar indirebilirsiniz.

Oyun oynanması
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Oyunlar ve
Uygulamalar öğesini seçin.
2 Windows oyunları (Bubble
Breaker, Solitaire) eklenmiştir.
Oyunları internet’ten de
indirebilirsiniz. Oynamak için,
oynamak istediğiniz oyun
üzerine basın.
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Multimedya
Mobile Java
GM735 Java’yı desteklemektedir ve
bu nedenle java oyunlarını ve diğer
java uygulamalarını internetten
kolaylıkla indirebilirsiniz.
Mobile Java’nın iki adet alt klasörü
bulunmaktadır: Oyunlar ve
Uygulamalar.
Çevrimiçi hizmetler kullanılırken
ilave ücret alınabileceğini
unutmayın.

Müzik
GM735 telefonunuz yerleşik bir
Müzik çalara sahiptir, böylece
sevdiğiniz tüm müzikleri
çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek
öğesine dokunun ve
için
Multimedya Sekmesinden Müzik
öğesini seçin. Buradan birkaç
klasöre erişebilirsiniz:
Tüm Parçalar - Telefonunuzda
bulunan şarkıların tümünü içerir.
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Favoriler - Favori olarak
kaydettiğiniz şarkıları içerir.
Sanatçılar - Müzik
koleksiyonunuzu sanatçıya göre
tarayın.
Albümler - Müzik koleksiyonunuzu
albüme göre tarayın.
Türler - Müzik koleksiyonunuzu
türe göre tarayın.

Şarkı çalınması
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Müzik öğesini
seçin.
2 Tüm parçalar öğesine dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin
ve
öğesine dokunun.
4 Şarkıyı duraklatmak için
tuşuna dokunun.
5 Bir sonraki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.
6 Bir önceki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.

İpucu! Müzik dinlerken ses
seviyesini değiştirmek için,
tuşuna dokunun.

Parça listesinin oluşturulması
Tüm Parçalar klasöründe
bulunan şarkılar arasından seçim
yaparak kendi parça listelerinizi
oluşturabilirsiniz.
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Müzik öğesini
seçin.
2 Menü’ye dokunun.
3 Yeni parça listesi öğesine
dokunun, parça listesi adını girin
ve OK tuşuna dokunun.
4 Tüm parçalar klasörü
gösterilecektir. Çalma listenize
eklemek istediğiniz tüm şarkılara
dokunun; seçilen parçaların
yanında onay işareti belirir.
5 OK’e dokunun.

Bir çalma listesini çalmak için, bunu
öğesine dokunun.
seçin ve
NOT: İkinci bir çalma listesi
eklemek için Menü tuşuna ve
ardından Yeni çalma listesi’ne
dokunun.

Parça listesinin çalınması
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Müzik öğesini
seçin.
2 Çalmak istediğiniz parça listesini
seçin.
öğesine
3 Bir şarkı çalmak için
dokunun.

Parça listesinin silinmesi
tuşuna
1 Önce menü
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden Müzik öğesini
seçin.
2 Silmek istediğiniz parça listesini
seçin.
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Multimedya
3 Menü’ye dokunun.
4 Çalma listelerindeki tüm şarkıları
kaldırmak için Tümünü Kaldır
seçeneğine dokunun, bu şekilde
tüm parçalara gittiğinizde boş
çalma listeniz silinecektir.

Radyonun kullanılması
GM735’unuz FM radyo özelliğine
sahiptir, böylece hareket
halindeyken dinleyebilmek için
sevdiğiniz radyo istasyonlarını
ayarlayabilirsiniz.
Not: Radyo dinleyebilmeniz
için kulaklıklarınızı takmanız
gerekmektedir.

İstasyonların aranması
Telefonunuzda radyo istasyonlarını
manuel ya da otomatik olarak
arayarak ayarlayabilirsiniz.
İstasyonlar belli kanal numaralarına
kaydedebilir ve böylece yeniden
ayarlamak zorunda kalmazsınız.
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Otomatik ayarlama:
1 Önce menü
tuşuna
dokunun, ardından Multimedya
sekmesinden FM Radyo öğesini
seçin.
2 Menü’ye dokunun.
3 Tarama seçeneğine dokunun.
4 Otomatik taramayı durdurmak
için Durdur’u seçin.
5 Mevcut kanalı kaydetmek
isterseniz Menü’ye dokunun ve
Ön ayarı kaydet öğesini seçin.
Bu kanala ön ayar listesinden
ulaşabilirsiniz.

Radyonun dinlenmesi
1

öğesine ve ardından
Multimedya öğesine dokunun.
2 FM radyo’ya dokunun
3 Ön ayar listesini getirmek için
öğesine dokunun.
4 Ön ayar listenizden dinlemek
istediğiniz istasyonun kanal
numarasına dokunun.

5 Ardından Menü öğesine
dokunun Seçenekler’i seçin,
bu işlem RDS’i etkinleştirmenizi
sağlar.
İpucu! RDS Etkinleştirme:
Ekranda radyo istasyonundan
alınan veri mesajı görüntülenir.
İpucu! Radyo alımını
iyileştirmek için, radyo anteni
işlevi de gören kulaklığı açın.
UYARI! Telefona kendisine
ait olmayan bir kulaklık
taktığınızda radyo alımı
kesilebilir.
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Multimedya
Multimedya içerikleri, varsayılan olarak farklı klasörlere kaydedilmiştir.
Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
SD kart yok
Kamera Resimleri
Video kaydı
Kayıtlı MMS
ek
İndir
tarayıcı

\ My Documents
\ My Pictures
\ My Documents
\ My Videos
\ My Documents
\ MMS
\ My Documents

SD kart takıldı
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ MMS
\ My Documents

Adobe Reader: PDF dosyalarını görüntülemek için bu programı
kullanabilirsiniz.
Stopwatch: Kronometre olarak bu programı kullanabilirsiniz.
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Ajanda
Takvime etkinlik eklenmesi
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden LG Takvimi
öğesine gelin.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi
seçin.
3 Menü’ye ardından Yeni
Randevu’ya dokunun.
4 Etkinliğinize bir konu veya not
eklemek isterseniz Konu’ya
dokunun ve notunuzu yazın.
5 Etkinliğinizin başlamasını
istediğiniz tarihi ve saati kontrol
edin. Bitiş tarihi ve saatini de
girin.
6 Etkinlik için bir alarm oluşturmak
üzere Alarm ayarla öğesini
seçin. Eğer alarmı tekrarlamak
isterseniz, Tekrarla öğesini
seçin.

7 Kategoriler’e dokunun ve
ardından İş, Tatil, Kişisel,
Dönemsel arasından seçim
yapın veya Yeni Kategori
oluşturun.
8 Etkinliği takvime kaydetmek
için OK’e dokunun. Organize
olmanızı sağlamak üzere
kaydedilmiş etkinliklerin
bulunduğu tüm günler renkli
kare ile işaretlenecek ve alarmın
ayarlandığı an ses duyulacaktır.

Varsayılan takvim
görünümünün değiştirilmesi
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Takvim öğesine
gelin. Ardından Menü’de
Ayarlar öğesini seçin.
2 Varsayılan görünümü belirle
öğesine dokunun ve Ay, Hafta,
Gün, Liste veya Tüm görevler
öğelerinden birini seçin.
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Ajanda
Yapılacaklar listesine konu
eklenmesi
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Takvim öğesine
gelin.
2 Ardından Menü’de Yeni Görev
öğesini seçin.
3 Görev için tarih belirleyin, not
ekleyin ve öncelik seviyesi seçin:
Düşük, Normal ya da Yüksek
arasından seçim yapın.
4 OK öğesini seçerek görevi
kaydedin.

Alarmın ayarlanması
öğesini seçin,
1 Ana ekrandan
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden LG Alarmlar
öğesine gelin.
2 Yeni bir alarm eklemek
isterseniz, Yeni alarm öğesine
dokunun.
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3 Alarmı bir saat içinde yeniden
çalmak üzere ayarlamak
isterseniz, Hızlı Alarm öğesine
dokunun.
4 Alarmın çalmasını istediğiniz
saati ayarlayın.
5 Alarmın tekrarlamasını
istediğiniz tekrarlama türünü
seçin.
Simgeler seçtiğiniz günü
gösterir.
6 İstediğiniz alarm tipini seçmek
için Ses/ Titreşim öğesini seçin.
7 Daha simgesine dokunduktan
sonra, Alarm Zili öğesini seçip
Ses seviyesi, Titreşim türü’nü
kontrol edebilirsiniz.
8 Erteleme aralığını 5,10,20,30
dakika olarak ayarlayın ya
da Bunu kapatın. Ardından
erteleme tekrarını seçin.
9 Son olarak alarma bir not
ekleyin.

Office Mobile Kullanımı
Excel Mobile
Excel Mobile PC’nizde
oluşturduğunuz Excel çalışma
sayfalarını ve kitaplarını açmanızı
ve düzenlemenizi kolaylaştırır.
Ayrıca cihazınızda yeni çalışma
kitapları ve şablonlar da
oluşturabilirsiniz.
NOT: Çalışma kitabınızın
olabildiğince fazla bölümünü
görmek için tam ekran modunda
çalışın.
Sırasıyla Görüntüle > Büyüt
öğelerini seçin ve bir yüzde seçin,
böylece çalışma sayfasını kolayca
okuyabilirsiniz.
Excel Mobile'da desteklenmeyen
özellikler
Excel Mobile formüller ve hücre
açıklaması gibi bazı özellikleri
tam olarak desteklememektedir.
Çalışma kitabını cihazınıza

kaydettiğinizde bazı veriler ve
format kaybolabilir. Aşağıdaki Excel
Mobile biçimlendirme konularını
göz önünde bulundurun.
Hizalama. Yatay, dikey ve metni
sar özellikleri aynen kalır ancak
dikey metin yatay görünür.
Sınırlar. Tek çizgi halinde
görünür.
Hücre biçimleri. Hücrelere
uygulanan biçimler kaldırılır.
Yazı tipi ve boyutu. Cihazınız
tarafından desteklenmeyen
yazı tipleri mevcut en yakın
yazı tipine eşlenir. Orijinal yazı
tipi cihazınızda listelenir. Excel
çalışma kitabı tekrar PC’nizde
açıldığında, veriler orijinal yazı
tipinde görüntülenir.
Sayı biçimi. Microsoft Excel 2007
Sürüm 6.1 koşullu biçimlendirme
özelliği kullanılarak
biçimlendirilen sayılar Sayı
formatında görüntülenir.
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Ajanda
Formüller ve işlevler. Excel
dosyasının Excel Mobile
tarafından desteklenmeyen
bir işlev içermesi halinde,
işlev kaldırılır ve sadece
işlevin dönen değeri görünür.
Aşağıdaki formüller de değere
dönüştürülür: bir dizi olarak
girilen veya bir dizi bağımsız
değişkeni içeren formüller,
örneğin, =SUM({1;2;3;4}); harici
köprü referansı veya kesişim
erim referansı içeren formüller;
16384 satırı geçen referansı olan
formüllerin yerinde #REF! ifadesi
yer alır.

90
LG GM735 | Kullanıcı Kılavuzu

Yakınlaştırma ayarları Muhafaza
edilmez. Excel her çalışma
sayfası için yakınlaştırma
ayarlarına sahipken, Excel Mobile
yakınlaştırma ayarları tüm
çalışma kitabına uygulanır.
Çalışma sayfası adları. Aynı
çalışma kitabı içindeki çalışma
sayfalarına gönderme yapan
adlar doğru şekilde görüntülenir,
ancak diğer çalışma kitaplarına,
dizilere, örneğin ={1;2;3;4} gibi,
dizi formüllerine veya kesişim
erimlerine gönderme yapan
adlar ad listesinden çıkarılır.
Listeden bir ad çıkarılır ancak
formüllerde ve işlevlerde
bırakılırsa, bu formüllerin
“#NAME?” olarak çözülmesine
neden olur. tüm gizli adlar
gizlenmez.

AutoFilter ayarları. Kaldırılmıştır.
Ancak, benzer işlevleri kullanmak
için Excel Mobile’daki komutları
kullanabilirsiniz. Eğer bir çalışma
sayfasına satırların gizlenmesine
yol açan bir AutoFilter
uygulanmışsa, dosya Excel
Mobile’da açıldığında satırlar gizli
kalır. Gizli satırları görüntülemek
için Unhide komutunu kullanın.
Grafik biçimi. Tüm grafikler Excel
Mobile’de görüntülendikleri
biçimde kaydedilir.
Desteklenmeyen grafik türleri
şu desteklenen türlerden biriyle
değiştirilir: Sütun, Çubuk, Çizgi,
Pasta, Dağıtma ve Alan. Arka
plan rengi, ızgara çizgileri,
veri etiketleri, trend çizgileri,
gölgelemeler, 3 boyutlu etki,
ikincil eksenler ve logaritmik
skalalar kapalıdır.

Çalışma sayfası özellikleri
Aşağıdaki özellikler Excel
Mobile’de desteklenmez ve
cihazda bir çalışma kitabı
açıldığında çıkarılır veya
değiştirilir: gizli sayfalar
gizlenmez; VBA modülleri, makro
sayfaları ve iletişim kutusu
sayfaları çıkarılır ve yer tutucu
sayfaları, metin kutuları, çizim
nesneleri, resimler, listeler,
koşullu biçimlendirmelerle
değiştirilir; özet tablo da
değerlere dönüştürülür.

PowerPoint Mobile
PowerPoint Mobile ile, PC’nizde
*.ppt ve *.pps formatında,
PowerPoint ‘97 ve üstüyle
oluşturduğunuz slayt gösterisi
sunumlarınızı açabilir ve
izleyebilirsiniz.
Slayt geçişleri ve animasyonlar
gibi slayt gösterisi içindeki pek çok
sunum öğesi cihazda gösterilir.
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Sunum zamanlı bir slayt gösterisi
olarak ayarlanmışsa, bir slayt
otomatikman diğerini takip eder.
URL köprüleri de desteklenir.
Cihazın desteklemediği PowerPoint
özellikleri şunlardır:
Notlar. Slaytlara yazılan notlar
görülmez.
Slaytların yeniden düzenlenmesi
veya düzeltilmesi. PowerPoint
Mobile sadece görüntüleyicidir.
Dosya formatları. PowerPoint
‘97’den daha önceki sürümlerle
*.ppt formatında oluşturulmuş
dosyalar ve *.htm ve *.mht
formatındaki HTML dosyaları.
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Bir slayt gösterisi sunumunu
başlatmak için
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Office Mobile
öğesine gelin ve PowerPoint
Mobile’ı seçin.
2 Bu sunum listesinden izlemek
istediğiniz slayt gösterisini seçin.
3 Bir sonraki slayta geçmek için
mevcut slayta sytlus kaleminizle
basın.
Sunum zamanlı bir slayt gösterisi
olarak ayarlanmışsa, slaytlar
otomatik olarak ilerler.
Bir slayt gösterisini durdurmak
için
• PowerPoint Mobile sunumunda,
öğesine ve Gösteriyi Bitir
seçeneğine basın.

Slaytlar arasında gezinmek için
Bir sunumun zamanlı slayt gösterisi
olarak ayarlanmaması halinde
bir sonraki slayta ilerleyebilir,
bir öncekine geri gelebilir veya
herhangi bir sıra gözetmeksizin
istediğiniz slayta geçebilirsiniz.
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Office Mobile
öğesine gelin ve PowerPoint
Mobile’ı seçin.
2 İzlemek istediğiniz sunumu açın.
3
öğesine ve Önceki veya
Sonraki öğesine, ya da Slayta
Git seçeneğine basın ve izlemek
istediğiniz slaytı seçin.

İpucu!
Bir sonrakine geçmek için
mevcut slayta basmanız
yeterlidir.
Eğer bir slaytı daha
ayrıntılı görebilmek
için yakınlaştırdıysanız,
uzaklaştırana kadar bir başka
slayta geçemezsiniz. Next
veya Previous’a basmak bir
başka slayta geçmek yerine
o slayttaki bir animasyonu
oynatabilir.
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Word Mobile
Word Mobile Microsoft Word’ün
basitleştirilmiş bir sürümüdür.
Bilgisayarınızda oluşturulmuş olan
Word belgeleri cihazınızda açılabilir
ve düzenlenebilir. Ayrıca Word
Mobile’da belgeler ve şablonlar
oluşturabilir, düzenleyebilir ve bu
belgeleri *.doc, *.rtf, *.txt, ve *.dot
dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.
Bir seferde sadece bir belge
açabilirsiniz. İkinci bir belge
açtığınızda, ilki otomatik olarak
kaydedilir ve kapatılır.
Yeni oluşturulmuş bir belge
kapattığınızda,belge otomatik
olarak belgede geçen ilk bir kaç
kelime ile adlandırılır ve Word
Mobile belge listesine eklenir.
Belgeyi daha anlamlı bir isimle
kolaylıkla adlandırabilir ve bir
başka klasöre ya da bellek kartına
taşıyabilirsiniz.
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Dosya oluşturma
öğesini seçin,
Ana ekrandan
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Office Mobile
öğesine gelin ve World Mobile’ı
seçin.
1 Word Mobile’da New’e basın.
2 Boş bir belge veya varsayılan
şablon olarak ne seçtiğinize bağlı
olarak bir şablon görüntülenir.
3 Metni istediğiniz gibi girin.
4 İşlemi tamamladığınızda, dosyayı
kaydetmek için OK’e basın.
Word Mobile değişiklik işaretleri
ve şifre koruma gibi Microsoft
Word’un bazı özelliklerini tam
olarak desteklemez. Belgeyi
cihazınıza kopyaladığınızda
bazı veriler ve biçimlendirmeler
kaybolabilir.

Aşağıdaki özellikler Word Mobile’da
desteklenmez.
• Arka planlar
• Şekiller ve metin kutucukları
• Artistik sayfa kenarlıkları
• Akıllı etiketler
• Meta dosyaları
Tek yönlü yazılar Word
Mobile iki yönlü metin içeren
belgeleri açarken girintiler
ve hizalama doğru şekilde
görüntülenmeyebilir ya da
kaydedilemeyebilir.
Belge koruma Word Mobile
PC üzerinde Word’de korumalı
dosyaların görüntülenmesi
özelliğini desteklememektedir.
Aşağıdaki özellikler Word Mobile’da
kısmen desteklenmektedir.

Resim bildirileri
Değişiklik işaretleri: Word
Mobile’da değişiklik işaretleri
olan bir belge açtığınızda, belge
tüm değişiklik işaretleri kabul
edilmiş gibi görünür. Belgeyi
Word Mobile’da kaydettiğinizde,
değişiklik işaretleri yok olur.
Tablo Stilleri: Word Mobile’da
bir belge kaydettiğinizde,
tablo biçiminde tanımlanan
biçimlendirmelerin bir kısmı
kaybolur.
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Çizim biçimleri: Word Mobile
tarafından desteklenmeyen alt
çizme biçimleri desteklenen dört
biçimden birine eşlenir.
Paket Word dosyaları: Word
Mobile’da *.psw dosyalarını
açabilirsiniz ancak bir dosyayı
düzenlerseniz, dosyayı *.doc,
*.rtf, *.txt, veya *.dot formatında
kaydetmeniz gerekir.
Cihaz aşağıdaki özellikleri
desteklememektedir ancak, bunlar
dosya içinde korunur, böylece
PC’de tekrar açıldıklarında, olması
gerektiği gibi görünürler.
Footnotes, endnotes, headers,
footers
Sayfa boşlukları: Word Mobile
sayfalar arasındaki boşlukları
göstermez. Ancak, bir belgenin
sonundaki boşluklar hariç, tüm
sayfa boşlukları belgede korunur.
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Listeler: Belgeyi bigisayarda
tekrar açtığınızda, söz konusu
listeler orijinal formatlarında
görüntülenir.
Yazı tipi ve boyutu. Cihazın
desteklemediği yazı
tipleri, cihazda orijinal font
listelenmekle birlikte en yakın
fontla eşlenir.

Word Mobile hakkında daha fazla
yardım almak için
• Word Mobile’dayken, Başlat >
Yardım öğelerini seçin.

Hesap makinesi kullanılması
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Hesap makinesi
öğesine gelin.
2 Rakamları girmek numara
tuşlarına dokunun.
3 Basit hesaplamalar için, önce
istediğiniz fonksiyona (+, –, x, ÷)
ardından = tuşuna dokunun.

Belleğinizi yedekleyin
Sprite Backup, SD Kart, Ana Bellek,
PC ve FTP’ye yedekleme sağlar. PC
ve FTP seçeneklerinin kullanımına
ilişkin
talimatlar için bu bölümlere
bakınız.
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Araçlar öğesine
gelin.
2 Ardından Sprite Backup’ı ve
Yedekle’yi seçin.
3 Buradaki Yedekleme Verisi
Seçimi ekranından yedeklemeyi
kişiselleştirebilirsiniz. Onay
kutularını etkinleştirerek öğeleri
ekleyebilir/çıkarabilirsiniz.
4 İşleme devam etmek için
Sonraki’yi tıklayın ve Farklı
Kaydet ekranını açın.

5 Yedekleme için bir adı Farklı
Kaydet ekranında girebilir ve
dosyayı kaydetme konumunu da
seçebilirsiniz.
6 Bir ad girip bir konum seçtikten
sonra, devam etmek için
Sonraki’ye basın.
7 Yedekleme dizini
tamamlandığında, Sprite Backup
cihazınıza yumuşak sıfırlama
yapacak ve ilerleme ekranını
gösterecektir.
8 İşlem tamamlandığında Sonraki
öğesini tıklayın. Sprite Backup,
cihazı otomatik olarak yumuşak
sıfırlayacak ve bildirim mesajını
gösterecektir.
9 Rapor dosyasını görüntülemek
için, Raporu Görüntüle’yi
seçin ya da OK tuşuna basarak
bildirim mesajını kapatın.

97

Ajanda
NOT:
Rapor dosyası Yedekleme
işlemi hakkındaki bilgileri
gösterecektir. Uygulamanın
geçmiş seçeneğinden de çalışma
raporunu görebilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, SeçeneklerGeçmiş’i görüntüleyin.
İşlem başlatıldığında, işlem
bitene dek cihazdaki hiçbir
uygulamayı başlatmayın.
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Belleğinizi geri yükleyin
Sprite Backup, SD Kart, Ana Bellek,
PC ve FTP gibi dahili depolamadan
geri yükleme sağlar.
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Araçlar öğesine
gelin.
2 Ardından Sprite Backup’ı ve
Geri yükle’yi seçin.
3 Sprite Backup, mevcut tüm
yedekleme dosyalarını arayacak
ve bunları Dosya Aç ekranında
gösterecektir.
4 Buradaki Dosya Aç ekranında,
açılır listeden konumu seçin.
PC ve FTP konumları için, etkin
bir Activesync ya da Şebeke
bağlantısına sahip olmanız
gerekir.
5 Burada uygun konumu seçtikten
sonra, geri yükleme için
kullanmak istediğiniz yedekleme
dosyasını seçebilirsiniz.

6 Yedekleme dosyasını seçtikten
sonra işlem devam etmek için
Sonraki’yi tıklayın ve Geri
Yükleme Verisi Seçimi ekranını
görüntüleyin.
7 Buradaki Geri Yükleme
Verisi Seçimi ekranından geri
yüklemeyi kişiselleştirebilirsiniz.
Onay kutularını etkinleştirerek
öğeleri ekleyebilir/çıkarabilirsiniz.
8 İşleme devam etmek için İleri’ye
basın. Geri yükleme işlemini
başlatmadan önce Sprite
Backup bir yumuşak sıfırlama
yapacaktır.
9 Yumuşak sıfırlamanın ardından
Geri Yükleme İlerlemesi ekranı
gösterilecektir.
10 İşlem bittiğinde cihaz yumuşak
sıfırlama yapacak ve geri
yükleme işlemi bildirimi
gösterilecektir.
11 İşlem raporunu görüntülemek
için, Raporu Görüntüle’yi

seçin ya da OK tuşuna basarak
bildirim mesajını kapatın.
NOT:
Geri yüklemekte olduğunuz
yedekleme dosyasının boyutuna
bağlı olarak, geri yükleme
işlemi birkaç dakika alabilir.
İşlem yapılmaktayken cihazı
kullanmamanızı öneririz. Bir geri
yükleme işlemi yaptığınızda,
işlem tamamlandığında Sprite
Backup’ın bir yumuşak sıfırlama
yapacağını dikkate alın. Bir
telefon görüşmesi yaparken
yumuşak bir sıfırlama olduğunda
görüşmeniz bitirilecektir.
Programlar çalışıyorken yumuşak
sıfırlama gerçekleştirilirse
kaydedilmemiş veriler kaybedilir.
Geri yükleme işlemi yapılırken
hiçbir uygulamayı açmayın ya da
cihaz üzerinde işlem yapmayın.
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Sprite Backup’ı Programlayın
Sprite Backup, SD Kart, Ana Bellek,
PC ve FTP gibi farklı saklama
yerlerine yedekleme işlemlerini
planlamanızı sağlar.
1 Ana ekrandan
öğesini seçin,
ardından Yardımcı Programlar
sekmesinden Araçlar öğesine
gelin.
2 Ardından Sprite Backup’ı ve
Program’ı seçin.
3 Yedekleme Programı ekranını
açmak için İleri’ye basın.
4 Yedekleme için bir Sıklık seçin ve
geçerli bir Tarih ve/veya Zaman
girin.
- Bir kez: belirtilen tarih ve saatte
yedeklemeyi başlatacaktır.
- Günlük: her gün belirtilen
saatte yedeklemeyi
başlatacaktır.
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- Haftalık: seçili tarihten
başlayarak her hafta belirtilen
saat ve günde başlayacaktır.
5 Devam etmek için Sonraki’yi
tıklayın ve Farklı Kaydet
ekranını açın.
6 Buradaki Farklı Kaydet
ekranında, bir dosya adı
girmeniz ve yedekleme dosyası
için konum seçmeniz gerekir.
7 İsteğe bağlı olarak yedekleme
dosyası için bir açıklama girin.
8 Ayarlamayı tamamlamak için
Sonraki’ye basın.
9 Değişiklikleri onaylamak için
Sonraki’ye basın ve Sprite
Backup ana ekranına geri
dönün.

NOT:
PIN Kilidi kullanıyorsanız, Sprite
Backup’ın işleme devam etmek
için cihaz kilidini açmasına gerek
olmadan işlem yapabilmesini
sağlayan arka plan Modunu
kullanım imkanınız olacaktır.
Devam etmek için seçili
yedekleme konumunun
programlanmış yedeklemeler
için mevcut olması gerekir.
Konuma erişilemez durumdaysa,
yedekleme yapılmayacaktır.

Seçenekler menüsünün
kullanılması
Sprite Backup, yedekleme
gereksinimlerinizi yönetmenize
yardımcı olmak için çeşitli
seçenekler sunacaktır.

Yedekleme
Sprite Backup, yedekleme
gereksinimlerinizi yönetmenize
yardımcı olmak için çeşitli
seçenekler sunar.
Geri yükleme
Farklı geri yükleme seçenekleri
sunar, bu seçenekler geri yükleme
işlemini en iyi şekilde yapabilmek
için kullanılır. Çoğu durumda,
varsayılan seçeneği kullanarak
en iyi sonucu alırsınız, fakat geri
yükleme işleminin karmaşıklığına
bağlı olarak bazen en iyi sonucu
alabilmek için bu seçenekleri
değiştirmeniz gerekir.
- Genel Geri Yükleme
Seçenekleri: Standart geri
yükleme işlemleri için kullanılır.
(Aynı cihaza ya da benzer
donanım ya da OS sürümlerine
sahip benzer bir cihaza geri
yükleme işlemleri.
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- Yükseltme Modu Seçenekleri:
Farklı cihazlar arasında geri
yükleme sırasında (Donanım
tipleri) ya da farklı OS sürümleri
olan cihazlar arasında geri
yükleme için kullanılır (AKU ve
AKU2). Sürekli olarak yükseltme
modu geri yükleme işlemimizi
geliştirme konusunda çaba sarf
etmekteyiz, fakat Windows Mobile
platformunda yapılan sürekli
gelişim ve değişikliklerden ötürü
‘Yükseltme Modu’ cihazınızı
her zaman istenilen duruma geri
yüklemeyebilir.)
Ağ iletişimi
Mobil cihazınız ile bir PC ya da
FTP sitesi arasında yedekleme ve
geri yükleme işlemlerini destekler.
Bu bölüm bu bağlantıları nasıl
yapılandıracağınızı ve kontrol
edeceğinizi açıklamaktadır.
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Güvenlik
Şifreleme, SIM Kilidi ve Genel
güvenlik seçeneklerini kontrol
etmenizi sağlar.
Geçmiş
En yenisi listenin üstünde olacak
şekilde önceki yedekleme tarih ve
saatlerinin bir listesini sunar.
Yedekleme raporları çok küçük
saklama alanı kaplar, fakat manuel
olarak silinebilir. Sprite Backup,
otomatik olarak 30 yaratıldıktan
sonra eski yedekleme raporlarını
silmeye başlayacaktır.
Yardım
Kayıt, kimlik doğrulama çeşitli
görevleri gerçekleştirmenize izin
verir, sürüm bilgisi ve yardım
dosyasına erişim sağlar.

Mobile Zip
Mobile Zip, çok sayıda arşivleme
biçiminin görüntülenmesi ve
açılması için kullanılan kapsamlı bir
arşivleme aracıdır.
Mobile Zip'in Önemli Özellikleri
• Çok sekmeli kullanıcı arayüzü
• Çeşitli arşiv biçimleri açın ve
içindekilere göz atın
• Kullanıcı dostu arayüzüyle
kullanımı oldukça kolaydır
• Kapsamlı programlanabilir tuşlar
ve gezinme düğmesi desteği ile
tek elli kulanım
• Kullanıcının rahat şekilde birinden
diğerine rahatça kopyalama,
taşıma, çıkarma ve ekleme
yapmasına izin veren iki klasör
görünümü
• Çıkart-Göster-Düzenle döngüsü
desteklenir. Arşivde bir öğeyi açın,
bunu düzenleyin ve tekrar arşive
yerleştirin

• Klasör görünümlerindeki normal
klasör gibi arşivi açın
• Şifreleme: Mobile Zip,
masaüstündeki diğer ana
zip dosyası uygulamaları ile
uyumlu olan standart zip 2.0
dosya şifrelemeyi ve masaüstü
bilgisayarlarından bazı en son zip
uygulamalarında bulunan AES 256
bit gelişmiş şifrelemeyi içerir.
• Şifreleme: Mobile Zip, kullanıcının
tek bir ana şifre kullanarak şifreleri
saklamasını ve almasını kolay hale
getiren şifre yöneticisini (PassMan)
içerir.
• Şifreleme: Şifre Yöneticisi
görünümü şifre listesi ayarlarına
bağlantılar içerir.

103

Ajanda
Görünümler
Ana sayfa görünümü,
uygulamanın bazı temel
özelliklerini öğrendiğiniz ve
kurulumunda dolaştığınız bir
başlangıç sayfasıdır.
İlk-Klasör ve İkinci-Klasör
görünümleri, veri kopyalama,
taşıma, çıkartma ve arşivlemeyi
çok kolay hale getirecek
şekilde tasarlanmış çift klasörlü
görünümlerdir
PassMan görünümü, kullanıcının
tekli, ana şifre ayarlamalı
veritabanında kullanıcının
şifreleri organize etmesini
sağlayan bazı ayarlama
bağlantılarına sahip bir şifre
yöneticisidir.
Seçenekler görünümü, ayarlama
iletişimleri ve diğer bilgilendirici
bağlantılara ek bağlantılar sağlar
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Zip Arşivinin Oluşturulması
Seçili klasörde, bir öğe ya da
öğeleri seçin, seçili öğe ya da
öğeleri basılı tutun, kısayol menüsü
göründüğünde seçmek için aşağı
kaydırın.
• Şifreyi, adı ve türü belirleme
seçenekleriyle arşivi eklemek
istiyorsanız Arşive ekle ...
komutunu kullanın.
• Şifre olmadan adlandırılmış arşive
doğrudan eklemek istiyorsanız,
‘name.zip’e ekle komutunu
kullanın.
• Şifre, ad ve tür ayarlama
seçenekleri ile seçili öğeleri bir
arşive sıkıştırmak ve ardından
arşivi e-posta ile göndermek
istiyorsanız Sıkıştır ve E-posta ile
gönder... komutunu kullanın.

• Adlandırılmış arşive sıkıştırmak ve
arşivleri e-posta ile göndermek
istiyorsanız, ‘name.zip’e sıkıştır ve
E-posta ile gönder... komutunu
kullanın.
Arşivi/Arşivleri Çıkartma
Seçili klasör görünümünde, seçili
arşiv/arşivleri basılı tutun. Klasör
kısayol bağlam menüsünde şunları
seçin:
• Hedef klasör belirleme, şifre
belirleme, çıkartma davranışı
seçme, vb. seçenekleriyle seçili
arşiv/arşivleri çıkartmak için
Çıkart... komutunu kullanın.
• Bu klasördeki seçili arşiv/arşivlerin
içeriğini çıkartmak için Buraya
Çıkart komutunu kullanın.
• Bu klasördeki seçili arşiv/arşivlerin
içeriğini adlandırılmış klasöre
çıkartmak için ‘klasör adı’na çıkart
komutunu kullanın.

Şifre Yöneticisi
Şifre yöneticisi, kolay ve güvenli
şifre yönetimi sağlayan bir
şifre yönetim modülüdür.
Şifre veritabanı dosyası, ana
şifreye dayalı olarak AES-256
şifrelenmiş dosyası şeklinde
uygulama dizinine kaydedilir.
Ana şifrenizi kaybederseniz, şifre
listesini kaybetmiş olursunuz. Bu
durumda, şifre listesini silmek ve
baştan başlamak için Tümünü Sil
komutunu kullanmanız gerekir.
PassMan görünümünde şu
seçeneklere sahip olursunuz:
• PassMan Durum Anahtarı,
kullanıcının şifre yöneticisini
açmasını ve kapatmasını sağlar.
Şifre yöneticisini etkinleştirmek
amacıyla, kullanıcının ana şifreyi
girmesi istenir. Etkinleştirdikten
sonra, şifre iletişim kutusunda,
sağ programlanabilir tuş PassMan
komutunu görüntüler. Bunu, şifre
için kullanıcıdan istenen herhangi
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Ajanda
bir şifre iletişim kutusundaki şifre
listesine erişmek için kullanın.
Şifre listesi tanımlanmadıysa,
şifre yöneticisinin açılması, bir
şifre veritabanı oluşturacak ve
veritabanı için kullanıcıdan ana
şifreyi girmesi istenir.
• Şifre Listesi, kullanıcı şifre listesini
yöneten iletişim kutusuna
bağlıdır. İletişim kutusunda,
şifreyi eklemek, düzenlemek,
silmek veya kaydetmek için sağ
programlanabilit tuşu kullanın.
Yeni şifre eklemek için, Yeni
öğesini seçin, Kimliği ve şifreyi
girin ve ardından Uygula öğesini
seçin.
• Ana Şifre, kullanıcının var olan
şifre listesi için yeni ana şifreyi
ayarlamasını sağlar.
• Tümünü Sil seçeneği, kullanıcıdan
ana şifreyi istemeden tüm şifre
listesini silmesine olanak sağlar.
Bunu, ana şifrenizi kaybettiğinizde
kullanın.
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ActiveSync
ActiveSync, Outlook içeriği gibi
cihazınızda bulunan bilgileri
bilgisayarınızda bulunan bilgilerle
senkronize eder. ActiveSync
ayrıca şirketiniz ya da servis
sağlayıcınız Exchange ActiveSync
ile Microsoft Exchange Server
kullanıyorsa Microsoft Exchange
Server aracılığıyla bir cep
telefonu şebekesi üzerinden
de senkronizasyon işlemini
yürütebilir. Senkronizasyon
sırasında, ActiveSync cihazınızda
bulunan bilgileri bilgisayarınızda
ve/veya Exchange Server üzerinde
bulunan bilgiler ile karşılaştırır ve
tüm konumları en son bilgiler ile
günceller.
ActiveSync ile şunları yapabilirsiniz:
Outlook, E-posta, Rehber, Takvim
veya Görev bilgileri olduğu kadar
resim, video ve müzik dosyaları
gibi cihazınızda bulunan bilgileri
bilgisayarınızda bulunan bilgiler
ile senkronize eder.

Cihazınızda bulunan Outlook,
E-posta, Rehber, Takvim
randevuları ve Görevler gibi
bilgileri direkt olarak Exchange
Server ile senkronize eder bu
sayede bilgisayarınız kapalı bile
olsa en güncel bilgilere sahip
olabilirsiniz.
Cihazınız ve bilgisayarınız
arasında dosyaları senkronize
etmeden aktarmanıza imkan
sağlar.
Ne tür bilgilerin senkronize
edileceğini ve ne miktarda
bilginin senkronize edileceğini
seçin. Örneğin, geçen Takvim
randevularından kaç haftalık
kısmının senkronize edileceğini
belirleyebilirsiniz.
Bilgileri bir bilgisayarla senkronize
etmeden önce, öncelikle
bilgisayarınıza ActiveSync
programını kurmalısınız.
Ardından bilgisayar ve cihazınız
arasında bir senkronizasyon ilişkisi
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oluşturursunuz.
Cihazla birlikte gelen Başlarken
diskinden ActiveSync programını
yükleyebilirsiniz.
ActiveSync programını
kurduktan ve senkronizasyon
ilişkisini oluşturduktan sonra
bilgisayarınızda bulunan
ActiveSync programı
bağladığınızda cihazınızı tanır ve
cihazınızda belirlemiş olduğunuz
senkronizasyon ayarlarına göre
bilgi aktarımına başlar.
Cihazınızı şirketinizde Exchange
Server ile ya da kablosuz servis
sağlayıcınız aracılığıyla da
senkronize edebilirsiniz. Böyle
yapmayı planlıyorsanız, Sync
Kurulum Sihirbazını başlatmadan
önce sistem yöneticinizden
Exchange Server adresini, kullanıcı
adını, şifreyi ve alan adını öğrenin.
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Windows Vista™ Ayarı
Microsoft Windows Mobile® Device
Center, Windows Vista™ üzerinde
Microsoft® ActiveSync® yerine
geçen programdır.
NOT: Windows Vista’nın bazı
sürümlerinde Windows Mobile
Device Center önceden yüklenmiş
olarak gelir. Windows Mobile
Device Center kullandığınız
Windows Vista bilgisayarınız
dahilinde bulunmuyorsa,
cihazınızla birlikte gelen Başlarken
Diskinden yükleyebilirsiniz.

Windows Mobile Aygıt
Merkezinde senkronizasyon
ayarı
Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp
Windows Mobile Device Center’ı
ilk kez başlattığınızda cihazınız ile
Windows Mobile ortaklığı kurmanız
talep edilir. Ortaklık oluşturmak için
aşağıdaki adımları takip edin.

Cihazınızı bilgisayara bağlayın.
Windows Mobile Device Center
açıldığında kendisini yapılandırır.
Lisans anlaşması ekranında,
Accept seçeneğine basın.
NOT: Sadece medya dosyaları
aktarmak, güncellemeleri kontrol
etmek ve cihazınıza göz atmak
istiyorsanız ama Outlook bilgisini
senkronize etmek istemiyorsanız
Cihazınızı ayarlamadan bağlanın
seçeneğini seçin.
Senkronize etmek istediğiniz
öğeleri seçin, ardından, İleri
öğesine tıklayın.
Bir cihaz adı girin ve Yükle
seçeneğine tıklayın. Kurulum
sihirbazını sonlandırdığınızda,
Windows Mobile Device Center
cihazınız ile otomatik olarak
senkronize olur. Senkronizasyon
sonrasında Outlook epostalarının ve diğer bilgilerin
cihazınızda görüntülendiğine
dikkat edin.

Windows Mobile Device Center’ı
Kullanma
Windows Mobile Device Center’ı
açmak için Windows Vista işletim
sistemi kurulu bilgisayarınızda
sırasıyla Başlat > Tüm Programlar
> Windows Mobile Device Center
öğelerine tıklayın. Windows Mobile
Device Center ile aşağıdakileri
gerçekleştirebilirsiniz:
Senkronizasyon ayarlarını
değiştirmek üzere Mobil Cihaz
Ayarları seçeneğine tıklayın.
Sırasıyla Resimler, Müzik ve
Video > ___ yeni resimler/
video klipler alınmaya hazır
seçeneklerine tıkladığınızda bir
sihirbaz, fotoğrafları işaretleyerek
cihazınızdan Windows Vista
kurulu bilgisayarınızda bulunan
Fotoğraf Galerisine aktarmanıza
yardımcı olur.
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Windows Media™ Player’ı
kullanarak müzik ve video
dosyalarını senkronize etmek
için Resimler, Müzik ve Video
> Medya öğesini Windows
Media Player’dan chazınıza
ekleyin öğelerine tıklayın. Daha
fazla bilgi için, Bölüm 11’deki
“Windows Media® Player Mobile”
başlığına bakın.
Cihazınızda bulunan belgeleri ve
dosyaları görüntülemek üzere
Dosya Gezgini > Tüm dosyaları
göster öğelerine tıklayın.

Windows XP Ayarı
Windows XP kullanıyorsanız,
cihazınızla birlikte gelen Başlarken
CD’si Microsoft ActiveSync 4.5 veya
daha üst sürümünü içerir. Windows
XP’de ActiveSync programını
yüklemek ve ayarlamak için
aşağıdaki adımları takip edin.
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Bilgisayarınızın CD sürücüsüne,
Başlarken CD’sini takın.
Ayar ve Kurulum öğesini
seçin ve ActiveSync programını
yüklemek için ekrandaki
talimatları takip edin.
Yükleme tamalandıktan sonra,
sync kablosu ile cihazınızı
bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
- USB kablosunun küçük olan
ucunu cihazınıza bağlayın.
- USB kablosunun büyük olan
ucunu, bilgisayarınızdaki USB
bağlantı noktasına bağlayın.
Senkronizasyon Ayar Sihirbazı
otomatik olarak çalışmaya başlar
ve bir senkronizasyon ilişkisi
oluşturmanıza yardımcı olur.
Devam etmek için Sonraki
öğesini tıklatın.
”Çalışan bir Microsoft Exchange
Server bir sunucu ile doğrudan
Senkronize” işlemini teşvik edin

Senkronize etmek bilgi türlerini
seçin, ardından Sonraki öğesine
tıklayın.
Bitir öğesine tıklayın.
Sihirbazı tamamladığınızda,
ActiveSync cihazınızı otomatik
olarak senkronize eder.

Senkronize Etme
USB veya Bluetooth bağlantısı
ile cihazınızı bir bilgisayara
bağladığınızda, ActiveSync derhal
senkronizasyon işlemini yürütür.
Cihaz bağlıyken, gerek bilgisayar
üzerinde gerekse cihaz üzerinde
her değişiklik yaptığınızda,
ActiveSync senkronizasyon işlemini
gerçekleştirir.

Outlook bilgilerini senkronize
etme
Cihazınız ve bilgisayar arasında
bir senkronizasyon ilişkisi
oluşturduysanız, senkronizasyon
işlemi Outlook bilgilerini

bilgisayar ve Mobil telefonda en
güncel haliyle saklar. ActiveSync
cihazınızın depolama alanını
korumak için varsayılan olarak
sınırlı miktarda bilgi senkronize
eder. Belirli bir bilgi türü için bilgi
türüne göre Ayarlarda belirlenmiş
olan bilgi senkronize etme
miktarını değiştirebilirsiniz.
Cihazınızı birden fazla sayıda
bilgisayar ile veya bir ya da daha
fazla bilgisayar ve Exchange Server
kombinasyonu ile senkronize
olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Birden fazla bilgisayar ile
senkronize ederken, senkronize
ettiğiniz öğeler senkronize
edildikleri tüm bilgisayarlarda
görüntülenir.
Örneğin, farklı öğelere sahip iki
bilgisayar ile senkronizasyon
işlemi gerçekleştirdiyseniz (PC1
ve PC2) ve her iki bilgisayar ile de
Rehber ve Takvim senkronizasyonu
yaptıysanız sonuç aşağıdaki şekilde
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Konum Yeni durum

PC1

PC2’de bulunan tüm
Outlook kişileri ve takvim
randevuları şimdi PC1’de
de bulunuyor.

PC2

PC1’de bulunan tüm
Outlook kişileri ve takvim
randevuları şimdi PC2’de
de bulunuyor.

Cihaz

Hem PC1’de hem de
PC2’de bulunan tüm
Outlook kişileri ve takvim
randevuları şimdi cihazda
da bulunuyor.

Senkronizasyonu başlatma ve
sonlandırma
Medya dosyaları dahil olmak
üzere Outlook bilgilerini ve
bilgisayarda bulunan diğer yerel
bilgileri senkronize etmek için,
cihazınızı Bluetooth ya da bir
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kablo ile bilgisayara bağlayın.
Doğrudan Exchange Server
ile senkronize ediyorsanız,
“Masaüstüne Doğrudan Geçiş”
olan bilgisayarın şebeke
bağlantısını kullanın ya da
bilgisayarınızı bir telefon
şebekesi üzerinden bağlamadan
senkronize edin.
ActiveSync’de, Sync öğesine
basın. Tamamlanmadan
senkronizasyon işlemini
sonlandırmak için Stop öğesine
basın. Hangi bilgilerin senkronize
edileceğini değiştirmek için
1 Cihaz üzerinde
ActiveSync’de,Menü >
Seçenekler öğelerine basın.
2 Aşağıdakilerden birini ya da her
ikisini gerçekleştirin:
Senkronize etmek istediğiniz
öğelerin yanlarında bulunan
onay kutusunu seçin.
İşaretleme kutucuğunu

işaretleyemiyorsanız, listede
başka bir yerde aynı bilgi
tipine ait başka bir işaretleme
kutucuğunun işaretini silmeniz
gerekiyor olabilir.
Senkronize edilmesini
istemediğiniz tüm öğelerin
yanlarındaki işaretleme
kutucuklarındaki işaretleri
kaldırın.
3 Bir bilgisayar ile senkronizasyon
ilişkisine tamamen son vermek
için PC ve ardından Delete
öğesine basın.
NOT: Outlook e-posta sadece bir
bilgisayar ile senkronize edilebilir.
Kullanılabilir senkronizasyon
ayarlarını değiştirmek için bilgi
tipini seçin ve ardından Settings
seçeneğine basın.

Doğrudan Exchange Server ile
senkronize etmek için
Şirketiniz veya kablosuz
servis sağlayıcınız aracılığıyla
kullanabiliyorsanız cihazınız
ile Exchange Server arasında
senkronizasyon oluşturabilirsiniz.
Ancak aşağıdaki bilgiler için
öncelikle sistem yöneticiniz ile
irtibata geçmelisiniz ardından adım
adım ilerlemelisiniz: Exchange
Server adresi, kullanıcı adı, şifre ve
alan adı.
1 Cihaz üzerinde ActiveSync
ile sırasıyla Menü > Sunucu
kaynağı ekle öğelerine basın.
Exchange Server ile henüz
senkronizasyon ayarlarını
tamamlamadıysanız şu mesajı
alırsınız, Sunucu kaynağı ekle.
2 E-posta adresinizi girin ve
Sonraki öğesine basın.
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3 Sunucu adresinde, çalışan
Exchange Server sunucusunun
adresini girin, bu Sunucu bir
şifreleme (SSL) bağlantısı
gerektirirse onay kutusunu seçin.
ve Sonraki öğesine basın.
4 Kullanıcı adını, şifreyi ve alanı
girin ve Sonraki öğesine basın.
Senkronizasyon sorunlarını
çözmeye yönelik kuralları
değiştirmek için, Gelişmiş
öğesine basın.
5 Exchange Server ile senkronize
etmek istediğiniz bilgi öğesi
türlerinin onay kutusunu seçin.
6 Kullanılabilir senkronizasyon
ayarlarını değiştirmek için bilgi
tipini seçin ve ardından Settings
seçeneğine basın.
7 Finish seçeneğine basın.
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Bluetooth aracılığıyla
senkronizasyon
Bluetooth özelliğini kullanarak
senkronizasyon işlemini
gerçekleştirmek üzere cihazınızı
bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth aracılığıyla bilgisayarla
senkronize etmek için
1 İlk olarak, bilgisayarınızdaki
ActiveSync bağlantıları
Ayarları menüsünde bulunan
“Aşağıdakilerden birinin
bağlantısına izin ver” seçeneğini
işaretleyin. Uygun COM portunu
seçin. Kullanılabilir bağlantı
bulunmaması durumunda, ilk
olarak bir Bluetooth eşleştirmesi
yapmanız gerekir.
2 Programlar Menüsünden
ActiveSync öğesini
seçin. Ardından
ActiveSync Menü Bluetooth
aracılığı ile bağlan.

Müzik, Video ve Resim
Dosyalarını Senkronize etme
Seyahat ederken müzik dosyalarınız
ya da diğer dijital medyalarınızı
taşımak istiyorsanız ActiveSync
müzik, video ve resimlerinizi
senkronize etmek için Windows
Media Player ile birlikte çalışır.
Senkronize edilecek olan
ActiveSync’de Media bilgi tipini
seçmenin yanı sıra, tüm medya
senkronizasyon ayarları Windows
Media Player’da yapılmalıdır.
Medya senkronizasyonundan önce
şu işlemleri yapmanız gerekir:
Bilgisayarınıza Windows Media
Player Version 10’i yükleyin.

Bir USB kablosu ile cihazınızı
bilgisayara bağlayın. Cihaz
mevcut konumda bluetooth
aracılığıyla bağlı ise,
medya senkronizasyonuna
başlamadan önce bu bağlantıyı
sonlandırmanız gerekir.
Cihazınıza bir depolama kartı
takın (32MB veya daha yüksek
kapasiteli olanlar tavsiye edilir).
Depolama kartı ve Windows
Media Player arasında bir
senkronizasyon ortaklığı
oluşturun.
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Medya senkronizasyon ayarlarını
değiştirin.
Senkronize edilecek olan
ActiveSync’de Medya bilgisi
tipini seçtikten sonra, Windows
Media Player çalma listesinde
bulunan tüm favori müzik, video
ve resim dosyaları senkronize
edilebilir. Bu medya dosyaları için
Windows Media Player dahilinde
senkronizasyon ayarlarını yapmanız
yeterlidir.
Bir depolama kartı ile
senkronizasyon ilişkisi kurma
1 Windows Media Player’ı açın.
2 Sync sekmesine tıklayın.
3 Depolama kartını seçin.
4 Set up Sync seçeneğine tıklayın.
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Web
Tarayıcı
Tarayıcı, oyunlar, müzik,
haberler, spor, eğlence ve çok
daha fazlasından oluşan hızlı ve
rengarenk bir dünyayı doğrudan
telefonunuza getirir. Nerede
olursanız olun ve ne yaparsanız
yapın.

Web erişimi
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından İletişim sekmesinden
Internet Explorer öğesini seçin.
2 Tarayıcı ana sayfası doğrudan
açılır.
NOT: Bu servise bağlanma ve
içerik indirme sırasında ek bir
ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke
operatörünüzden veri aktarım
ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılan ekleme ve sık
kullanılanlara erişim
Favori web sitelerinize kolay ve hızlı
erişebilmeniz için, sık kullanılan
ekleyebilir ve web sayfalarını
kaydedebilirsiniz.
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından İletişim sekmesinden
Internet Explorer öğesini seçin.
2 Favoriler öğesini seçin. Ekranda
sık kullanılanlarınızın listesi
belirir.
3 Yeni bir sık kullanılan eklemek
için, Menü öğesini seçin ve
Favorilere Ekle öğesine
dokunun. Sık kullanılanınız için
bir ad girin ve ardından URL’yi
yazın.
4 Ekle öğesine dokunun. Sık
kullanılan şimdi Sık kullanılan
listesinde görünecektir.
5 Sık kullanılan erişmek için
Sık kullanılana dokunun. Sık
kullanılana bağlanacaksınız.
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Web
Tarayıcı seçenekleri
menüsünün kullanılması
Menü öğesine basarak aşağıdaki
menüleri kontrol edebilirsiniz.
Favoriler - Kaydettiğiniz
URL/Sayfalar listesini kontrol
edebilirsiniz.
Favorilere Ekle - Sık kullandığınız
ya da favori URL/Sayfaları
kaydedebilirsiniz.
Web Adresine Git - URL girerek
web sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Uzaklaştırmak - Web sayfasını
küçük resim olarak görebilirsiniz.
Ekrana dokunarak normal
görünüme geri dönebilirsiniz.
Ana Sayfa - Ana sayfaya doğrudan
erişebilirsiniz.
Geçmiş - Önceden bağlanmış
olduğunuz sayfaların listesini
görüntüleyebilirsiniz.
İlet - Önceden görüntülenen
sayfaları görüntülerken, İlet
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öğesinin seçimi, görüntülenen
mevcut web sitesinin sonraki
sayfasını görüntüler.
Yenile - Görüntülenen mevcut web
sitesini yeniden yükleyin.
Görüntü
- Metin Boyutu: En büyük/Büyük/
Orta/Küçük/En Küçük
- Tam Ekran: Web sitesini tam
ekran olarak görüntüleyebilirsiniz.
Ekrana bir süre basılı tutarak
seçenekler menüsüne
erişebilirsiniz. Tekrar Tam Ekran
öğesini seçerek normal görünüme
geri dönebilirsiniz.
- Mobil: Web sayfalarını el
cihazlarında, kullanıcının
sayfanın içinde kaydırma işlevini
kullanmadan maksimum oranda
görüntülemesi için dinamik olarak
yeniden boyutlandırır.

- Masaüstü: Web sayfasını,
masaüstü bilgisayarda
görüntülendiği gibi
görüntüleyebilirsiniz.
Araçlar
- Bağlantı Gönder: Link’i metin
mesajı ile gönderebilirsiniz.
- Özellikler: Sayfa bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
- Seçenekler: Daha fazla seçeneği
kontrol edebilirsiniz.
Kopyala/Yapıştır - Web
sayfasındaki metni kopyalayabilir
veya yapıştırabilirsiniz.
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Ayarlar
Bu sekme içinde, GM735’unuzu
daha fazla kişiselleştirmek için
ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Profillerin özelleştirilmesi
Ana Ekranda profilinizi hızlıca
değiştirebilirsiniz. LCD ekranın üst
kısmındaki durum özeti öğesine
ve ardından profil sekmesine
dokunun.
Ayarlar sekmesiyle tüm profil
ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Profiller öğesine gelin.
2 Düzenlemek istediğiniz profili
seçin: Normal, Titreşim, Sessiz,
Dış Mekan ve Otomatik.
3 Listede bulunan tüm sesleri
ve uyarı seçeneklerini
değiştirebilirsiniz.
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Ekran ayarlarınızın
değiştirilmesi
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Ekran Ayarları öğesine gelin.
2 Seçenek menüsünde şunlar
arasında seçim yapabilirsiniz:
Arka Işık - Arka ışık ayarlarınızı
ayarlayın.
NOT: Arka plan ışığı ne kadar
uzun süre yanarsa, o kadar çok
pil tüketimi olur ve telefonunuzu
daha sık şarj etmek zorunda
kalırsınız.
Duvar Kağıdı - Arka planınızı
seçin.
İpucu! ALC(Otomatik Parlaklık
Kumandası) Sensörü LCD
arka ışık parlaklığı dış ortam
aydınlığına göre otomatik
olarak ayarlanır.

Telefon ayarlarının
değiştirilmesi
GM735 inizi kendi tercihlerinize
göre çalışmasını düzenleme
özgürlüğünü tadın.
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Telefon öğesine gelin.
2 Aşağıdaki listeden sekme
menüsünü seçebilirsiniz.
Telefon
- Zİl tipi: Bu seçenek gelen arama
bildirimi modunu belirler. Zİl,
Artarak çal, Bir kere çal, Titre,
Titre ve Çal, Önce titre sonra
çal ve Hiçbiri öğelerinden birini
seçebilirsiniz.
- Zil sesi: Gelen sesli aramalar için
zil sesini belirleyebilirsiniz.
- Tuş Takımı: Tuşlara basarken
çıkacak tuş sesini ayarlayabilirsiniz
(Uzun ton/Kısa ton/Kapalı)
Servisler - Bir servisin ayarlarına

erişmek için, aşağıdaki listeden
servisi seçin ve Ayarları Al öğesine
basın.
- Çağrı Engelleme
Gelen aramaları engelle: Tüm
aramalar/Dolaşırken/Kapalı.
Giden aramaları engelle: Tüm
aramalar/Uluslararası/Yurtiçi hariç
uluslararası/Kapalı
Mobil çağrı engelleme
ayarlarını düzenlemek için
bir şifreye ihtiyacınız vardır.
Çağrı engelleme şifrenizi bu ağ
servisine kaydolduğunuzda servis
sağlayıcınızdan alırsınız.
Çağrı engelleme, acil çağrılar
hariç tüm sesli aramaları ve veri
aramalarını etkiler.
- Arayan numarası: Arayan
numaranızı aradığınız kişilerin
görmesi için Herkes, gizlemek
için Hiç kimse, sadece kendi
kişilerinizi aradığınızda görünmesi
için ise Sadece rehberdekiler
seçeneğini tercih edin.
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Ayarlar
- Çağrı yönlendirme: Gelen
çağrılarınızı bir başka telefon
numarasına yönlendirmenize
olanak sağlar.
- Çağrı Bekletme: Bir arama
esnasında gelen diğer
aramalardan haberdar olmak için,
Beni uyar özelliğini seçin.
- Sesli Posta ve Metin Mesajı:
Telefonunuza SIM kartı
taktığınızda, sesli posta ve
SMS sunucularınızı otomatik
olarak algılar ve varsayılana
göre ayarlar. Ancak isterseniz
ayarları görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca Speed Dial ekranında
Voice Mail öğesine basarak
da sesli posta numaralarınızı
görüntüleyebilirsiniz.
Şebeke- Şebeke türünüzü ve
şebeke seçim şeklinizi seçebilirsiniz.
- Mevcut Şebeke: Mevcut
Şebeke, Mevcut şebeke alanında
görüntülenir.
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- Şebeke seçimi: Farklı şebekeler
arasında, örneğin seyahat
ederken nasıl seçim yapacağınızı
belirtin. Manuel öğesini
seçerseniz, şebekeyi kendiniz
belirleyebilirsiniz. İstediğiniz
şebekenin üzerine gelin ve
TAMAM öğesine basın. Şebekenin
otomatik olarak seçilmesi için
Otomatik öğesini seçin.
İpucu! Bir ağın diğerinden
daha ucuz olduğunu veya daha
hızlı veri aktarımı sağladığını
biliyorsanız, Manuel seçim
yararlı olabilir.
- Tercih edilen şebeke: Şebekeleri
Ayarla öğesine basın (ayarlara
erişim birkaç dakika sürebilir).
Bir şebeke seçmek ve şebeke
kullanımı için öncelikleri yeniden
belirlemek üzere Yukarı veya
Aşağı öğelerinden birine basın.

Bilgi Servisi- .Bilgi servisi mesajları,
şebeke tarafından GSM telefon
kullanıcılarına gönderilen metin
mesajlarıdır. Hava raporları, trafik
haberleri, taksiler, eczaneler ve
hisse senedi fiyatları gibi genel
bilgiler sağlarlar. Her tür bilgi, servis
sağlayıcısından sağlanabilen bir
numara ile ilişkilidir. Bilgi servisi
mesajı aldığınızda, beliren bir ileti
yeni bir mesaj alındığını gösterir
veya bilgi servisi mesajı doğrudan
gösterilir.
- Hücre yayını: Alım koşullarını
ayarlayabilirsiniz.
- Dil: Dil seçeneğine basarak
istediğiniz dili seçebilirsiniz.
Bilgi servisi mesajı, seçilen dilde
alınacaktır.

- Düzenlemek/silmek için kanal
seçin: Bilgi alacağınız kanalları
yönetebilirsiniz.
Bant - Kullanmak istediğiniz bant
türünü seçin. Sadece 2G seçeneğini
belirlerseniz, görüntülü arama gibi
3G servisleri gerçekleştirilemez.
Güvenlik - Bu Etkin olarak
ayarlandığında, telefonu her
açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz
gerekir.

Uçuş modunu kullanma
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinde
Kablosuz Ayarlar öğesini
belirleyin.
2 Simgeye basarak Uçuş Modunu
AÇIK olarak ayarlayınız.
Uçuş modu arama yapmanıza,
İnternet’e bağlanmanıza veya
mesaj göndermenize izin
vermez.
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Ayarlar
Tarih ve Saati değiştir
1 Ana Ekrandan
öğesini ve
ardından Tarih ve Saat öğesini
seçin.
2 Tarih ve saat ayarlarınızı yapın
ya da seyahat ettiğinizde veya
yaz saati uygulamasında saati
otomatik güncellemeyi seçin.
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Bluetooth
Bluetooth yakın mesafede olan
uyumlu mobil cihazların, ara
birimlerin ve bilgisayarların
kablosuz olarak doğrudan
birbirleriyle iletişim kurmalarını
sağlar. Bu telefon entegre
Bluetooth bağlantısını
destekleyerek cihazın uyumlu
Bluetooth kulaklıkları, bilgisayar
uygulamaları vb’yle bağlantı
kurmasını sağlar.

Bluetooth Özelliğini Aç
Ana Ekrandan öğesini, ardından
Kablosuz Ayarlar öğesini seçin.
Simgeye basarak Bluetooth
özelliğini AÇIK olarak ayarlayın.
NOT: Bluetooth üzerinden bir PC
sync kullanırsanız, sadece rehber
içindeki verileri değiştirebilirsiniz.
NOT: Bir başka Bluetooth
cihazından veri almanız halinde,
telefon onay talebinde bulunur.
Dosya transfer onaylandıktan sonra
telefonunuza kopyalanır.

Başka bir Bluetooth cihazıyla
eşleştirme
GM735’unuzu başka bir cihazla
eşleştirerek, parola korumalı
bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu,
eşleştirmenizin daha güvenli
olduğu anlamına gelir.
1 Bluetooth özelliğinizi Açık olarak
işaretleyin.
Daha fazla bilgi için Bluetooth
Özelliğini Aç bölümüne bakın.
Görünürlük durumunuzu
Ayarlar menüsünden
değiştirebilirsiniz.
2 Cihaz ekle seçeneğine dokunun.
3 Aramayı sınırlamak için bir cihaz
türü seçin ve Devam seçeneğine
dokunun. GM735’ iniz. Bluetooth
cihazlarını arayacaktır.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı
seçin.
5 Her iki cihazın şifre eşleşmesini
onaylayın ve Evet öğesini
seçin. Telefonunuz diğer cihaza
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Bluetooth
6 Parola korumalı Bluetooth
bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kullanarak
dosyaların gönderilmesi ve
alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve
bağlantı hızlı ve kolay olduğu için,
mükemmel bir dosya gönderme
ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon
görüşmesi yapmak için Bluetooth
kulaklık da bağlayabilirsiniz.
Dosya göndermek için:
1 Göndermek istediğiniz dosyayı
açın, bu genellikle bir fotoğraf,
video veya müzik dosyası
olacaktır.
2 Menü seçeneğine dokunun ve
Gönder öğesini seçin.
Bluetooth’u seçin.
3 Bluetooth cihazını
eşleştirdiyseniz, GM735’unuz
diğer Bluetooth cihazlarını
otomatik olarak aramayacaktır.
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Aksi taktirde, GM735’unuz
kapsama alanı dahilindeki diğer
Bluetooth cihazlarını arayacaktır.
4 Dosyayı göndermek istediğiniz
cihazı seçin.
5 Dosyanız gönderilecektir.
İpucu! Dosyanızın
gönderildiğinden emin
olmak için gözünüz ilerleme
çubuğunda olsun.
Dosya almak için:
1 Dosya almak için Bluetooth
özelliğiniz Açık olmalıdır.
2 Bir mesaj, gönderenden
dosyayı kabul edip etmediğinizi
soracaktır. Dosyayı almak için
Kabul Et seçeneğine dokunun.
3 Dosyayı göndereni, dosyanın
adını ve dosyanın kaydedildiği
yeri görürsünüz.

Bluetooth ayarlarının
değiştirilmesi
1 Ana Ekrandan
öğesini seçin,
ardından Ayarlar sekmesinden
Bluetooth öğesine gelin.
2 Ayarlar sekmesini seçin.
Cihaz ekle - Yeni bir Bluetooth
cihaz ayarlayın.
Bluetooth Özelliğini Devre
Dışı Bırak - Bluetooth özelliğini
devre dışı bırak öğesini seçin.
Cihaz Adı - Cihazınız görünür
hale gelirken, diğer cihazların
gördüğü cihaz adınızı kontrol
edin.
Bulunabilirlik - Sadece diğer
Bluetooth cihazlarının cihazınızı
bulmasını istediğinizde görünür
hale getirin.
Gelişmiş - İlave seçenekler
ayarlayın.
Hakkında - Bluetooth
bilgilerinizi kontrol edin.
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Wi-Fi
Kablosuz Yönetici, cihazınızdaki WiFi Internet bağlantısını yönetmenizi
sağlar. Telefonunuzun yerel
kablosuz ağlara bağlanmasına
veya kablosuz olarak internete
erişmesine olanak tanır. Wi- Fi
Bluetooth kablosuz teknolojisine
göre daha hızlı ve geniş
kapsamlıdır.

Wi-Fi özelliğini açın
1 Ana Ekrandan
öğesini,
ardından Kablosuz Ayarlar
öğesini seçin.
2 Simgeye basarak Wi-Fi özelliğini
AÇIK olarak ayarlayın.
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Wi-Fi özelliğinin kurulumu
1 Wi-Fi özelliğini Açık olarak
işaretleyin.
2 Bir balon pencere açılır ve
kullanıcıların yakınındaki
taranmış uygun Erişim
Noktalarını gösterir.
3 Erişmenize izin verilen Erişim
Noktasını seçin ve TAMAM
seçeneğine basın.
4 Bir internet servisi almak için
interneti seçin ve Bağlan
seçeneğine basın.
NOT: Wi-Fi servis sağlayıcınız
veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği
için WEP şifrelemesi koymuşsa,
açılan pencerede WEP şifresi
alanını doldurmanız gerekir.
WEP şifrelemesi yoksa bu
pencere görüntülenmez. Şifreyi
bilmiyorsanız Wi-Fi servis
sağlayıcınız veya ağ yöneticinize
sorup öğrenmeniz gerekir.

Kablosuz şebeke ayarları
Kablosuz bir şebeke, şebeke
algılandığında ya da manüel
olarak ayar bilgileri girildiğinde
eklenebilir. Bu adımları uygularken,
kimlik doğrulama bilgilerini
belirlemeniz gerekebilir.
1 Başlat > Settings > Bağlantılar
sekmesi > Wi-Fi > Kablosuz
sekmesi öğelerine basın.
2 Bağlanacağınız şebeke türüne
göre değişen liste için, Erişilecek
şebekeler altında, Mevcut
olanların tümü, Sadece
erişim noktaları ya da Sadece
bilgisayardan bilgisayara
öğesini seçin.
3 Aşağıdakilerden birini uygulayın:
- İstenen şebekeyi
göremiyorsanız, Menü > Yeni
Ekle öğesine basın.

- Önceden yapılandırdığınız bir
şebekenin şebeke ayarlarını
değiştirmek için, şebeke
öğesine basın.
Sihirbaz üzerinden, Şebeke
Kimlik Doğrulamasını
Yapılandır sayfasına devam
edin.
- Kimlik Doğrulama listesinden
kimlik doğrulama metodunu
seçin.
- Veri şifrelemeyi kullanmak için,
Veri şifreleme listesinden bir
şifreleme metodu seçin.
- Bir şebeke anahtarını otomatik
olarak kullanmak için, Anahtar
otomatik olarak sağlandı
öğesine basın. Aksi halde,
şebeke anahtarını girin.
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Wi-Fi
Wi-Fi Bağlantı Ayarlarının
yapılandırılması
NOT: WLAN yapılandırmanızı
ayarlamadan önce, WLAN
servis sağlayıcınız veya şebeke
yöneticinizden IP ayarlarını
istemeniz gerekir.
1 Başlat > Settings > Bağlantılar
sekmesi > Wi-Fi öğelerine
basın.
2 Ağ bağdaştırıcıları sekmesini
seçin.
3 Ağ bağdaştırıcıları sekmesine
basın ve Broadcom 802.11 DHD
Şebekesini seçin.
4 Sunucunun atadığı IP adresini
kullan seçeneğine basarsanız
otomatik olarak atanmış IP
ayarlarını alabilirsiniz. Belirlenen
IP adresini kullan, WLAN servis
sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz
tarafından atanan IP adresini
ayarlamanız gerekir.
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5 IP adresi, Alt ağ maskesi ve
Varsayılan ağ geçidi alanlarını
doldurun.
6 Ad Sunucuları öğesine basın.
7 Gerekiyorsa, DNS ve Alt DNS,
WINS ve Alt WINS alanlarını
doldurun.
NOT: Telefonunuzda olası veri
kaybını önlemek için, pil tamamen
boşaldığında ya da yüzde beşin
altında bir seviyeye düştüğünde
WLAN otomatik olarak sona erer.

Saklama Yerini Sil
Tüm verilerinizi ve dosyalarınız
bellekten silmenizi sağlar ve
cihazınızı fabrika ayarlarına geri
döndürür.
Sırasıyla Başlat > Settings >
Sistem sekmesi ve Saklama
Yerini Sil öğelerini seçin.
Şifrenizi girdikten sonra Enter’a
basın.
Çıkarmak istediğiniz bellek türleri
için onay kutularını seçin.
Temizle tuşuna basın.

NOT:
Tam sıfırlama, sadece diğer
tüm sorun giderme seçenekleri
denendikten sonra yapılmalıdır.
Tam sıfırlamadan sonra, cihaz
ilk satın aldığınızda cihazı
açtığınızdaki şekline, yani
varsayılan ayarlarına geri
yüklenir. Yüklemiş olduğunuz
tüm programlar, girdiğiniz tüm
veriler ve cihazınız üzerinde
özelleştirdiğiniz tüm ayarlar
silinir.
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DUN
NOT:
X DUN’u etkinleştirmeden önce,
cihazınıza bir GPRS SIM kartının
takılı olduğundan ve cihazınızda
bir GPRS modem bağlantısı
ayarladığınızdan emin olun.
Ayrıca, DUN destekleyen bir
GPRS SIM’e sahip olduğunuzdan
ve cihazınızı USB ile bir
bilgisayara bağladığınızdan emin
olun.
X DUN kullanmak için, LGUSBWML
Modem Sürücüsünü
bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
Aşağıdaki siteye bakın. www.
lg.com
X DUN’u etkinleştirdikten sonra,
ActiveSync otomatik olarak
devre dışı kalacaktır.
Cihazınızı bir USB modem olarak
ayarlamak için
1 Cihazınızda, Başlat >
Programlar > DUN seçeneğine
gelin
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2 Cihazınız ile bilgisayar arasına
USB kablo adaptörünü takın.
3 Etkinleştir öğesine dokunun.
Cihazınızı bir USB modem olarak
Bilgisayarınıza eklemek için
1 Bilgisayarınızda, Başlat >
Denetim Masası’na tıklayın.
2 Telefon ve Modem
Seçenekleri’ne çift tıklayın.
3 Modemler sekmesine tıklayın.
Modem listesinden yeni modemi
seçin ve yeni Modem’i çift
tıklayın.
4 Gelişmiş sekmesinde, Ekstra
başlatma komutlarına aşağıdaki
AT komutunu ekleyin:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<erişim
noktasının adı>”
NOT: Örneğin, at+cgdcont=1,”ip
”,”internet”

Numara çevirip Internet'e
bağlanmak için
1 Bilgisayarınızda, Başlat >
Denetim Masası’na tıklayın.
2 Ağ Bağlantıları’nı çift tıklayın.
3 Dosya > Yeni Bağlantı Oluştur’a
tıklayın.
4 Yeni Bağlantı Sihirbazında,
Sonraki’ye tıklayın.
5 Internet’e Bağlan’a ve ardından
Sonraki’ye tıklayın.
6 Bağlantımı manuel yap’ı seçin ve
ardından Sonraki’ye tıklayın.
7 Bir çevirmeli modem ile Bağlan’ı
seçin ve ardından Sonraki’ye
tıklayın.
8 Daha önce kurduğunuz modemi
seçin ve ardından Sonraki’ye
tıklayın.
9 Bu bağlantıya bir ad verin ve
Sonraki’ye tıklayın.

10 *99# ya da Servis sağlayıcı
destek numarası olarak (ör.,
*99***1#) telefonu girin ve
Sonraki’ye tıklayın.
11 Internet Hesap Bilgileri
altında, GPRS kullanırken bir
kullanıcı adı ve şifre girmeniz
gerekmez. Devam etmek için
Sonraki öğesine tıklayın.
12 Sihirbazdan çıkmak için Bitir’e
tıklayın.
13 Bağlan iletişim kutusu
açıldığında LGE WML USB
Modemin seçili olup olmadığını
tekrar kontrol etmek için
Özellikler’e tıklayın. Doğru ise,
Tamam’ı tıklayın ve ardından
bağlan iletişim kutusuna dönün.
14 Numara çevirip Internet’e
bağlanmak için Arama’yı
tıklayın.
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Aksesuarlar
Bu aksesuarlardan bazıları GM735’dan ayrı olarak satılabilir.
Şarj cihazı

Pil

Veri kablosu
ve CD
GM735’unuzu
bilgisayara
bağlayın ve
senkronize
edin.

Stereo
kulaklık

NOT:
• Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
• Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

LG uygulama mağazası Büyük açılış
Gelin ve yeni açılmış olan LG Uygulama mağazasında dolaşın.
Mobil deneyiminize daha fazla Eğlence katabilirsiniz.
lgapplication.com
134
LG GM735 | Kullanıcı Kılavuzu

Şebeke hizmeti

Teknik veriler

Bu kılavuzda anlatılan kablosuz
telefon GSM/ W-CDMA
şebekelerinde kullanımı
desteklemektedir.
Bu kılavuzdaki birkaç özellik,
Şebeke Hizmetleri olarak
adlandırılır. Bu hizmetler
kablosuz hizmet sağlayıcınızdan
alabileceğiniz özel hizmetlerdir.
Bu Şebeke Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, bunlara
hizmet sağlayıcınız aracılığıyla
abone olmanız ve kullanımları
hakkında bilgi almanız gerekir.

Genel
Ürün adı : GM735
Sistem: GSM/ W-CDMA
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.lgmobile.com/>> adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Sorun giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım
sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı
gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.
Mesaj

Muhtemel nedenler

Muhtemel Çözümler

SIM hatası

Telefonda SIM kartı yok veya
yanlış takılmış.

SIM kartının doğru yerleştirildiğinden
emin olun.

Şebeke
bağlantısı yok

Zayıf sinyal
GSM ağ alanı dışında

Pencereye veya açık bir alana doğru
gidin. Hizmet sağlayıcının kapsama
alanı haritasına bakın.

Kodlar
eşleşmiyor

Güvenlik kodu değiştirmek
için, yeni kodu tekrar girerek
onaylamanız gerekmektedir.

Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

Fonksiyon
kurulumu
yapılamıyor

Servis Sağlayıcısı tarafından
desteklenmiyor veya kayıt
yaptırmak gerekiyor

Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

Çağrı hedefine
ulaşılamıyor

Numara çevirme hatası
Yerleştirilmiş yeni SIM kartı
Dolum limitine erişilmiş

Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları
kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla
görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar
koyun.

Açma/Kapama düğmesine
yeterince uzun basılmamış
Batarya boş

Açma/Kapama düğmesini en az iki
saniye basılı tutun.
Şarj cihazını daha uzun süreyle
bağlayın.
Bağlantıları temizleyin.

Telefon
açılamıyor

Batarya bağlantıları kirli
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Sorun giderme
Mesaj

Muhtemel nedenler
Batarya tamamen boş
Sıcaklık gerekli kapsamın
dışında

Bağlantı hatası
Şarj hatası

Muhtemel Çözümler
Bataryayı şarj edin.
Ortam sıcaklığının doğru olduğundan
emin olun, biraz bekleyin ve tekrar
şarj edin.
Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını
kontrol edin. Batarya bağlantılarını
kontrol edin, eğer gerekliyse
temizleyin.

Şebeke voltajı mevcut değil

Diğer bir prize sokun veya gerilimi
kontrol edin.

Şarj cihazı hasarlı

Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu
değiştirin.

Yanlış şarj cihazı
Batarya hasarlı

Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Bataryayı değişirin.

Telefon
şebekeyi
kaybetti

Sinyal çok zayıf

Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik
olarak bağlanılır.

Numaraya izin
verilmiyor

Sabit numara çevirme
fonksiyonu etkin.

Ayarları kontrol edin.
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Some of the contents in this
manual may differ from your
phone depending on the software
of the phone or your service
provider.
This handset is not recommended
for blind and disabled people due
to touch screen keypad.
Turkish language pack will install
at first startup of your phone.
Turkish language pack will autoinstall when you switch on the
phone first time. If you have any
problem on this , you may follow
steps at 30th page.

GM735 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GM735 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When 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 appliance 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.
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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 GM735
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 ensure 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
6
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frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.969 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.915 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.
• Do not disassemble this unit. Take
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 to 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 the 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).
• Do not charge the phone when it
Is placed on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to
environments where there is
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information stored
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.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones are subject to
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 or in the proximity of
a person with a pacemaker fitted.”
• 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.
8
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• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions permit.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can 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 driving on 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.

Glass parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.
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Guidelines for safe and efficient use
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 it on the ground
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.

• 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 as your mobile phone and
accessories.

Emergency calls

In aircraft

• 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.

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off or
activate flight mode before
boarding any aircraft.

10
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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

• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, e.g. in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot
or cold places, this may cause
the battery performance to
deteriorate.

• There is a risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption by the
charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Getting to know your phone

Proximity sensor
Inner camera

Earpiece
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
Home Screen.
Joystick/Optical Mouse
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
WARNING: Putting a heavy object on the phone
or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionality. Do not cover the protection film on proximity
sensor of LCD. It can cause a malfunction of the sensor.
12
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Charger, Data cable,
Ear-Microphone
(USB cable)
TIP: To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.
Power/Lock/Unlock Key
• Long press (3sec) for
Power ON / OFF.
• Short press to turn the
screen off.

Volume keys
• When the screen is idle:
volume of key tone.
• During a call: volume of
the earpiece.
• When playing a track:
controls track volume.

Camera key
• Go to camera preview
directly by long pressing
the camera key when on
homescreen.
13

Open view

Battery cover

Battery

External
camera lens
MicroSD Card
Slot
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USIM Card
Tray

Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.

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

2 Remove the battery
Using the cut-out at the
bottom lift it from the battery
compartment.
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Installing the USIM and battery
3 Install the USIM card
Pull the USIM card holder out and
put the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
color contact area on the card is
facing downwards. Push the USIM
card holder back.
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

5 Charging your phone
Remove the charger socket cover
on the side of your GM735. Insert
the charger and plug it into a
mains electricity socket. When
you recharge your phone after
device switch off, the phone’s LED
lights up red.

NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

When the phone is fully charged,
the LED lights up green.

WARNING: Do not remove
your battery or USIM card while
charging.

When the battery is fully
discharged, you can not power on
the phone. It takes approx. 5~10
minutes to reach a charge state
sufficient for booting.

WARNING: Do not connect the
charger to the phone without
the battery. You must check
the battery is inserted before
charging.

If you press and hold the power
button for approx. 1 second in
charging mode, the phone is
turned on.
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Installing the USIM and battery
WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries in
accordance with the maker’s
instructions.
WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.
WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact
with the battery. This could pose
a fire risk.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top until it clicks into place.
Make sure the gold color contact
area is facing downwards.
WARNING: Slide the
memory card fully into the slot,
otherwise, damage can occur.
WARNING: Do not attach or
remove memory card when the
phone is switched on, as this
may damage memory card.
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Resetting the device
Occasionally you may need to reset
your device. A normal (or soft)
reset of your device clears all active
program memory and shuts down
all active programs. This can be
useful when the device is running
slower than normal, or a program
is not performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
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You can also perform a hard reset
(also known as a full reset). A hard
reset should only be performed
if a normal reset does not solve a
system problem. After a hard reset,
the device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and turned
it on. Any programs you installed,
data you entered, and settings you
customized on the device will be
lost.
LG GM735 | User Guide

To perform a soft reset
Find the Soft reset key. This is the
small hole inside the charger socket
cover on the right hand side of your
device (shown enclosed by circles in
the picture below).
Use the stylus to press the reset key
and hold it for a while. Your device
may shut down. Press the POWER
button, the device restarts and
displays the Home Screen.

Soft reset key

3 Enter 1234 for the password
twice.
4 Press Enter.
5 Select the memory to reset.

To perform a hard reset
A Hard Reset should only be
performed after all other trouble
shooting options have been
exhausted. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings - the way it was when you
first purchased it and turned it on.
Any programs you installed, data you
entered, and settings you customized
on your device will be lost.
1 Power the device ON
2 Tap Start > Settings > System
tab > Clear Storage.
21

Using your Touch screen
Touch screen tips

Calibrate the device

The Home Screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.

Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus the
center of a cross as it moves around
the screen. This process ensures that
when you tap the screen with your
stylus, the tapped item is activated.
If your device does not accurately
respond to screen taps, follow these
steps to re-calibrate.
1 Tap Start > Settings > System
tab > Screen.
2 On the Alignment tab, touch
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.
3 After calibration is completed,
Align screen reappears. Click OK
on upper right corner to return to
setting mode.

• When the screen light is off, press
the power key once to restore the
Home Screen.
• Whenever your GM735 is not
in use it will return to the lock
screen.
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Control the touch screen
The controls on the GM735
touch screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as web
pages, you can also scroll up or
down.
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Using your Joystick
Select the Joystick function

How to use your Joystick

1 Tap Start > Settings > System
tab > Optical Joystick.
2 Select the Mouse Mode, if you
want to use the Joystick as a
trackpad to control an on screen
mouse pointer. Click OK on the
upper right corner to return to
settings.

1 Put your finger on the Joystick
sensor and move smoothly.
The Mouse cursor on the screen
will move with your finger
movement. You don't need to
press the Joystick when you
move the mouse cursor.
2 Place the mouse cursor on the
icon that you want to execute
and press(click) the Joystick. The
application that you select will be
launched.

NOTE: 4-Way Key performance will
be depended on the speed of finger
movement.
24
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Menu map
Touch
in the Home Screen to open a Top menu. From here you can access
further menus by scrolling through the icons: Communication, Multimedia,
Utilities and Settings.

COMMUNICATION
LG Contacts
LG Message
Recent History
LG E-mail
Phone
Internet Explorer
Messenger

UTILITIES
LG Alarms
LG Calendar
Multitasking
Office Mobile
Calculator
File Explorer
Tools

MULTIMEDIA
Music
My Stuff
Games & Apps
Camera
Video Camera
FM Radio
Mobile Java

SETTINGS
Profiles
Display Settings
Phone
Bluetooth
ActiveSync
Wireless Settings
Message Settings
Date & Time
USB to PC
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Your Home Screen
From this screen you can access menu options, make a call, view the status
of your phone and do many other things.

Select Home Screen
1 Touch Start > Settings > Personal tab > Home Screen.
2 Select a layout for your device Home Screen. If you select LG Smart
Home Screen, you will have a 5-Way Home Screen. If you select
Windows Mobile Default, you can use Windows Mobile's Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen
1 LG Smart
Home Screen
2 Widget Home
Screen
6 Missed calls
7 Messages
8 E-mail

3 Multimedia
Home Screen
4 Contact Home
Screen
5 Shortcut
Home Screen
9 Schedule
10 Easy settings

Get in touch with your GM735
- The User Interface is based on five types of Home Screens. To swap
between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to
right or right to left.
26
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Widget Home Screen
The Widget Home
Screen can show your
favourite widgets. If
you press and hold
an icon you will get
into the edit menu
where all the available
widgets, not already
on your screen, will
be shown in a bar
down at the bottom
of the screen. To scroll
through these flick
across the widget bar.

Contact Home Screen
The contacts Home
Screen can show your
favorite contacts in a
scroll through or list
view.

Multimedia Home Screen
The Multimedia Home
Screen can show your
favorite pictures and
movies on the right
side of the screen and
your favorite music
on the left side of the
screen.

Shortcut Home Screen
In the Shortcuts Home
Screen, you can see
the favorites shortcut
icons.
To add your own icons,
long-press the icons
and you can then
edit or add your own
favorites icons.
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Your Home Screen
Customising the Windows
Mobile default screen

drop down list. If you don’t use
your phone after the specified
duration has elapsed, the screen
switches to the Today screen.
4 Touch Start > Settings > Today >
Appearance tab.
5 You can select the desired theme
for the background.
6 If you use your own background
image, tap Use this picture as
the background. Tap Browse to
locate the file you want.
LG Smart Home Screen
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Touch Start > Settings > Today >
Items tab.
1 Select the item you want to
appear on the Today screen.
2 To change its position, tap Move
up or Move Down. You can
customise the further display
options of Calendar and Tasks by
tapping Options.
3 Check Today timeout then select
the number of hours from the
LG GM735 | User Guide

The LG Smart Home
Screen displays
the missed call list,
unread messages,
E-mail and
upcoming
appointments, tasks,
and alarms. You can
tap a section on the
screen to open the
associated program.

Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to show conditions such as signal
strength, new messages and battery
life as well as whether Bluetooth or
GPRS are active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
Bluetooth Hands-Free
connection established
Bluetooth Hands-Free
channel opened
Bluetooth High Quality Audio
channel opened
Indicates the remained
battery power
Indicates the battery is very low

Icon Description
Connection is not active
Synchronization in progress
Synchronization error
Indicates maximum signal strength
No signal
Indecates Bluetooth service
No phone service
Searching for phone service
Voice call in progress
Calls are forwarded
Call on hold
Missed call or rejected call

Sound on

GPRS (General Packet Radio
Services) available
EDGE (Enhanced Data Rates
For Global Evolution) available
WCDMA or HSDPA available

Sound off

New e-mail or text messages

Ringer in vibration mode

New voice mail

Connection is active

There are more notifications.
Tap the icon to view all

Battery charging
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Your Home Screen
Icon Description
USIM is not inserted. You can not
use Network services without USIM
Shows the list of running
Applications by tapping this
indicator

Using the Multi-tasking function
There are 2 ways to recall the
Multitasking function.
1 By tapping the Multi-tasking icon
in the status bar.
2 By Touching Start > LG S-CLASS
> Multitasking. From here you
can view the applications that are
currently running and access or
end them with one touch.
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How to install Turkish language
pack
Please follow to below steps for
install Turkish language pack. In
main screen click Start>> Settings
>>System >>Language. Then click
install button. Wait for a while.
Then click OK when you see popup
about restart. Device will restart and
language will be Turkish.
If you change device language as
English you may follow these steps.
Please click Başlat>>Settings>>
Sistem>>Dil. Then uncheck Lisan
desteğini etkinleştir part. Then
click OK. Devilce will restart and
language will be English.

Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner of the Today screen
, displays a list of programs. It lets you easily switch from one program
to another. You can start a program by selecting it from the menu. To
customise the programs show in the Start menu go to: Start > Settings >
Personal TAB > Menus and select the programs you want.

Settings
You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all
available settings, tap Start > Settings, then tap the Personal, System, and
Connections tabs located at the bottom of the screen.

Personal tab
Icon Description
Buttons Assign a program or function to a hardware button.
Home Screen Select a layout for your device.
Input Set options for each of the input methods.
Lock Set a password for your device.
Menus Set what programs will appear in the Start menu.
Owner Information Enter your personal information on your
device.
Phone Customize phone settings such as ring tone, set a PIN
number for your USIM card, and more.
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Icon Description
Sounds & Notifications Enable sounds for events, notifications,
and more, and set the type of notification for different events.
Today Customize the appearance and the information to be
displayed on the Today screen.

System tab
Icon Description
About This is where you can see basic information such as the
Windows Mobile® version and type of processor used on your
device. You can also specify a name for your device.
Backlight Set the backlight timeout and adjust brightness, External
power Settings, Button settings.
Certificates See information about certificates that are installed on
your device.
Clear Storage Tap this icon only when you need to remove all
your data and files from the internal memory and also external
memory(Provided) and reset your device to factory default settings.
Clock & Alarms Set the device clock to the date and time of your
local or to a visiting time zone when you’re traveling. Alarms can
also be set at specified days and times of a week.
Customer Feedback You can participate in the Customer
Experience Improvement Program by sending your feedback to
Microsoft.
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Icon Description
Encryption Allow files on your storage card to be encrypted.
Encrypted files will be readable only on your device.
Error Reporting Enable or disable error reporting when errors
occur on your device.
External GPS Set the appropriate GPS communication ports, if
required. You may need to do this when there are programs on your
device that access GPS data or you have connected a GPS receiver
to your device. See Help for details.
Optical Joystick Select your Joystick settings. If you choose Mouse
Mode, mouse cursor appears on the screen and you can use
your joystick as mouse. If you choose 4-Way Key Mode, you can
use your joystick as a navigation key. You don't need to press the
joystick when you move the cursor.
LG X Button Set the "X" button to end programs immediately when
you tap the button.
Managed Programs This is where you can see the installation
history of your device.
Memory Check the device memory allocation status and memory
card information. Memory Check the device memory allocation
status and memory card information.
Power Check the remaining battery power. You can also set the
timeout for turning off the display (switching device to Sleep mode)
to conserve battery power.
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Icon Description
Regional Settings Set the regional configuration to use, including
the format for displaying numbers, currency, date, and time on your
device.
Remove Programs Remove programs that you installed on your
device.
Screen Change the screen orientation, re-calibrate the screen, and
change the screen text size.
System information Check your system information and storage
information.
Task Manager Check active task information. You can also stop
currently running programs.
Windows Update Links to Microsoft's Web site and updates
Windows Mobile® on your device with the latest security patches
and fixes.

Connections tab
Icon Description
Connections Set up one or more types of modem connections for
your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so that your
device can connect to the Internet or a private local network.
Domain Enroll Connect your device with company resources.
GPS Setting Allows you to set GPS.
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Icon Description
Config.GPRS Sets the GPRS authentication method, including
None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
USB to PC Allows you to connect from USB to PC.
Wi-Fi Allows you to customize Wi-Fi settings.
Wireless Manager Allows you to manage all wireless settings such
as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.

Other device settings
Icon Description
Bluetooth Allows you to customise Bluetooth settings.
Clock & Alarms To set the device clock to the date and time
of your local time zone or to a visiting time zone when you’re
travelling. Alarms can also be set at specified days and times of
a week.
Lock Set a password for your device.
Sound & Notifications To enable sounds for events,
notifications, and more, and set the type of notification for
different events.
Today To customise the appearance of and the information to
be displayed on the Today screen.
Microsoft My Phone To synchronizes your phone’s contents
with your My Phone account at http://myphone.microsoft.com
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Entering and Searching Information
You are able to set the various input methods of the screen, including Block
Recognizer, Keyboard, Letter Recognizer, Transcriber. The Input Panel
icon appears on the menu bar to indicate which input method is currently
selected. The Input Selector arrow (shown at the right side of the Input
Panel icon) opens a list of available input methods.

Overview of Input Panel

Input Panel

Input Panel icon
Input Selector arrow

36
LG GM735 | User Guide

To change the input method, tap
the Input Selector arrow.
Icon

Indicates the selected
input method is
The on-screen keyboard.
Transcriber.
Letter Recognizer or Block
Recognizer.
XT9 Keypad
LGJavaKey

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and
numbers, you can either type
using the QWERTY Keyboard, ABC
characters or the standard onscreen
Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard
The on-screen Keyboard is available
when text entry is possible. You can
enter text by tapping keys on the
keyboard that is displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen
keyboard
The on-screen keyboard is
available when text entry is
possible.
To make the keys larger, tap the
Input Selector arrow, and then
Options. In the Input method
list, select Keyboard, and then
tap Large Keys.
General rule for entering text is
same as MS based PC.
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Using Letter Recognizer

Using Block Recognizer

With Letter Recognizer, you can
write individual letters, numbers,
and punctuation, which are then
converted into typed text.

With Block Recognizer, you use
a single stroke to write letters,
numbers, symbols, and punctuation,
which are then converted into
typed text.

Enter text using Letter Recognizer
Letter Recognizer is available
when text entry is possible.

Check to see the demo for
writing characters.
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Block Recognizer is available
when text entry is possible.
With Block Recognizer, you
use a single stroke to write
letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then
converted into typed text.

Preferred word list will disappear
if there is no user reaction for 6
seconds.
Enter letters by writing in the abc
(left) area of the box.
Enter numbers by writing in the
123 (right) area of the box.
Enter symbols and punctuation
by tapping in either area of the
box and then writing the desired
character.
Check to see the demo for
writing characters.
ABC mode
You can enter letters by tapping
the key labeled with the required
letter once or twice until the correct
letter is displayed. Tap once for the
first letters and twice for the second
letters. This mode is known as
multitap mode.
LGJavaKey
LGJavaKey is the navigation
key used when you use a Java

application. You cannot enter
letters using LGJavaKey.

Using Transcriber
Transcriber is a handwriting
recognition program that
allows you to write in cursive,
print, or a combination of both.
Transcriber works transparently
in the background of programs,
recognizing words with its
integrated dictionary. When
Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on
the screen as handwriting input.
For more information about using
Transcriber, see Help on your device. 39
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To start Transcriber
1 Start a program that accepts user
input, such as Word Mobile.
2 Tap the Input Selector arrow, and
tap Transcriber. The Transcriber
introductory screen appears.

NOTE: To reposition the keyboard,
tap and hold the title bar, then drag
to the desired location.
When no text is selected, you can
also open the keyboard by doing
the gesture.

To write using Transcriber
1 In a program, position the cursor
where you want text to appear.
2 Use the stylus to write anywhere
on the screen. The handwriting
will be converted to text shortly
after you lift the stylus from the
screen.

To edit text
1 In a program, draw a line across
the text you want to edit. This
only appears to work if line goes
from left to right.
2 After you lift the stylus from the
screen, the line will disappear
and the selected text will be
highlighted.
3 Do either of the following:

To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an onscreen keyboard that provides an
easy way to add punctuation or a
special symbol to existing text.
From a program, tap
on the
Transcriber toolbar. The keyboard
remains visible until you tap the
button again.
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Rewrite the text.
Use gestures to capitalize letters,
insert a space, and so on.

Transcriber Gestures
Use quick strokes of the stylus to
edit your text or to insert returns,
spaces, or tabs.
Do

To
Insert a paragraph return at
the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
Insert a space at the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
Move the cursor one space
back and erase any text.
Do the gesture by drawing a
line from right to left.

Do

To
Open the menu of alternate
words if a word is selected
or the onscreen Transcriber
keyboard if no text is
selected.
Do the gesture by drawing
a line straight down and
back up.
Change the capitalization
of a selected letter, word, or
block of text.
Do the gesture by drawing a
line straight up.
Undo the last action.
Do the gesture by drawing
a line straight up and back
down.
Copy the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from left to right and
back.
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Do

To
Cut the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from right to left and
back.
Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing
a line from the lower left of
the screen diagonally up
toward the right and back
down to the right.
Insert a tab.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.

NOTE: You can also use the Enter,
Space, and Backspace buttons on
the Transcriber toolbar.
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The Transcriber toolbar
Do

To
You can set the transcriber
options such as writing
direction, text and
shorthand.
You can set the shape of
letters as your handwriting.
You can enter numbers,
punctuation and symbols.
You can change text input
methods.
• a mode. This is the default
for optimum handwriting
recognition.
• 123 mode. Numbers and
some letters are allowed
and the calculator is
activated.
• A mode. All letters are
automatically capitalized.
If you are in A or 123
mode, recognition returns
automatically to the default
mode once you lift the
stylus.

Do

To
You can insert a space at the
cursor.
You can insert a paragraph
return at the cursor.
You can insert the cursor
one space to the left.
You can move the cursor
one space to the right.
Back and erase any text.
Help

Drawing and writing on the
screen
You can draw directly on the screen,
or write on the screen and save
notes in your own handwriting.
To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or
frequently add drawings to your
notes, you may find it helpful to set
Writing as the default input mode. If
you prefer typed text, set Typing as
the default input mode.
To set the input mode for Notes
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 In the note list, tap Menu >
Options.
3 In the Default mode box, tap
one of the following:
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Writing if you want to draw or
enter handwritten text in a note.
Typing if you want to create a
typed note.
4 Tap OK.
To write a note
Tap Start > Programs > Notes.
1 In the note list, tap New.
2 Write your text on the screen.
3 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select handwritten text,
tap and hold next to the writing.
As soon as dots appear, and before
they form a complete circle, quickly
drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it
is treated as a drawing rather than
text.
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To draw in a note
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 In the note list, tap New.
3 To draw on the screen, use the
stylus like a pen.
4 A selection box appears around
your drawing.
5 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select a drawing (for
example, to copy or delete it), tap
and hold the drawing briefly. When
you lift the stylus, the drawing is
selected.

Quick reference
Search > Find

Find the word in this document

Search > Find prev

Find the word before current focused
word

Search > Snap to result

Move to current focused word

Search > Cancel

Cancel finding the word

Thumbnail > Off

Turn the thumbnail off

Thumbnail > Document map

View the document map

Thumbnail > Magnify

View the document through magnifying
glass

Goto > Page

Go to the page you want

Goto > First

Jump to the first page

Goto > Prev

Go to the previous page

Goto > Next

Go to the next page

Goto > Last

Jump to the last page
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Recording a Note
You can create a stand-alone
recording (voice note) or you can
add a recording to a note.
To create a voice note
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 Do one of the following:
To create a stand-alone recording,
record from the note list.
To add a recording to a note,
create or open a note.
3 If you do not see the Recording
toolbar, tap Menu > View
Recording Toolbar.
4 Hold your device’s microphone
near your mouth or other source
of sound. Press the record button
from the Recording Toolbar.
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5 If you are adding a recording to a
note, tap OK to return to the note
list when finished.
6 If you are recording when a note
is open, an icon will appear in
the note.
7 If you are creating a stand-alone
recording, the recording will
appear in the note list.
To record a voice note during a
call
1 Tap the recording icon to record a
voice note during a call.
2 If you finish recording, the pop
up message as below image.

NOTE: When you start recording
during a call, there isn’t the
notification beep sound to inform
the other end user.
To change recording formats
1 Tap Start > Settings > Personal
tab > Input.
2 Tap the Options tab, and in the
Voice recording format list, tap
the format you want.
3 Tap OK.
NOTE: You can also change
recording formats from within
Notes. In the note list, tap Menu >
Options > Global Input Options
link (at the bottom of the page).

Searching Information
You can search for files and other
items stored on your device in the
My Documents folder or on the
storage card. You can search by file
name or by word.

For example, you can search
in e-mail messages, notes,
appointments, contacts, and tasks,
as well as in online Help.
To search for a file or an item
1 Tap Start > Programs > Search.
2 In Search for, enter the file name,
word, or other information you
want to search for.
3 If you have looked for this item
before, tap the Search for arrow
and select the item from the list.
4 In Type, select a data type to
help narrow your search.
5 Tap Search.
6 The My Documents folder and
subfolders are searched.
7 In the Results list, tap the item
you want to open.
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Calls
Making a call or a video call

Calling your contacts

1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear
key.
3 Touch the
key or
to place the call. Touch
to
place the video call.
4 To end the call, touch the
key.

1 From the Home Screen touch
to open your LG Contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of the
contact you want to call by
.
touching
3 From the list, touch the contact
you want to call and select the
number to use if there is more
than one for that contact
4 Touch Voice call or Video call.

TIP! To enter + for making
international calls, press and
.
hold down
TIP! Press the power key to
lock the touchscreen to prevent
calls being made by mistake.
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Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
hard key or Answer soft key
to answer.
hard key to reject an
Press the
incoming call.

In-call options
Speaker - Touch
to turn the speaker
phone on. Touch again to turn off.
Mute - Touch
to turn the microphone
off so the person you are talking to cannot
hear you.
Hold - Touch

to put a call on hold.

Menu - Choose from a list of further in-call
options
- You can end the call.
- Search your contacts during a call.
- Add a memo during a call.
Keypad - Touch to open a numerical keypad
for navigating menus with numbered options,
when dialling call centres or other automated
telephone services.
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the Home Screen touch
to open your LG Contacts.
2 Touch Menu and select Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
4 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.
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To call a speed dial number, touch
on the Home Screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

Viewing your call logs
From the Home Screen, touch
,
then touch Recent history in the
Communication tab.
Or, you can go to this menu by
pressing Send Key > Menu > Call
History.
View a complete list of all dialled,
received and missed calls.
TIP! From any call log
touch Menu and Delete all calls
to delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.

LG Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

From the Home Screen
1 From the Home Screen touch
to open your LG Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call or
the
key to place the call.

1 From the Home Screen touch
then touch Add New contact.
2 Choose whether to save the
contact to Handset or SIM.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Add picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Enter the numbers and assign a
type to each of the numbers.
6 Add email addresses.
7 Assign the contact to one or
more groups, choosing between
No group, Business, Personal,
Family or Seasonal.

TIP! You can filter your contacts
by touching the Contacts drop
down box at the top of the
screen and selecting between
Contacts, Groups, Favorites and
Recently Viewed.
From the main menu
1 Touch
, touch LG Contacts
on the Communication tab.
2 Touch Menu and Search.
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8 You can also add a Ringtone,
Web page, Home address,
Company name, Job title,
Company address, Memo, so
on, by Clicking More Button.
9 Touch OK to save the contact.
NOTE: You can add up to
5,000 contacts on your device
but recommend to add up to
2,000 contacts for your device
performance.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts, see Creating a group.

Creating a group
1 From the Home Screen then
and then touch LG
Touch
Contacts in the Communication
tab.
2 Touch Menu and select New
Group.
3 Enter a name for the new group.
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4 Touch OK to save the group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your
contacts.
TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Choose View
members, Edit the group, Send
message, Send businesscard or
Delete group.

Use your contact options
1 Touch LG Contacts from the
Communication tab, then select
Menu and Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - Choose whether
to display the first or last name of
a contact first.

Viewing information

Transferring your contacts

1 Touch LG Contacts from the
Communication tab, touch Menu
and touch Information.
2 From here you can view Service
dial numbers, Own numbers,
your Memory info. (memory
space remaining) and My
business card.

To transfer your contacts from your
USIM to phone:
1 From the Communication tab,
touch LG Contacts and select
Menu then select Change
location.
2 Touch Copy to handset.
3 Select names one by one and
touch OK.

TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself, select
My business card and enter all
your details as you would for any
contact. Touch Save to finish.
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Messaging
Your GM735 combines SMS, MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways to enter
messaging:
1 From the Home Screen,
touch
or touch
, then
scroll to LG Message from
Communication tab.

3 When you are finished, touch
the message box below to start
composing the text message.
to insert Image, Video,
4 Touch
Sound or Others.
.
5 Touch OK then press
TIP! You will be charged
per 160 character text message
for each person that you send
the message to.

Sending a message
1 Touch
then Write New
Message to begin composing a
new message
2 Touch To enter the recipient’s
number, or touch to open
your contacts. After entering
the recipient’s number, you can
go back to message composer
screen by touching OK. You can
add multiple contacts.
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WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is encoded.
WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will
be charged accordingly.

Message folders
Your Messaging Folder structure is
outlined below.
Inbox - All messages you receive are
stored in your inbox. From here you
can view and delete them, as well as
other functions.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent Items - Messages that have
been sent are stored in this folder.
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.
Threaded Box - You can view the
alert message in real time when you
send or receive the message like
you communicate on messenger.
My Folders - Create folders to store
your messages.
Deleted Items - Messages you
delete are stored in this folder.

Changing your text message
settings
Your GM735 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll through Message settings
from the Settings tab and touch
Text message. You can change the
following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
This feature works only if a set of
conditions are met; the sender’s
network, the receiver’s network,
and the receiver’s Windows Mobile
device all support it.
Save sent message - On/ Off
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Changing your multimedia
message settings
Your GM735 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Touch Settings then select
Message settings and Multimedia
message. You can make change to
the following:
MMS Center - Enter the details of
your message centre.
Retrieval mode
- Retrieve Immediately
ON: Receive MMS messages
immediately.
OFF: Receive notifications only.
Download on Home Network
only will be set to Manual.
- Download on home network
only - ON/ OFF
Reject all message - Choose to not
receive any MMS messages.
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Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read Report - Choose whether to
allow and/or send a read reply.
Message class - Choose your
message class.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Save sent message - Choose where
to save the message after sending.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Memory in use - Handset memory /
External memory

Setting up your email
You can keep in touch on the move
by using your GM735 for email. It’s
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1 Touch
from the Home Screen,
and scroll through LG E-mail on
the Communication tab.
2 To Create a new message, tap
Menu and select New.
NOTE: You need the information
from your network provider as
follow: Server address, Domain
name, User name, Password. You
may also need the installation of the
certification distributed by network
provider on your device.

Setting up your e-mail
through Microsoft® Exchange
Server
1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Enter your e-mail address,
password, domain name and
server address.
3 Select “Automatic Search” to get
the e-mail settings automatically
from the Internet.
4 If server settings are not
detected, enter them manually,
then tap “OK”.

Setting up your email
on famous email Service
Provider
1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Select e-mail service provider.
3 Enter your ID, pass word and
name.
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4 Select Push enable if you want
to receive email automatically.
5 Tap OK to set up email account.
Warning!
- Additional cost may occur when
you connect internet.
- The battery will be discharged
when you receive a lot of email.
- The time to receive email can be
dependent on account.
- If you select Push, GM735 can
connect the network regardless
of user setting to receive or send
email.

Setting up your e-mail on
Others
1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Select the other e-mail service
provider.
3 Enter your e-mail address,
password, domain name and
server address.
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NOTE: If you do not enter the name,
the header of email address will be
saved automatically.

Sending e-mail / Write new
e-mail
1 Tap e-mail icon > Touch e-mail
account > Touch “Write E-mail”.
2 Touch To/Cc/Bcc.
3 To enter the title, tap Subject.
4 You can attach the video, image
file when you touch clip icon.
5 Tap Send to send email.
NOTE: Email cannot be saved in
outbox depending on mail account
or server policy.

Sending e-mail / Replying to
an e-mail
You can reply, forward or reply to
all email.
1 Tap e-mail icon > Touch e-mail
account > Tab inbox > Tab reply
icon > Touch Reply/ Reply all/
Forward.
2 Enter the contents you want to
send.
3 Tap Send.

Managing the folder
1 Tap e-mail icon. > Touch your
account .> Touch folder tab.
2 Tap folder tab to view the
component of folder.
3 Select the folder you want to
move.
4 You can see the mail list or the
sub-folder by touching +.

Changing email setting
Preview Line - Allow you to set the
preview line.
Alert Sounds - Set the alert alarm
when you receive the email.
Signature - Define the message
attaching automatically.
Spam Message - Set to sort spam
message.
When Deleting Messages - Define
whether email is remained in server
or not.
E-mail Download Restriction Set the condition to retrieve email
from server.
Sync Items - Set the contact,
schedule, to-do list, email when you
use the account.
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Camera
Taking a quick photo

Once you’ve taken the photo

1 Press the Camera Hot key on the
right side of the phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject you want to take a
picture of.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button and
hold it down.

Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.

Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to use the image as
Wallpaper or Contact Image.
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Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Camera mode - Shows whether the
camera is in video or photo mode,
and can also be used for capture.
Gallery - Touch this icon to view
the gallery.
Exposure - See Adjusting the Exposure.
Scene mode - Select the scene mode.
Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to Video
camera mode.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings.

TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.
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Camera
Adjusting the exposure

Using the advanced settings

The exposure defines and controls
of the amount of sunlight entering
the image.
A low contrast image will appear
darker, whereas a high contrast
image will appear much brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

From the viewfinder, touch to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the appropriate option,
touch the OK button.
Image size - Change the photo size
to save memory space or to take
an appropriate size picture for a
contact.
Color Effect - Choose a color tone
to use on your new photo. See
Choosing a color effect.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
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Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.

Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross, Trisection
TIP! When you exit the
camera all your settings will
return to default, except image
size, Grid view, Shutter sound,
Hide Icons and Image quality.
Any non-default settings you
require will need to be reset,
for example color tone. Check
them before you shoot your
next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image color
or quality you’ll be able to see
the image change in preview
behind the settings menu.
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Camera
Changing the image size

Choosing a color effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of megapixels
to make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color Effect from the
Preview menu.
3 There are ten color tone options:
Off, Negative, Sepia, Mono,
Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green, or Solarize.
4 Once you’ve made your selection
the color tone menu can be
closed by selecting OK. You are
then ready to take a picture.

1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Image size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the six
options (5M: 2560x1920, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240).
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TIP! You can change a
picture taken in color to black
and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a
picture taken in mono or sepia
back to color.

Using the inner camera

Viewing your saved photos

Your LG GM735 has an inner
640x480 camera for both video calls
and taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch then select Inner
camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch and then select Outer
Camera from the Preview menu.

1 You can access your saved photos
from within the camera mode.
Just touch and your gallery
will appear on screen.
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Video Camera
Shooting a quick video
1 Press the Camera Hot key on the
right side of the phone.
2 Then, touch and then select
Video camera to switch to video
mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on the screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the video
subject.
5 Press the capture button once to
start recording.
6 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
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7 Touch
on the screen or press
the capture button again to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with three icons on
the right side.

Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
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Video Camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Start recording

Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Exposure
Scene mode
Camera mode
Settings - Touch this icon to open the settings menu.

TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear darker, whereas a high
contrast image will appear much
brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch to
open all the advanced settings
options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
Selecting an option, touch the OK
Button.

Video size - Change the size of the
video to save memory space.
See Changing the video image
size.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External
memory.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
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Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.
White balance - The white balance
ensures any white in your video is
realistic. To enable your camera to
adjust the white balance correctly,
you may need to determine the
light conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Color Effect - Choose a Color tone
to use on your video. Select a Colour
tone between Off, Negative, Sepia,
Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green and Solarize.
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Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the four
options:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

Choosing a color tone
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color Effect from the
Preview menu.
3 There are ten color tone options:
Off, Negative, Sepia, Mono,
Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green, or Solarize.
4 Touch the color tone you want
to use.

Using the inner video camera
1 To switch to the inner camera,
then select Inner
touch
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.

3 After you’ve shot the video
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
and then Outer
touch
Camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to
view.

71

Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. The advantage of using a
memory card is that you can free up
space on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
select My Stuff from
touch
Multimedia Tab. You can open a
list of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures
My Pictures contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images you have downloaded
and those taken on your phone’s
camera.

72
LG GM735 | User Guide

My Pictures options menu
The options which are available to
you in My Pictures depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera.

Sending a photo
1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Menu and select Send.
Choose from Message, E-mail,
Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to.

Using a picture

Moving or copying a picture

You can choose images to use as
a wallpaper, contact, picture, start
up or shut down image or your out
going or incoming call image.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Select an image and touch Menu.
4 Touch Use as and choose
Wallpaper or Contact Image.

An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images from being lost.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu.
4 Select Move or Copy.
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Multimedia
Creating a slide show

Music

If you want to look at all of the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
from having to open and close each
individual image.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Slide show.

The My Music folder contains
the Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send or
set sounds as ringtones.

Using a sound

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Music.
Checking your memory status 3 Select a sound.
4 You can use the sound by
You can check to see how much of
selecting Use as menu.
your memory space you have used
and how much you have left to use. 5 Choose from Ringtone or
then select
1 Touch menu key
Message tone.
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Memory Info.
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Videos

Games and Applications

The My Video folder shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.

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

Watching a video
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Video.
3 Select a video to play.

Sending a video clip
1 Select a video and touch Menu.
2 Touch Send and choose from
Message, E-mail, Bluetooth.
3 If you choose Message or E-mail,
your video clip will be attached
to the message. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
video to.

Playing a game
1 Touch menu key
then select
Games & Apps from Multimedia
Tab.
2 Windows games (Bubble Breaker,
Solitaire) have been added. You
can download the games from
the internet also. To play, tap the
game that you want to enjoy.
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Multimedia
Mobile Java
GM735 supports Java and hence
you can easily download java games
and other java applications from the
internet.
Mobile Java has two sub folders :
Games and Applications.
Please note that additional costs
may be incurred when using online
services.

Music
Your GM735 has a built-in music
player so you can play all your
favorites tracks. To access the music
then select Music
player, touch
from Multimedia Tab. From here you
can access a number of folders:
All Tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.

Favorites - Contains the songs you
have saved as favorites.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Genres - Browse your music
collection by genre.

Playing a song
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch All Tracks.
3 Select the song you want to play
and touch
.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the previous
song.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
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Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All Tracks folder.
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch Menu.
3 Touch New Playlist, enter the
playlist name and touch OK.
4 The All tracks folder will be
displayed. Touch all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will appear
next to the selected track names.
5 Touch OK.
To play a playlist, select it and touch
.
NOTE: To add a second playlist,
touch Menu then New Playlist.

Playing a playlist
then select
1 Touch menu key
Music from Multimedia Tab.

2 Select the playlist you wish to
play.
to play a song.
3 Touch

Deleting a playlist
then select
1 Touch menu key
Music from Multimedia Tab.
2 Select the playlist you wish to
delete.
3 Touch Menu.
4 Touch Remove All to remove all
of the songs in the playlists, your
empty playlist will be deleted
when you go to all tracks.

Using the radio
Your GM735 has an FM radio feature
so you can tune into your favorite
stations to listen to on the move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio.
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Multimedia
Searching for stations

Listening to the radio

You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
You can save stations to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning.
Automatic tuning:
1 Touch menu key
then select
FM Radio from Multimedia Tab.
2 Touch Menu.
3 Touch Scan.
4 Select Stop to stop the auto scan.
5 If you want to save the current
channel, then touch Menu and
select Save preset. It can be
found in preset list.

1 Touch
then Multimedia.
2 Touch FM Radio
to bring the preset
3 Touch
list.
4 Touch the channel of the station
you would like to listen from the
preset list.
5 Touch Menu and select Options,
This allows you to enable RDS.
TIP! Enable RDS: Displays
the received data message from
radio station on the screen.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio aerial.
WARNING: If you connect
a headset not specifically
made for the phone, the radio
reception can be affected.
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Multimedia contents are stored in different folders by default.
Please refer to the table below.
No SD card
Camera Pictures
Video recording
Saved MMS
attachment
Download through
browser

\ My Documents
\ My Pictures
\ My Documents
\ My Video
\ My Documents
\ MMS
\ My Documents

SD card inserted
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ MMS
\ My Documents
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UTILITIES
Adding an event to your
calendar
1 From the Home Screen select
then scroll through LG Calendar
in Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch Menu then New
Appointment.
4 If you would like to add a subject
to your event, touch Subject and
type in your note.
5 Check the date and time you
want your event to begin. Enter
the finish date and time also.
6 Select Alarm to set an alert for
the event. If you want to repeat
the alarm, select Repeat.
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7 Touch Categories then choose
between Business, Holiday,
Personal, Seasonal or create
New category.
8 Touch OK to save the event in
the calendar. A coloured square
cursor will mark all days that
have saved events, and an alarm
will sound at the time that the
alarm was set to help you stay
organised.

Changing your default
calendar view
1 From the Home Screen select
then scroll through LG Calendar
in Utilities tab. Select Settings
in Menu.
2 Touch Set default view and
choose Month, Week, Day, List
or All Tasks.

Adding an item to your To
Do list
1 From the Home Screen select
then scroll through LG-Calendar
in Utilities tab.
2 Select New Task in Menu.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: Low, Normal or High.
4 Save the task by selecting OK.

Setting your alarm

5 Choose the repeat type you want
the alarm to repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
6 Select Sound/ Vibration to select
the type of alarm you want.
7 After touching More icon, you
can select Alarm Bell and control
Volume, Vibration Type.
8 Select snooze interval to
5,10,20,30 minutes or Turn it
off. Then select snooze repeat.
9 Finally add a memo to the alarm.

1 From the Home Screen select
then scroll through LG Alarms in
Utilities tab.
2 If you want to add a new alarm,
touch New Alarm.
3 If you want to set the alarm to
sound again within one hour,
touch Quick Alarm.
4 Set the time you would like the
alarm to ring.
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Using Office Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you
to open and edit Excel workbooks
and templates created on your PC.
You can also can create new
workbooks and templates on your
device.
NOTE: Work in full-screen mode to
see as much of your workbook as
possible.
Tap View > Zoom and select a
percentage so that you can easily
read the worksheet.
Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support
some features such as formulas
and cell comments. Some data and
formatting may be lost when you
save the workbook on your device.
Note the following Excel Mobile
formatting considerations:
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Alignment. Horizontal, vertical,
and wrap-text attributes remain
the same, but vertical text
appears horizontal.
Borders. Appear as a single line.
Cell patterns. Patterns applied to
cells are removed.
Fonts and font sizes. Fonts not
supported by your device are
mapped to the closest font
available. The original font is
listed on your device. When the
workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is
displayed in the original font.
Number formats. Numbers
formatted using the Microsoft
Excel 2007 Version 6.1 conditional
formatting feature are displayed
in Number format.

Formulas and functions. If an
Excel file contains a function that
is not supported by Excel Mobile,
the function is removed, and only
the returned value of the function
appears. The following formulas
are also converted to values:
formulas entered as an array or
containing an array argument,
for example, =SUM({1;2;3;4});
formulas containing external
link references or an intersection
range reference; and formulas
containing references past row
16384 are replaced with #REF!

Zoom settings. Are not retained.
Excel supports a per worksheet
zoom setting, while the Excel
Mobile zoom setting is applied to
the entire workbook.
Worksheet names. Names that
reference worksheets within the
same workbook are displayed
accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays,
for example, ={1;2;3;4}, array
formulas, or intersection ranges
are removed from the name list. If
a name is removed from the list,
it is left in formulas and functions,
causing those formulas to be
resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
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AutoFilter settings. Are
removed. However, you can
use the AutoFilter command
in Excel Mobile to perform
similar functions. If you have an
AutoFilter applied to a worksheet
that causes rows to be hidden,
the rows remain hidden when the
file is opened in Excel Mobile. Use
the Unhide command to display
the hidden rows.
Chart formatting. All charts will
be saved the way they are shown
in Excel Mobile. Unsupported
chart types are changed to one of
these supported types: Column,
Bar, Line, Pie, Scatter, and Area.
Background colors, gridlines,
data labels, trend lines, shadows,
3D effects, secondary axes, and
logarithmic scales are turned off.
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Worksheet features. The
following features are not
supported in Excel Mobile and
are removed or modified when
a workbook is opened on the
device: hidden sheets are not
hidden; VBA modules, macro
sheets, and dialog sheets are
removed and replaced with a
place holder sheet; text boxes,
drawing objects, pictures, lists,
conditional formats, and controls
are removed; pivot table data is
converted to values.

PowerPoint Mobile
With PowerPoint Mobile, you
can open and view slide show
presentations created on your
PC in *.ppt and *.pps format with
PowerPoint '97 and later.
Many presentation elements built
into the slide shows such as slide
transitions and animations will
play back on the device. If the

presentation is set up as a timed
slide show, one slide will advance
to the next \automatically. Links to
URLs are also supported.
PowerPoint features not supported
on the device include:
Notes. Notes written for slides will
not be visible.
Rearranging or editing slides.
PowerPoint Mobile is a viewer
only.
File formats. Files created in *.ppt
format earlier than PowerPoint '97
and HTML files in *.htm and *.mht
formats are not supported.

To start a slide show presentation
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in Utilities tab and select
PowerPoint Mobile.
2 In the presentation list, tap the
slide show you want to view.
3 Tap the current slide to advance
to the next slide.
If the presentation is set up as a
timed slide show, slides will advance
automatically.
To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile
presentation, tap and
End Show.
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To navigate between slides
You can advance to the next slide
if a presentation is not set up as
a timed slide show, return to the
previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in Utilities tab and select
PowerPointMobile.
2 Open the presentation you want
to view.
3 Tap and Next or Previous, or
tap Go to Slide and tap the the
slide you want to view.
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TIP!
Simply tap the current slide to
go to the next one.
If you have zoomed in to see
a slide in more detail, you
cannot navigate to another
slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous
may play an animation on a
slide rather than navigate to
another slide.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined
version of Microsoft Word. Word
documents created on your PC
can be opened and edited on your
device. You can also create and edit
documents and templates in Word
Mobile and save them as *.doc, *.rtf,
*.txt, and *.dot files.
You can only have one document
open at a time. When you open a
second document, the first one is
saved and closed automatically.
When you close a newly created
document, it is automatically named
after the first several words in the
document and placed in the Word
Mobile document list. You can easily
rename the document with a more
meaningful name and move it to
another folder or a storage card.

To create a file
From the Home Screen select
then scroll through Office Mobile
in Utilities tab and select World
Mobile.
1 In Word Mobile, tap New.
2 You’ll see either a blank
document or template,
depending on what you’ve
selected as the default template.
3 Enter text as desired.
4 When finished, tap OK to save
the file.
Word Mobile does not fully
support some features of Microsoft
Word such as revision marks and
password protection. Some data
and formatting may be lost when
you save the document on your
device.
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The following features are not
supported in Word Mobile.
• Backgrounds
• Shapes and text boxes
• Artistic page borders
• Smart tags
• Metafiles
Bi-directional text. While Word
Mobile will open documents
containing bi-directional text,
the indentations and alignment
may be displayed and saved
incorrectly.
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Document protection. Word
Mobile does not support
displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially
supported in Word Mobile.
Picture bullets
Revision marks: When you
open a document that has
revision marks in Word Mobile,
the document appears as if all
revision marks were accepted.
When you save the document
in Word Mobile, revision marks
are lost.
Table styles: When you save
a document in Word Mobile,
some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.

Underline styles. Underline styles
not supported by Word Mobile
are mapped to one of the four
supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
Legacy Pocket Word files. You can
open *.psw files in Word Mobile;
however, if you edit a file, you will
need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt,
or *.dot format.
The following features are not
supported on the device; however,
they are retained in the file so that
when a file is opened on the PC
again, they appear as expected.
Footnotes, endnotes, headers,
footers
Page breaks: Word Mobile does
not display breaks between
pages. However, all page breaks
except for breaks at the end of
a document are retained in the
document.

Lists: When you open the
document on the computer
again, indented lists are displayed
in the original form.
Fonts and font sizes. Fonts not
supported by the device are
mapped to the closest font
available, although the original
font will be listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start
> Help.

Using your calculator
1 From the Home Screen select
, then scroll through Calculator
in Utilities tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
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Backup your memory
Sprite Backup allows backup to SD
Card, Main Memory, PC and FTP. For
instructions on using the
PC and FTP options, please view
these sections.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Chose Sprite Backup and select
Backup.
3 From the Backup Data Selection
screen you can customize the
backup. You can add/remove
items by simply enabling the
check boxes.
4 Press Next to continue with the
operation and open the Save As
screen.
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5 In the Save As screen you can
add a name for the backup and
also select the location to save
the file.
6 After entering a name and
selecting a location, press Next
to continue.
7 Once the backup index is
completed, Sprite Backup will
soft reset your device and display
the progress screen.
8 When the operation is
completed, touch Next. Sprite
Backup will automatically soft
reset the device and display the
notification message.
9 To view the report file, select
View Report or OK to close the
notification message.

NOTE:
The report file will display
information about the Backup
operation. You can also view
the operation report from the
history option of the application.
For more information view the
Options-History.
Once the operation is started
do not start any applications on
the device until the operation is
completed.

Restore your memory
Sprite Backup allows you to
Restore from Internal storage such
as SD Card, Main Memory, PC and
FTP.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Chose Sprite Backup and select
Restore.
3 Sprite Backup will search for all
available backup files and display
them in Open File screen.
4 From the Open File screen, select
the location from the drop down
list. For PC and FTP locations
you must have an Activesync or
Network connection active.
5 After selecting the appropriate
location you can select the
backup file that you wish to use
to restore.
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6 Once you have selected the
NOTE:
backup file, press Next to
Depending on the size of the
continue with the operation
backup file that you are restoring,
and display the Restore Data
the restore operation can take
Selection screen.
a few minutes. We recommend
not using the device while the
7 From the Restore Data Selection
operation is being performed.
screen you can customize the
When you are performing a
restore operation. You can add/
restore operation, please be
remove items by simply enabling
aware that once the operation
the check boxes.
is completed Sprite Backup
8 Press Next to continue with the
will perform a soft reset. If the
operation. Before initiating the
soft reset occurs while you in a
restore operation Sprite Backup
phone call your phone call will be
will perform a soft reset.
terminated.
9 After soft reset the Restore
If a soft reset is performed when
Progress screen will be
programs are running, unsaved
displayed.
work will be lost.
10 When the operation is
Do not open any applications or
completed the device will soft
perform any task on the device
reset and the restore operation
while the restore operation is
notification will be displayed.
being performed.
11 Select View Report to view the
operation report or OK to close
the notification message.
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Schedule Sprite Backup
Sprite Backup allows you to
schedule backup operations to
different storage locations such as
SD Card, Main Memory, PC and FTP.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Choose Sprite Backup and select
Schedule.
3 Press Next to open the Backup
Schedule screen.
4 Select a Frequency and enter a
valid Date and/or Time for the
backup.
- Once: will start a backup at the
designated time and date.
- Daily: will start a backup at the
designated time each day.
- Weekly: will start at the
designated time and day each
week, starting with the selected
date.

5 Press Next to continue and to
open the Save As screen.
6 In the Save As screen, you will
need to enter a file name and
select the location for the backup
file.
7 Optionally enter a description for
the backup file.
8 Press Next to complete the setup.
9 Press Next to confirm the
changes and go back to Sprite
Backup main screen.
NOTE:
If you are using PIN Lock you
will have the choice of using the
background Mode that causes
Sprite Backup to perform the
operation without the need to
unlock the device to continue.
The selected backup location
must be available for scheduled
backups to proceed. If the
location is not accessible, the
backup will not proceed.
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Using the options menu
Sprite Backup provides a number of
options to help you manage your
backup requirements.
Backup
Provides a number of options to
help you manage your backup
requirements.
Restore
Provides different restore options,
these options are used to maximize
the restore operation. In most cases
you will get the best result by using
the default option but depending
on how complicated the restore
operation is sometimes you will
need to change these options to get
the best result.
- General Restore Options:
Are used for standard restore
operations. (Restore operations to
the same device or similar device
with identical hardware and OS
versions.
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- Upgrade Mode Options: Are used
when restoring between different
devices (Hardware types) or
devices with different OS versions
(AKU and AKU2). We are constantly
working on improving our
upgrade mode restore operation
but due to constant development
and changes to the Windows
Mobile platform ‘Upgrade Mode’
may not always restore your device
to a desired state.)
Networking
Supports backup and restore
operations between your mobile
device and a PC or FTP site. This
section outlines how to configure
and check these connections.
Security
Allows you to control Encryption,
SIM Lock and the General security
options.

History
Provides a list of the dates and times
of the previous backups, with the
most recent at the top of the list.
Backup reports occupy very little
storage space, but can be manually
deleted. Sprite Backup will begin
automatically deleting old backup
reports after 30 have been created.
Help
Allows you to perform a number
of tasks such as registration,
authorization, provides version
information and access to the help
file.

Mobile Zip
Mobile Zip is a comprehensive
archiving tool for viewing and
extracting a wide range of archiving
formats.
Main Features of Mobile Zip
• Multi-tab user interface
• Open and browse a wide range of
archive formats
• Extremely easy to use with user
friendly interface
• Single-handed operation with
extensive softkeys and navigation
buttons supports
• Two folder views that enable user
to copy, move, extract and add to
archive from one to the other in a
breeze
• Extract-View-Edit cycle supported.
Open an item in the archive, edit
it and have it inserted back to the
archive
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• Open archive as regular folder in
the folder views
• Encryption: Mobile Zip includes
standard zip 2.0 file encryption
which is compatible with other
major zip file applications on
the desktop, and AES 256 bits
advanced encryption Which is
available to some of the latest zip
utilities on desktop computers.
• Encryption: Mobile Zip includes
password manager (PassMan) that
make it easy for user to store and
retrieve passwords using a single
master password
• Encryption: Password-Manager
view provides links to password
list settings.
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Views
Home view is used mainly as a
startup page where you learn
and some basic features of the
application and go through setup.
First-Folder and Second-Folder
views are double-folder views
that have been designed to make
copying, moving, extracting and
archiving data an extremely easy
task
PassMan view is a passwordmanager view with some setting
links that enable user to organize
passwords in a single, masterpassword encrypted database
Options view provides you with
links to settings dialogs and other
informative links

Creating Zip Archive
In the selected folder, select an
item or items, tap and hold on the
selected item or items, when the
shortcut menu appears scroll down
to select:
• Add to archive ... command, if you
want to add archive with options
to set password, name and type.
• Add to 'name.zip' command, if you
want to add directly to the named
archive without password.
• Compress and Email... command, if
you want to compress the selected
items into an archive with options
to set password, name and type
and then send the output archive
via email.

• Comp. to ‘name.zip’ and Email...
command, if you want to compress
to the named archive and send the
output archives via email.
Extracting Archive/Archives
In the selected folder view, tap
and hold on the selected archive/
archives. On the folder shortcut
context menu, select:
• Extract... command to extract the
selected archive/archives with
option to set destination folder,
set password, select extraction
behavior etc.
• Extract Here command to simply
extract the content of the selected
archive/archives in this folder.
• Extract to 'name folder' command
to simply extract the content of the
selected archive/archives into the
named folder.
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Password Manager
Password manager is a passwordmanaging module that facilitates
easy but secure password
management. The password
database file is saved in the
application directory as an AES-256
encrypted file based on the master
password. If you lose your master
password, you lose the password
list. In that case you need to use
the Delete All command to delete
the password list and start anew.
In the PassMan view you have the
following options:
• PassMan Status Switch enables
user to switch on and off the
password manager. User will
be prompted to enter master
password to activate password
manager. Once activated, in the
password dialog, the right softkey
will display the PassMan command.
Use it to access password list
in the password dialog for any
98
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archive that prompt the user for
password. If password list has not
been defined, switching on the
password manager will create a
password database and user will
be prompted to input master
password for the database.
• Password List is the link to dialog
that manage user's password list.
In the dialog, use the right softkey
to add, edit, delete or save the
password. To add new password,
select New, fill in the ID, Password
and then select Apply.
• Master Password enables user to
set new master password for the
existing password list.
• Delete All option allows user to
delete all password list without
prompting user for master
password. Use it if you have lost
your master password.

ActiveSync
ActiveSync synchronizes
information on your device with
information on your PC, such
as Outlook content. ActiveSync
can also synchronize over a
cellular network with Microsoft
Exchange Server, if your company
or service provider is running
Microsoft Exchange Server with
Exchange ActiveSync. When you
synchronize, ActiveSync compares
the information on your device with
the information on your PC and/or
Exchange Server and updates all
locations with the most recent
information.
With ActiveSync, you can:
Synchronize information, such
as Outlook E-mail, Contacts,
Calendar, or Tasks information on
your device with your PC, as well
as pictures, video, and music.

Synchronize Outlook E-mail,
Contacts, Calendar appointments,
and Tasks on your device directly
with Exchange Server so that you
can stay up to date even when
your PC is turned off.
Exchange files between your
device and your PC without
synchronizing.
Select which types of information
are synchronized and specify
how much information is
synchronized. For example, you
can choose how many weeks of
past Calendar appointments to
synchronize.
Before you can synchronize
information with a PC, first, you
must install ActiveSync on your PC.
And then you create a
synchronization relationship
between your device and the PC.
You can install ActiveSync from the
Getting Started disc that comes.
Once you have installed ActiveSync
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and set up a synchronization
relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when
you connect it, and automatically
transfers the synchronization
settings you specified on your
device.
You may be able to synchronize
your device with Exchange Server
through your company or wireless
service provider. If you plan to do
so, obtain e-mail address, Exchange
Server address, user name,
password, and domain name from
your administrator before starting
the Sync Setup Wizard.

Setting up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device
Center is the replacement for
Microsoft® ActiveSync® on Windows
Vista™.
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NOTE: Some versions of Windows
Vista that come with Windows
Mobile Device Center are already
installed. If Windows Mobile Device
Center is not available on your
Windows Vista computer, you can
install it from the Getting Started
Disc that came with your device.

Set up synchronization in
Windows Mobile Device
Center
When you connect your device to
your PC and start Windows Mobile
Device Center for the first time,
you are asked to create a Windows
Mobile partnership with your
device. Follow the steps below to
create a partnership.
Connect your device to your PC.
Windows Mobile Device Center
configures itself and then opens.
On the license agreement screen,
click Accept.

NOTE: Choose Connect without
setting up your device if you only
want to transfer media files, check
for updates, and explore your device
but not sync Outlook information.
Select the items you want to
synchronize, then click Next.
Enter a device name and click
Set Up. When you finish the
setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your
device automatically. Notice
that Outlook e-mails and other
information will appear on your
device after synchronization.

Use Windows Mobile Device
Center
To open Windows Mobile Device
Center, click Start > All Programs >
Windows Mobile Device Center on
your Windows Vista computer. On
Windows Mobile Device Center, you
can do the following:
Click Mobile Device Settings to
change synchronization settings.
When you click Pictures, Music
and Video > ___ new pictures/
video clips are available for
import, a wizard guides you to
tag and transfer photos from your
device to the Photo Gallery on
your Windows Vista PC.
Click Pictures, Music and Video
> Add media to your device
from Windows Media Player to
synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For
more information, see “Windows
Media® Player Mobile” in Chapter
11.
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Click File Management > Browse
the contents of your device to
view documents and files from
your device.

Setting up Windows XP
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If you are using Windows XP the
Getting Started CD that comes
with your device contains Microsoft
ActiveSync 4.5 or later. Follow the
steps below to install and set up
ActiveSync on Windows XP.
Insert the Getting Started CD into
the CD drive of your PC.
Select Setup and Installation
and follow the on-screen
instructions to install ActiveSync.
After installation is completed,
connect your device to your PC
using the sync cable.
- Connect the smaller end of the
USB cable to your device.
- Connect the larger end of the
USB cable to the USB port on
your computer.
LG GM735 | User Guide

The Synchronization Setup Wizard
automatically starts and guides
you to create a synchronization
relationship. Click Next to
proceed.
Embolden “Synchronize directly
with a server running Microsoft
Exchange Server”
Select the information types that
you want to synchronize, and
then click Next.
Click Finish.
When you finish the wizard,
ActiveSync synchronizes your device
automatically.

Synchronizing Information
When you connect your device to
the PC using a USB or a Bluetooth
connection, ActiveSync will
immediately synchronize. While the
device is connected, ActiveSync
synchronizes every time you make
a change on either the PC or the
device.

Synchronizing Outlook
information
If you have set up a synchronization
relationship between your device
and the PC, synchronization keeps
Outlook information up-to-date
on computer and Mobile handset.
ActiveSync synchronizes a limited
amount of information by default
to save storage space on your
device. You can change the amount
of information synchronized for a
given information type in Settings
for the information type.

You can set up your device to
synchronize with more than one
PC or with a combination of one
or more PCs and Exchange Server.
When synchronizing with multiple
computers, the items that you
synchronize will appear on all of
the computers with which they are
synchronized.
For example, if you have set up
synchronization with two PCs (PC1
and PC2), which have different
items, and you synchronize Contacts
and Calendar on the device with
both computers, the result is as
follows:
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Location New state

PC1

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and
calendar appointments
from both PC1 and PC2
are on the device.

To start and stop synchronization
To synchronize Outlook
information and other local
information on the PC, including
media files, connect your device
to the PC using Bluetooth or a
cable.
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If you are synchronizing directly
with Exchange Server, you can
use the PC connection to the
network that is "Desktop Passthrough", or you can synchronize
without connecting to the PC
over a cellular network.
In ActiveSync, tap Sync. To
end synchronization before
it completes, tap Stop. To
change which information is
synchronized
1 In ActiveSync on the device, tap
Menu > Options.
2 Do one or both of the following:
Select the check box for any items
you want to synchronize. If you
cannot select a check box, you
might have to clear the check box
for the same information type
elsewhere in the list.
Clear the check box for any items
you want to stop synchronizing.

3 To stop synchronizing with one
PC completely, tap the PC and
tap Delete.
NOTE: Outlook e-mail can be
synchronized with only one
computer. To change available
synchronization settings, select
the type of information and tap
Settings.

To synchronize directly with
Exchange Server
You can set up synchronization with
Exchange Server on your device,
if it is available to you through
your company or wireless service
provider. However, you should
first ask your administrator for the
following information and then
carry on with the steps: e-mail
address, Exchange Server address,
user name, password, and domain
name.

1 In ActiveSync on the device,
tap Menu > Configure Server.
If you have not yet set up
synchronization with Exchange
Server, this will say Add Server
Source.
2 Enter e-mail address, and tap
Next.
3 In Server address, enter the
address of the server running
Exchange Server, select the check
box if this Server requires an
encrypted (SSL) connection. And
tap Next.
4 Enter user name, password,
and domain, and tap Next. To
change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap
Advanced.
5 Select the check boxes for the
types of information items that
you want to synchronize with
Exchange Server.
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6 To change available
synchronization settings, select
the type of information, and tap
Settings.
7 Tap Finish.

Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the
PC to synchronize using Bluetooth.

To synchronize with a PC via
Bluetooth
1 Firstly, check “Allow connections
to one of the following” from the
ActiveSync connections Settings
menu on your PC. Select the
proper COM port. If there is no
available connections, then you
should first make a Bluetooth
pairing.
2 Select the ActiveSync item
in Programs menu. Then
ActiveSync Menu Connect via
Bluetooth.
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Synchronizing Music, Video,
and Pictures
If you want to carry your music
or other digital media with you
while you travel, ActiveSync works
with Windows Media Player to
synchronise music, video, and
pictures.
Other than selecting the Media
information type in ActiveSync
to be synchronised, all media
synchronization settings must be
set in Windows Media Player. Before
media can be synchronised, you
must do the following:
Install Windows Media Player
Version 10 on the PC.

Connect your device to the PC
with a USB cable. If the device
is currently connected using
Bluetooth, you must end that
connection before media can be
synchronised.
Insert a storage card into
your device (32MB or larger is
recommended).
Set up a sync partnership
between the storage card and
Windows Media Player.

Change Media synchronization
settings
Once you select the Media
information type in ActiveSync to be
synchronised, any of your favorite
music, video, and picture files in
Windows Media Player playlists
can be synchronised. All you have
to do is set up synchronization in
Windows Media Player for those
media files.
To set up a sync relationship with a
storage card
1 Open Windows Media Player.
2 Click the Sync tab.
3 Select the storage card.
4 Click Set up Sync.
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The Web
Browser
Browser gives you a fast, full color
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web
1 From the Home Screen select
then select Internet Explorer
from the Communication tab.
2 The browser homepage will be
opened directly.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.
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Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favorites websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the Home Screen select
then select Internet Explorer
from the Communication tab.
2 Select Favorites. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark,
select Menu and touch Add to
Favorites. Enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4 Touch Add. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark. You will be
connected to your bookmark.

Using browser option menus
You can check the following menus
by tapping Menu.
Favorites - You can check the list of
URLs/Pages that you stored.
Add to Favorites - You can store
frequently accessed or favorite
URLs/Pages.
Go to Web Address - You can
access web pages by entering the
URL.
Zoom Out - You can see web page
as thumbnail. You can go back to
normal view by touching the screen.
Home Page - You can access the
home page directly.
History - You can view the list of the
pages you’ve already viewed.
Forward - When viewing previously
viewed pages, selecting Forward
displays the next page of the
currently displayed web site.

Refresh - Reload the currently
displayed web site.
View
- Text Size: Largest/Larger/Medium/
Smaller/Smallest
- Full Screen: You can view the web
site in full screen. You can bring
up the option menus by pressing
and holding the screen for a while.
You can go back to normal view by
selecting Full Screen again.
- Mobile: Dynamically resizes
web pages to maximize viewing
on handheld devices without
requiring a user to scroll across a
page.
- Desktop: You can view the web
page as that displayed on the
desktop computer.
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Tools
- Send Link: You can send the Link
by text message.
- Properties: You can view the
page's information.
- Options: You can check more
options.
Copy/Paste - You can copy or paste
the text in the web page.
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Settings
Within this tab you can adapt your
settings to make your GM735 more
personal.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home Screen. Simply touch
the status summary icon at the top
of the LCD display and touch the
profile tab.
Using the Settings tab you can
personalise each profile setting.
1 From the Home Screen select
then scroll through Profiles
in the Settings tab.
2 Choose the profile you want to
edit: Normal, Vibrate, Silent,
Outdoor and Automatic.
3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list.

Changing your Display
settings
1 From the Home Screen select
then scroll through Display
Settings in the Settings tab.
2 You can choose the option menu
from:
Backlight - Set your backlight
settings.
NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.
Wallpaper - Choose your
background.
TIP! ALC(Auto Luminous
Control) Sensor LCD backlight
brightness is automatically
adjusted based on the exterior
light.
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Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
your GM735 to work to your own
preferences.
1 From the Home Screen select
then scroll through Phone in
the Settings tab.
2 You can choose the tab menu
from the list below.
Phone
- Ring type: This option determines
the incoming call notification
mode. You can select from Ring,
Increasing ring, Ring once,
Vibrate, Vibrate and ring, Vibrate
then ring, None.
- Ring tone: You can select the
ringtone for incoming voice calls.
- Keypad: You can set the key tone
to be played when pressing the
keys.(Long tones/Short tones/Off)
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Services - To access settings for a
service, select it from the following
list and tap Get Settings.
- Call Barring
Block incoming calls: All calls/
When roaming/Off.
Block outgoing calls: All calls/
International/International except
to home country/Off
To edit mobile call barring settings,
you need a password. You obtain
the barring password from your
service provider upon subscription
to this network service.
Call barring affects all voice and
data calls, except emergency calls.
- Caller ID: Scroll to Everyone to
display your caller identity to the
people you call, No one to hide
it or Only to contacts to display
your caller identity when you call
from the contacts.

- Call Forwarding: Allows you to
forward your incoming calls to
another phone number.
- Call Waiting: To be notified of
incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
- Voice Mail and Text Message:
When you insert the SIM card
into your phone, it automatically
detects and sets your voicemail
and SMS servers by default.
However, you can view the settings
if you want. You can also view your
voicemail numbers by tapping
Voice Mail on the Speed Dial
screen.
Network - You can select the
network type and the manner of
selecting networks.
- Current network: he current
Network is displayed in the Current
network field.

- Network selection: Define how to
choose between different available
networks when travelling, for
example. If you chouse Manual,
you can select the network
yourself. Scroll to the desired
network and tap OK. To have the
network selected automatically
chose Automatic.
TIP! Manual selection can be
useful when you know that one
network is less expensive than
another or that it provides faster
data transmission.
- Preferred network: Tap Set
Networks (retrieving settings
may take a few minutes). Select a
network and re-prioritise the order
for network usage by tapping
Move Up or Move Down.

113

Settings
Info. Service - Info service
messages are text messages sent by
the network to GSM phone users.
They provide general information
such as weather reports, traffic
news, taxis, pharmacies, and stock
prices. Each type of information is
associated with a number, which
can be obtained from the service
provider. When you receive an info
service message, a popup message
will indicate a new message receipt
or the info service message will be
displayed directly.
- Cell broadcast: You can set the
reception status.
- Language: You can select the
language you want by tapping
the language. The info service
message in the selected language
will be received.
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- Select channel to edit/delete:
You can manage the channels to
receive information from.
Band - Select the band type that
you want to use. If you chose 2G
Only, 3G services such as video call
are not performed.
Security - When this is set to
Enabled, you are requested to enter
your PIN each time you switch the
phone on.

Using flight mode
1 From the Home Screen select
then select Wireless Settings in
the Settings tab.
2 Set the Flight Mode to ON by
tapping the icon.
Flight mode will not allow you
to make calls, connect to the
Internet, or send messages.

Change Date and Time
1 From the Home Screen select
then select Date & Time.
2 Adjust your date and time
settings or choose to auto update
the time when you travel or for
daylight saving.
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Bluetooth
Bluetooth enables compatible
mobile devices, peripherals
and computers that are in close
proximity to communicate directly
with each other without wires. This
handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it
possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.

Turn on Bluetooth
From the Home Screen select
then select Wireless Settings.
Set the Bluetooth to ON by tapping
the icon.
NOTE: If you use a PC sync via
Bluetooth, you can exchange the
data only within the phonebook.
NOTE: When you receive data
from another Bluetooth device, the
phone requests a confirmation.
After confirming the transfer, the file
will be copied in your phone.
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Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GM735 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On.
See Turn on Bluetooth for more
information.
You can change your visibility in
the Settings menu.
2 Touch Add a device.
3 Select a device type to limit the
search and touch Continue. Your
GM735 will search for Bluetooth
devices.
4 Choose the device you want to
pair with.
5 Verify the passkey match on
both devices and select Yes. Your
phone will then connect to the
other device.

6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Touch Menu and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GM735
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GM735 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.

4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be turned On.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Accept to receive the file.
3 You will see the sender for the
file, name of the file and where
the file has been saved.
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Changing your Bluetooth
settings
1 From the Home Screen select
then scroll through Bluetooth in
Settings tab.
2 Select Settings tab.
Add a device - Setup a new
Bluetooth device.
Disable Bluetooth - Chose to
deactivate the Bluetooth.
Name - Check your device name
that other devices see when your
device is discoverable.
Discoverable - Make your device
visible only when you want other
Bluetooth devices to find it.
Advanced - Setup additional
options.
About - check your Bluetooth
information.
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Wi-Fi
Wireless Settings allows you to
manage Wi-Fi Internet on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks,
or access the Internet wirelessly.
Wi- Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology.

Turn on Wi-Fi
1 From the Home Screen select
then select Wireless
Settings.
2 Set the Wi-Fi to ON by tapping
the icon.

Set up Wi-Fi
1 Check Wi-Fi On.
2 A bubble window pops up and
shows scanned appropriate
Access Points near users.
3 Select the Access Point that you
are permitted to access and tap
OK.
4 Select the internet to have an
internet service and tap Connect.
NOTE: If your Wi-Fi service provider
or network administrator sets WEP
encryption for network security,
you should fill in WEP key in the
pop-up window. If WEP encryption
is not set, this pop-up window is
not shown. If you don’t know the
key, you need to ask it to your
Wi-Fi service provider or network
administrator.
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Wireless network settings
A wireless network can be added
either when the network is detected
or manually by entering settings
information. Before doing these
steps, determine if you need
authentication information.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi >
Wireless tab.
2 Under Networks to access,
select All available, Only access
points or Only computer-tocomputre for the list, depending
on the type of networks to which
you connect.
3 Do one of the following
- If you do not see a desired
network, tap Menu > Add New.
- To change network settings
for a network you have already
configured, tap the network.
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4 Proceed through the wizard
to the Configure Network
Authentication page.
- Select the authentication
method from the
Authentication list.
- To use data encryption, select
an encryption method from the
Data encryption list.
- To use a network key
automatically, tap The key
is automatically provided.
Otherwise, enter the network
key.

Configuring Wi-Fi Connection
Settings
NOTE: Before you set the WLAN
configuration, you need to ask your
WLAN service provider or your
network administrator for the IP
settings.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi
2 Select Network Adapters tab.
3 Tap Network Adaptor tab and
select Broadcom 802.11 DHD
Network.
4 If you tap Use server-assigned
IP address, you can get IP
settings assigned automatically.
If you tap Use specific IP
address, you need to set IP
address assigned by your WLAN
service provider or network
administrator.

5 Fill in IP address, Subnet mask,
and Default gateway.
6 Tap Name Servers.
7 Fill in DNS and Alt DNS, WINS
and Alt WINS, if necessary.
NOTE: To prevent the possible
Loss of data on your phone, WLAN
automatically ends when the
battery is almost empty or at a level
of below five percent.
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Clear Storage
Allows you to remove all your data
and files from the Internal memory
and also External memory (SD Card)
and reset your device to factory
default settings.
Tap Start > Setting > System tab
and select Clear Storage.
After entering your password,
press the Enter.
Select the check boxes for the
types of memory that you want
to remove.
Press the Clear.
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NOTE:
A Hard Reset should only be
performed after all other trouble
shooting options have been
exhausted.
After a hard reset, the device is
restored to its default settings
- the way it was when you first
purchased it and turned it on.
Any programs you installed, data
you entered, and settings you
customized on your device will
be lost.

GPS
GPS technology uses information
from earth-orbiting satellites to find
locations.
A receiver estimates the distance to
GPS satellites based on the time it
takes for signals to reach them, then
uses that information to identify its
location.
This can take up to several minutes
to find your location.
Stand Alone GPS Receiver – The
technology that communicates
to the GPS Satellites to determine
current location.
A-GPS – This is assisted GPS which
decreases the time to first fix
(your location) using the network.
Charges may apply, please contact
your service provider for more
details.

GPS Mapping Software – Software
that accesses the information
from the GPS Receiver and uses
this to place you on a map. Maps
are stored on a Server where all
mapping information is streamed to
the handset over a data connection
(charges may apply). An example
of this software is Google Maps.
Note that this type of mapping
does not provide turn-by-turn voice
navigation.
GPS Navigation Software
– Software that accesses the
information from the GPS Receiver
and uses this to provide turn-byturn voice navigation on a map.
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There are two types of GPS
Navigation Software:
1 Maps stored on Handset/Memory
Card where no Data connection
is required. A third party may
provide this solution.
2 Maps stored on Server where all
mapping information is streamed
to the handset over a data
connection (charges may apply).
This has the benefit of the maps
being regularly updated and can
contain other useful information
such as petrol prices, parking and
weather.
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DUN
NOTE:
Before activating DUN, make
sure your device has a GPRS SIM
card installed, and you have set
up a GPRS modem connections
on your device.
Also make sure you have
GPRS SIM support DUN, and
connected your device to a
computer via USB.
To use DUN, you have to install
the LGUSBWMLModemDriver on
your computer. Refer the below
site. www.lg.com
When you activate DUN,
ActiveSync will be disabled
automatically.
To Set up your device as an USB
modem
1 On your device, tap Start >
Programs > DUN
2 Plug in the USB cable adapter
between your device and the
computer.

3 Tag Activate.
To add your device as a USB
modem to your Computer
1 On your computer, click Start >
Control Panel.
2 Double-click Phone and Modem
Options.
3 Click the Modems tab. Select the
new modem from the Modem
list, then double click the new
Modem.
4 On the Advanced tab, add
following AT command to the
Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<access
point name>”
NOTE: For example, at+cgdcont
=1,”ip”,”internet”
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DUN
To dial up and connect to the
Internet
1 On your computer, click Start >
Control Panel
2 Double-click Network
Connections.
3 Click File > Create a new
Connection.
4 In the New Connection Wizard,
click Next.
5 Click Connect to the Internet
then click Next.
6 Select Set up my connection
manually then click Next.
7 Select Connect using a dial-up
modem then click Next.
8 Select the modem that you
previously installed, then click
Next.
9 Enter a descriptive name for this
connection, then click Next.
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10 Enter the telephone number as
*99# or Vender support number(
ex, *99***1#), then click Next.
11 Under Internet Account
Information, you may not
need to enter a user name and
password when using GPRS. Just
click Next to proceed.
12 Click Finish to exit the wizard.
13 The Connect dialog box then
opens, Click Properties to check
again whether the LGE WML
USB Modem is selected. If it
is correct, click OK, and then,
return to the connect dialog
box.
14 Click Dial to dial up and connect
to the Internet.

Accessories
These accessories are available for purchase for use with your GM735.
Charger

Battery

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your GM735
and PC.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.

LG application store Grand open
Come and experience the newly opened LG Application Store.
You can add more joy to your mobile experience.
lgapplication.com
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on GSM/
W-CDMA networks.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that you arrange through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name : GM735
System : GSM/ W-CDMA
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Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty

Press the On/Off key for at least two
seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Phone cannot
be switched on

Battery contacts dirty
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Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

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

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU

BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.

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

CİHAZ BİLGİLERİ

MONTAJ KARTI
MARKASI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI-SOYADI

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

ADRESİ

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

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

MODELİ

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

SERİ NO

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

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

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

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
......................................................................................
TEL

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

İMZA

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

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

:...................................................
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52

MALIN
CİNSİ

: CEP TELEFONU

MARKASI

: LG

MODELİ

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

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

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
- KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
+:=+8:+L+ +2#3A+6/:+L+N>6?+;D!9 "57/A.+8D
ŞİŞLİ/İSTANBUL
(/;13!99+B3G3>;>76+;(   
&/6
   +@
  

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI

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

ADRESİ

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

TELEFONU

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

TELEFAKSI

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

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

FATURA TARİHİ VE NO :.........................................
TARİH-İMZA-KAŞE :................................................

Electronics

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
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

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

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
E-posta: infolgetr@lge.com

http://tr.lge.com
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