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GD910 Ghidul utilizatorului - ROMÂNĂ
Felicitări pentru achiziţionarea telefonului modern şi
compact GD910 de la LG, creat să funcţioneze cu
cea mai nouă tehnologie digitală pentru comunicaţii
mobile.
Anumite informaţii din acest manual pot fi diferite de
telefonul dumneavoastră, în funcţie de software-ul
telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

Casarea apa rate lor vechi
1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce
este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă
Directiva Europeană 2002/96/CE.
2 Toate produsele electrice şi electronice trebuie colectate
separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unităţi
de colectare desemnate de către guvern sau de către
autorităţile locale.
3 Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii oamenilor.
4 Pentru informaţii suplimentare despre colectarea aparatelor
vechi, vă rugăm să contactaţi biroul municipal, serviciul de
colectare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi
periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi Rata de
absorbţie specifică (SAR) : Telefonul mobil GD910 a fost
creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de
securitate aplicabile privind expunerea la undele radio.
Aceste cerinţe se bazează pe îndrumări ştiinţifice care
includ marje de siguranţă menite să asigure siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de
sănătate.
• Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR pentru
modele diferite de telefoane LG, toate sunt create pentru
a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la
undele radio.
• Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională
pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP)
este de 2 W/ kg, mediată pe 10 g de ţesut.
• Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon,
testată de DASY4, pentru utilizare când este purtat pe
corp este de 0.486 W/kg (10 g).
• Informaţiile datelor SAR pentru rezidenţii ţărilor/regiunilor
care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de
Inginerie Electrică şi Electronică (IEEE), care este de 1,6
W/kg, mediată pe 1 g de ţesut.



Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Manevrarea telefonului mobil GD910
Rezistenţa la apă a telefonului mobil GD910
GD910 este protejat împotriva stropirii cu apă (IPX4).
• Vă puteţi spăla pe faţă în timp ce purtaţi dispozitivul,

deoarece acesta este rezistent la contactul accidental cu
apa în timpul utilizării normale. Dar nu va fi rezistent la
apă dacă îl purtaţi în piscină, în timp ce înotaţi.
• Când vă spălaţi pe mâini, aveţi grijă să nu udaţi cureaua
din piele, deoarece durata de viaţă a acesteia se poate
reduce.
• Nu acţionaţi tastele dacă dispozitivul GD910 sau mâinile
dvs. sunt ude. Dacă telefonul a fost expus la apă şi
prezintă umiditate în interiorul ecranului, contactaţi un
centru de service autorizat pentru inspecţie şi reparaţie.
• Dacă în telefonul GD910 pătrunde lichid sau partea
interioară a sticlei este aburită şi rămâne astfel o
perioadă mai lungă de timp, duceţi imediat dispozitivul
GD910 la un centru de service pentru inspecţie şi
reparaţie.
• Rezistenţa la apă nu poate fi garantată dacă montaţi
capacul cartelei SIM fără manşonul rezistent la apă sau
cu o parte deteriorată.
• Dacă manşonul rezistent la apă a fost deteriorat de
utilizarea frecventă a capacului cartelei SIM, contactaţi un
centru de service autorizat.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Când purtaţi dispozitivul GD910
• Nu expuneţi dispozitivul la temperaturi ridicate sau

niveluri ridicate de umiditate sau praf. Există riscul de
defectare, deformare sau decolorare a dispozitivului,
precum şi pericolul de accidentare prin arsuri.
• Nu deterioraţi cablul. Există pericolul de electrocutare,
supraîncălzire sau incendiu.
• Nu atingeţi dispozitivele în timpul reîncărcării sau prizele
cu mâinile ude. Există pericolul de electrocutare.
• Nu vărsaţi apă pe dispozitiv în timpul reîncărcării. Dacă se
varsă apă pe dispozitiv, deconectaţi imediat încărcătorul.
Altfel, există pericolul de electrocutare, supraîncălzire
sau incendiu din cauza unui scurtcircuit, sau produsul se
poate defecta.
• Încărcătorul şi adaptorul nu sunt rezistente la apă.
• Persoanele cu piele sensibilă sau condiţie fizică precară
pot prezenta erupţii sau iritări la nivelul pielii atunci când
poartă ceas. Dacă observaţi modificări la nivelul pielii
atunci când purtaţi dispozitivul GD910, întrerupeţi imediat
utilizarea acestuia şi consultaţi medicul.
• Aveţi grijă să nu vă accidentaţi pe dvs. sau alte persoane
din preajmă atunci când faceţi sport sau lucraţi purtând
dispozitivul.



Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT: Pentru acest model specifi c de telefon,
folosiţi doar baterii, încărcătoare şi accesorii autorizate .
Folosirea altor tipuri de echipamente poate anula certificatul de
garanţie al telefonului şi poate fi periculoasă.
• Nu dezasamblaţi acest aparat. Duceţi-l la un tehnician de

service calificat dacă este necesară repararea lui.

• Ţineţi-l departe de dispozitive electrice cum ar fi

televizoarele, radiourile şi computerele personale.

• Aparatul ar trebui ţinut departe de sursele de căldură,

cum ar fi radiatoare sau fierbătoare.

• Nu scăpaţi telefonul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri..
• Opriţi telefonul în toate zonele în care acest lucru este

solicitat prin reglementări speciale. De exemplu nu
utilizaţi telefonul în spitale, deoarece acesta poate afecta
dispozitivele medicale sensibile.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude, în timp
ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar
telefonul poate fi avariat grav.
• Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor
inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge şi poate
crea pericol de incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa partea exterioară
a unităţii (nu folosiţi solvenţi precum benzen, diluant sau
alcool).
• Nu încărcaţi telefonul când se află pe suprafeţe moi.
• Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
• Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau praf.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
• Nu ţineţi aparatul lângă cărţi de credit sau bilete de

transport, deoarece acest lucru poate afecta informaţiile
de pe banda magnetică
• Nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite, deoarece puteţi
avaria telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
• Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu
atingeţi antena dacă nu este necesar.
• Nu utilizaţi telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate
ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii
tropicale. Aceasta poate duce la avarierea telefonului şi
anularea garanţiei.
• Pielea este un material natural şi elegant, care prezintă
un grad de uzură normal în timp. Pentru a proteja
produsul şi a asigura o durabilitate mai mare a acestuia,
respectaţi următoarele instrucţiuni.
- Nu expuneţi părţile din piele la umiditate, apă şi surse
directe de căldură.
- Evitaţi contactul suprafeţei din piele cu alcool, parfumuri,
diluanţi şi substanţe grase.
- Evitaţi contactul suprafeţei din piele cu obiecte dure,
ascuţite sau abrazive.
- Evitaţi contactul cu metale şi curăţaţi cu o cârpă moale
şi uscată.
- Nu îndoiţi produsul.
Dacă apar probleme
- Dacă apar pete, ştergeţi suprafaţa din piele cu o cârpă
moale, curată şi uscată sau utilizând un agent de curăţare
profesional pentru piele.



Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
- În cazul contactului cu apa, nu frecaţi pielea insistent, ci
tamponaţi uşor cu o cârpă moale, curată şi uscată pentru
a absorbi apa.
• Dacă trebuie să înlocuiţi partea din piele, contactaţi un
centru de service autorizat şi înlocuiţi-o cu piele aprobată
pentru utilizare cu acest model de telefon. (Pielea este
exclusă din garanţie.)

Funcţionarea eficientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot primi interferenţe care pot
afecta performanţa acestora.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor
medicale fără permisiune. Evitaţi să aşezaţi telefonul
peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul
de la piept.
• Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele
mobile.
• Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, computerelor etc.

Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările locale privind
utilizarea telefonului mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci
când conduceţi.
• Acordaţi condusului atenţie maximă.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau
10 LG GD910 | Ghidul utilizatorului

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care
circumstanţele necesită acest lucru.
• Energia de radio frecvenţă poate afecta o serie de
sisteme electronice ale vehiculului cum ar fi echipamentul
stereo şi cel de siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat cu air bag, nu îl acoperiţi
cu echipament fără fir instalat sau mobil. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca
vătămări grave din cauza performanţelor reduse.
• Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţivă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice
să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este
important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi
de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm
să nu porniţi sau opriţi telefonul în apropierea urechii.
De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzici
ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Componente din sticlă
Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt
fabricate din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă
scăpaţi dispozitivul mobil pe o suprafaţă dură sau dacă
este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o
atingeţi şi nu încercaţi s-o scoateţi. Nu utilizaţi dispozitivul
mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de
servicii autorizat.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Zonele cu explozivi
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor
explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări
sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potenţial de explozie
• Nu utilizaţi telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
• Nu utilizaţi telefonul în preajma combustibililor sau

produselor chimice.

• Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze, lichide inflamabile

sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află
telefonul mobil şi accesoriile acestuia.

În avion
Dispozitivele wireless pot provoca interferenţe în avion.
• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
• Nu-l utilizaţi la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la
îndemâna copiilor mici. Acesta conţine componente mici,
care pot cauza accidente prin înecare dacă sunt desprinse
din telefon.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile
pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea,
nu trebuie să vă bazaţi niciodată numai pe telefonul
mobil pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Verificaţi
disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
• Nu este necesar să lăsaţi bateria să se descarce complet

înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu
acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar
putea compromite performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele
LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi sau scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
• Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor
producătorului. Vă rugăm să le reciclaţi dacă este posibil.
Nu le colectaţi ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, mergeţi la cel mai
apropiat punct de service sau dealer LG Electronics
autorizat pentru asistenţă.
• Înlocuiţi bateria când nu mai este performantă. Bateria
poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a
necesita înlocuirea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost folosită de mult timp,
pentru a maximiza durata de folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare şi
nici nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, precum
în baie.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
• Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece

acest lucru poate reduce performanţele.

• Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect,

există riscul de explozie.

• Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după

ce telefonul este încărcat complet, pentru a economisi
consumul inutil de energie al încărcătorului.
• Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de
configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare,
baterie şi condiţiile de mediu.
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Telefonul dvs.
Componentele telefonului
Difuzor
Cameră
Tasta Apelare
Tasta Anterior/Ştergere

Ecranul
principal

Terminare/Tasta Pornire

Tasta Apelare

- Apelează un număr de telefon şi răspunde
apelurilor primite.
- Deschide meniul Listă apeluri pe ecranul cu ceas.
Pentru apelarea ultimului număr, menţineţi apăsată
tasta timp de 2 secunde.
- Deschide lista de opţiuni la utilizarea meniului,
dacă este disponibilă.

Tasta Anterior/Ştergere

- Permite revenirea în meniul anterior.
- Permite accesul rapid la comenzile vocale, din
ecranul cu ceas, dacă menţineţi apăsată tasta
timp de 2 secunde.

Terminare/Tasta Pornire

- Închide meniul şi revine la ecranul principal cu ceas.
- Porneşte/opreşte telefonul când este apăsată timp
de 2 secunde.
AVERTISMENT: Funcţia pentru comenzi vocale
depinde de limbă. Înainte de utiliza o comandă vocală, verificaţi limba
pentru recunoaşterea vocii.
* Limba pentru recunoaşterea vocii: Engleză SUA, Engleză UK,
Spaniolă, Franceză, Portugheză, Germană, Italiană şi Rusă.
15

Telefonul dvs.
SFAT! Pentru a opri rapid dispozitivul, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta Trimitere şi tasta Ştergere timp de 3 secunde.

Mufă de încărcare
Orificiu de
deblocare SIM
Capacul cartelei SIM
Microfon
Terminare/Tasta Pornire
AVERTISMENT: Nu scoateţi capacul cartelei SIM când
telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina
avarierea telefonului. Telefonul se închide atunci când scoateţi
capacul cartelei SIM.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unghiile pentru a scoate
capacul cartelei SIM.
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Telefonul dvs.
Reglarea ceasului la încheietura mâinii
Puteţi regla lungimea curelei după dimensiunea încheieturii
mâinii dvs.
1 Scoateţi ceasul de la mână şi
aşezaţi-l pe o suprafaţă moale,
cu catarama deschisă.
2 Ţ ineţi cureaua ceasului şi trageţi vertical partea “A” a
cataramei.

3 Ţ ineţi cureaua ceasului şi reglaţi lungimea curelei
deplasând partea “A” a cataramei dintr-o parte în alta.

17

Telefonul dvs.
4 P entru a fixa lungimea curelei ceasului, împingeţi partea
“A” a cataramei la locul iniţial.

5 Apăsaţi catarama până se aude ‘clic’.

Instalarea cardului SIM
1 Scoaterea capacului cartelei SIM
- Utilizaţi instrumentul special pentru a deschide capacul
cartelei SIM.

NOTĂ: Inseraţi complet instrumentul special în
orificiul capacului, pentru a nu desfigura capacul cartelei SIM.
Utilizaţi instrumentul special inclus pentru a nu avaria capacul
cartelei SIM.
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Telefonul dvs.
2 Instalarea cardului SIM
Introduceţi cartela SIM în locaş şi glisaţi locaşul înapoi.
Aveţi grijă ca zona de contact aurie a cartelei să fie
aşezată cu faţa în jos.
A

B

* Scoaterea cartelei SIM.
- Pentru a scoate cartela SIM, împingeţi uşor marginea
acesteia, apoi ridicaţi cartela din locaşul său.
- Pentru a scoate cartela SIM, inseraţi complet instrumentul
special.
A

B

C
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Telefonul dvs.
3 Remontarea capacului cartelei SIM.
Aşezaţi capacul cartelei SIM peste locaşul cartelei şi
rotiţi-l spre dreapta până când se fixează cu un clic.

Încărcarea şi conectarea telefonului la bază
1 C
 onectaţi adaptorul la priza electrică.
2 Conectaţi adaptorul la baza de încărcare.

3 C
 onectaţi baza de încărcare la telefon. Asiguraţi-vă că
mufele de încărcare sunt aliniate corect cu pinii de pe
baza de încărcare.
A

B
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Telefonul dvs.
4 D
 upă conectarea încărcătorului, bateria va începe să se
încarce. Dacă pe ecran apare pictograma Baterie plină
, încărcarea bateriei este finalizată.
NOTĂ: Pentru a
îmbunătăţi durata de viaţă a
bateriei, aceasta trebuie să
fie încărcată complet înainte
de prima utilizare.

Pictogramă

Descriere
Încărcare
baterie

AVERTISMENT: Înainte de încărcare, asiguraţi-vă că aţi
fixat bine capacul cartelei SIM.

Conectarea telefonului şi a calculatorului

Bază de încărcare
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Telefonul dvs.
Ecranul principal
Telefonul GD910 are un ecran tactil.
De aici, puteţi, printre altele, să accesaţi
opţiuni de meniu, să efectuaţi apeluri
rapide şi să schimbaţi profilul.
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil
Ecrantactil
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul tactil
este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere
uşoară, fermă.
• Utilizaţi vârful degetului pentru a atinge opţiunea dorită.
Aveţi grijă să nu atingeţi alte taste.
• Nu acoperiţi telefonul cu o husă, deoarece tastatura
tactilă nu funcţionează dacă este acoperită cu un
material.
• Când ecranul este stins, funcţia de protecţie la atingere
este activată automat pentru a împiedica acţionarea
accidentală a tastelor tactile. Aceasta împiedică
ecranul tactil să răspundă la comenzi când este apăsat
neintenţionat. Pentru a dezactiva protecţia la atingere,
apăsaţi de două ori orice tastă de pe partea dreaptă a
telefonului.
• Când telefonul GD910 nu este utilizat, revine la ecranul
de blocare.
* Ecran de blocare

< Digital >

22 LG GD910 | Ghidul utilizatorului

< Analogic >

Telefonul dvs.
Familiarizaţi-vă cu GD910
Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului GD910 se
schimbă dinamic, în funcţie de operaţia executată.
Ecranul cu ceas: Pentru a comuta între ecrane, deplasaţi
afişajul de la stânga la dreapta sau invers. De asemenea,
puteţi selecta unul dintre cele 8 afişaje cu ceas deplasând
ecranul de sus în jos sau de jos în sus din ecranul cu ceas
principal.
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Telefonul dvs.
Deschiderea aplicaţiilor: Pentru a deschide orice
aplicaţie, trageţi ecranul la aplicaţia dorită, apoi atingeţi
pictograma sau meniul aplicaţiei.

Derularea: Trageţi degetul dintr-o parte în alta pentru a
derula. În anumite ecrane, puteţi derula şi în sus sau în jos.
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Telefonul dvs.
Legenda interacţiunilor de atingere
Apasă

Apasă & sus

Apasă & trage
( sus o jos)

Apasă & trage
(jos o sus)

Apasă & menţine
& trage
( sus o jos)

Apasă & menţine

Menţine apăsat & sus

Apasă & trage
Apasă & trage
(stânga o dreapta) (dreapta o stânga)

Apasă & menţine Apasă & menţine
Apasă & menţine
& trage
& trage
& trage
(jos o sus) (stânga o dreapta) (dreapta o stânga)

Legenda interacţiunilor de deplasare
Deplasare
( sus o jos)

Deplasare
(jos o sus)

Deplasare
Deplasare
(stânga o dreapta) (dreapta o stânga)
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Telefonul dvs.
Bara de
stare

Pictogramele de pe ecran
Tabelul de mai jos descrie
indicatorii şi pictogramele care apar
pe ecranul indicator al telefonului.
Pentru a deschide ecranul indicator,
trageţi degetul de la stânga la
dreapta pe ecranul cu ceas.
* Bara de stare
Pictogramă Descriere

Taste
rapide
Zonă de
informaţii

Pictogramă Descriere

Nivelul semnalului
de reţea (numărul
barelor poate varia)

Bluetooth este
activat

Semnal de reţea
lipsă

Căştile mono Bluetooth
sunt conectate

Modul Avion este
activat

Nivelul de încărcare
a bateriei

Este setată o alarmă

Baterie descărcată

* Taste rapide
Pictogramă

Descriere

Pictogramă

Descriere

Profilul Normal
este activat

Apeluri
nepreluate

Profilul Silenţios este activat

Mesaj nou

Profilul Afară este
activat

Mod Avion pornit

Niciun Eveniment

Mod Avion oprit
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Schema meniului
Când ecranul este stins, apăsaţi de două ori orice tastă de
pe partea dreaptă a telefonului pentru a dezactiva protecţia
la atingere şi a accesa ecranul.
Ecranul cu ceas va afişa o suprafaţă cu 4
săgeţi. Pentru a deschide meniul superior,
x2
glisaţi de două ori degetul de la dreapta la
stânga, pe ecranul cu ceas principal.

Contacte
1. Contact nou
2. Căutare
3. Apelare rapidă
4. Grupuri
5. Setări
6. Informaţie

Utilitare
1. Multimedia
2. Organiz.
3. Alarme
4. Reportofon
5. Instrum.

Mesaje
1. Creaţi mesaj
2. Căsuţă intrare
3. Ciorne
4. Expediate
5. Trimise
6. Şabloane
7. Emoticoane
8. Setări

Setări
1. Bluetooth
2. Profil
3. Ecran
4. Telefon
5. Apel
6. Conectivitate
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Apeluri
Efectuarea unui apel sau a unui apel video
1 P entru a deschide un meniu Apel, trageţi degetul de la
dreapta la stânga pe ecranul cu ceas.
2 Selectaţi Apel video sau Apel vocal.
3 Introduceţi numărul din ecranul cu
tastatură. Pentru a şterge o cifră,
apăsaţi tasta de ştergere
din partea
dreaptă a telefonului sau tasta tactilă
Ştergere
de pe ecran.
4 Pentru a efectua un apel, apăsaţi tasta
de trimitere din partea dreaptă a
telefonului sau tasta tactilă Trimitere de pe ecran.
5 Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta din partea
dreaptă a telefonului.
NOTĂ: Telefonul este dotat cu funcţia Comandă
vocală, care vă permite să apelaţi prin rostirea numelui.
SFAT! Pentru a introduce “+” pentru apeluri
internaţionale, atingeţi şi menţineţi tasta 0 de pe ecranul cu
tastatură.
SFAT! Puteţi să introduceţi simbolurile asterisc, * şi #, să
activaţi sau să dezactivaţi modul Silenţios, să trimiteţi un mesaj,
să salvaţi un număr sau să căutaţi în lista de contacte apăsând
pe ecranul cu tastatură.
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Apeluri
Apelarea contactelor
E ste uşor să apelaţi orice persoană al cărei număr se află
în Contacte.
1 Deschide ecranul cu tastatură. Puteţi căuta contacte
selectând sau .
2 Derulaţi lista de contacte sau selectaţi câmpul Nume,
introduceţi prima(ele) literă(e) din numele contactului
pe care doriţi să îl apelaţi şi apoi apăsaţi tasta tactilă
Introducere .
3 În listă, atingeţi numele contactului pe care doriţi să îl
apelaţi şi selectaţi numărul de utilizat, dacă există mai
multe numere pentru acel contact.
4 Apăsaţi tasta de trimitere
sau tasta tactilă Trimitere
. Puteţi efectua un apel video şi din meniul de
opţiuni.

Acceptarea şi respingerea unui apel
Când telefonul sună, apăsaţi tasta Trimitere
pentru a
răspunde.
Apăsaţi tasta de terminare
pentru a refuza un apel
primit.
SFAT! Puteţi trimite un mesaj pentru a explica de
ce nu puteţi prelua apelul primit, selectând
şi utilizând
opţiunea Mesaj de refuzare înainte de a refuza apelul primit.
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Apeluri
Reglarea volumului unui apel
Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi tasta de
ştergere şi derulaţi în sus sau în jos.

Opţiuni pentru apeluri primite
Puteţi reţine un apel apăsând numărul afişat pe ecran.
Fără sonor - Dezactivează microfonul, astfel încât
persoana cu care vorbiţi să nu vă poată auzi.
Tastatură - Deschide ecranul cu tastatură. Puteţi căuta
contacte selectând sau . Puteţi de asemenea
să trimiteţi un mesaj nou selectând sau să salvaţi
numărul de telefon selectând .
Pentru a deschide meniul de opţiuni în timpul unui apel,
apăsaţi tasta de trimitere . Puteţi alege una dintre
următoarele opţiuni:
Difuzor pornit/Difuzor oprit - Activează sau dezactivează
funcţia Difuzor.
Tastatură de apelare - Deschide tastatura numerică
pentru introducerea numerelor (de ex. când sunaţi la centre
de apel sau alte servicii de telefonie automate).
Adăugare apel - Vă permite să efectuaţi un al doilea
apel. Formaţi numărul sau căutaţi în lista de contacte, apoi
atingeţi
pentru a conecta apelul. Ambele apeluri vor fi
afişate pe ecranul de apelare. Ambele apeluri vor fi afişate
pe ecranul de apelare. Pentru a încheia unul sau ambele
apeluri, apăsaţi tasta de terminare .
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Apeluri
NOTĂ: Veţi fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Înregistrare - Vă permite să înregistraţi apelul.
Accesaţi Mesaje - Vă permite să verificaţi mesajele.
DTMF dezactivat - Dezactivează funcţia DTMF în timpul
unui apel. Sistemul DTMF vă permite să utilizaţi comenzi
numerice pentru navigare în timpul apelurilor automate. În
mod prestabilit, DTMF este setat la Pornit.
Încheiere apel - Încheie un apel.

Apelarea rapidă
Puteţi atribui un număr de apelare rapidă unui contact
utilizat frecvent.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte, apoi
selectaţi Apelare rapidă.
2 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziţia
1 de apelare rapidă. Nu puteţi să-l modificaţi. Atingeţi
orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru
un contact.
3 Se va deschide agenda. Selectaţi contactul căruia
doriţi să-i atribuiţi acel număr atingând o dată numărul
respectiv de telefon. Pentru a căuta un contact, selectaţi
caseta câmpului Nume şi introduceţi prima(ele) literă(e)
din numele contactului.
Pentru a apela un număr cu apelare rapidă, utilizând
tastatura numerică, apăsaţi şi menţineţi apăsat numărul
atribuit până când contactul apare pe ecran.
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Apeluri
Vizualizarea jurnalelor de apeluri
În ecranul cu ceas, apăsaţi tasta de trimitere , apoi
derulaţi la stânga şi la dreapta. Puteţi alege să vedeţi:
Toate apelurile - Afişează lista completă a apelurilor
efectuate, primite şi nepreluate.
Numere formate - Afişează lista numerelor apelate.
Apeluri recepţionate - Afişează lista numerelor de la
care aţi fost apelat(ă).
Apeluri neprel. - Afişează lista apelurilor nepreluate.
SFAT! În orice jurnal de apeluri, selectaţi tasta de trimitere
pentru a deschide meniul de opţiuni, apoi selectaţi Ştergere
pentru a şterge înregistrările. Puteţi selecta mai multe
elemente pentru a le şterge simultan.
SFAT! Atingeţi orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru
a vizualiza data, ora şi durata apelului.

Modificarea setărilor apelului
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Apel.
2 De aici puteţi modifica setările pentru:
Redirecţionare apel - Alegeţi dacă doriţi să
redirecţionaţi apelurile primite.
Apel în aşteptare - Dacă opţiunea Apel în aşteptare
este activată, telefonul vă va înştiinţa în legătură cu un
apel primit când sunteţi într-o convorbire.
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Apeluri
Restricţionare apeluri - Selectaţi apelurile pe care
doriţi să le restricţionaţi.
Numere cu apelare fixă - Selectaţi Număr cu apelare
fixă pentru a deschide şi redacta o listă de numere care
să poată fi apelate de pe telefon. Aveţi nevoie de codul
PIN2, disponibil de la operatorul de reţea. Doar numerele
din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
Mesaj de refuzare - Puteţi trimite un mesaj pentru a
explica de ce nu puteţi prelua apelul primit, atingând
şi utilizând opţiunea “Mesaj de refuzare” înainte de a
refuza apelul primit.
Costuri apeluri - Vizualizaţi taxele aplicate apelurilor
efectuate. Acest serviciu depinde de reţea; unii operatori
nu acceptă această funcţie.
Durată apel - Vizualizaţi durata tuturor apelurilor, inclusiv
a tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor
primite şi a ultimului apel.
Setări comune
•R
 espingere apel - Atingeţi Pornit pentru a evidenţia
lista Respingere. Puteţi atinge caseta de text pentru
a alege din toate apelurile, anumite contacte sau
grupuri, apeluri de la numere neînregistrate (cele care
nu există în lista de contacte) sau apeluri cu apelant
neidentificat. Atingeţi Salvare pentru a modifica
setarea.
•E
 xpediaţi nr. dvs. - Alegeţi dacă afişaţi numărul
propriu la efectuarea unui apel.
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Apeluri
•R
 eapelare automată - Alegeţi Pornit (

) sau Oprit
( ).
•A
 vertizor la minut - Selectaţi Pornit ( ) pentru a
auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.
•M
 od de răspuns BT - Selectaţi Mâini libere pentru a
putea răspunde la un apel utilizând căşti Bluetooth sau
selectaţi Telefon pentru a apăsa o tastă de pe telefon
şi a răspunde la apel.
•S
 alvaţi număr nou - Selectaţi Da pentru a salva un
număr nou.
SFAT! Pentru a derula o listă de opţiuni, atingeţi ultimul
element vizibil şi trageţi degetul în partea de sus a ecranului.
Lista se va deplasa în sus pentru a afişa mai multe elemente.

Setări apel video - Atingeţi Setări apel video pentru a
selecta setări pentru apelurile video. Decideţi dacă doriţi
să utilizaţi o imagine statică, apoi selectaţi una şi/sau
activaţi oglinda pentru a vă vedea pe dvs. pe ecran
atunci când efectuaţi un apel video.
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Contacte
Căutarea unui contact
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte, apoi
selectaţi Căutare.
SFAT! Pe ecranul cu tastatura numerică, atingeţi
deschide şi a căuta contacte.

pentru a

2 D
 erulaţi lista de contacte sau selectaţi câmpul Nume,
introduceţi prima(ele) literă(e) din numele contactului
pe care doriţi să îl apelaţi şi apoi apăsaţi tasta tactilă
Introducere . Se va afişa o listă de contacte
corespunzătoare literelor introduse.
3 În listă, atingeţi numele contactului pe care doriţi să îl
apelaţi şi selectaţi numărul de utilizat, dacă există mai
multe numere pentru acel contact.
4 Apăsaţi tasta de trimitere sau tasta tactilă Trimitere.
Puteţi efectua un apel video şi din meniul de opţiuni.

Adăugarea unui contact nou
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte, apoi
selectaţi Contact nou.
2 Alegeţi dacă salvaţi contactul în Telefon sau USIM.
3 Introduceţi numele şi prenumele noului contact. Nu
trebuie să le introduceţi pe amândouă, dar trebuie să
introduceţi cel puţin unul.
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Contacte
4 D
 acă doriţi să adăugaţi o imagine pentru noul contact,
atingeţi
şi va apărea meniul Editaţi imaginea.
5 Introduceţi până la cinci numere şi alocaţi un tip pentru
fiecare, alegând între Mobil, Acasă, Birou, Pager şi
Fax.
6 Adăugaţi o adresă de e-mail în câmpul E-mail.
7 Atribuiţi contactul unuia sau mai multor grupuri, alegând
între Fără grup, Familie, Prieteni, Colegi, Şcoală, VIP sau
unuia din grupurile pe care le-aţi creat.
SFAT! Puteţi crea grupuri personalizate pentru contacte.

8 D
 e asemenea, puteţi adăuga un ton de apel, Zi de
naştere, aniversare, pagina de start, adresa de acasă,
numele companiei, Titlul postului, adresa companiei şi
un memento.
9 Atingeţi Salvare pentru a salva contactul.
SFAT! La vizualizarea unui contact, puteţi accesa
meniul de opţiuni apăsând tasta de trimitere .

Crearea unui grup
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte, selectaţi
Grupuri, apoi atingeţi Grup nou.
2 Introduceţi un nume pentru noul grup în câmpul Nume.
De asemenea, puteţi atribui un ton de apel grupului.
3 Atingeţi Salvare pentru a salva noul grup.
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Contacte
NOTĂ: Chiar dacă ştergeţi un grup, contactele atribuite
grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în
Contacte.

Modificarea setărilor contactelor
Puteţi adapta setările de contact, astfel încât agenda
telefonică să corespundă propriilor dumneavoastră
preferinţe.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte şi apoi
Setări.
2 De aici puteţi regla următoarele setări:
Setări listă cont. - Indicaţi dacă doriţi să vizualizaţi
contactele salvate pe telefon şi SIM, doar pe telefon sau
doar pe SIM. Puteţi de asemenea să optaţi pentru a afişa
mai întâi numele sau prenumele unui contact, precum
şi pentru afişarea unei taste pentru comandă rapidă în
dreptul contactului.
Copiere - Copiaţi contactele de pe SIM pe telefon sau
invers. Puteţi copia contactele pe rând sau toate o dată.
Puteţi selecta toate contactele utilizând tasta de trimitere
din partea dreaptă a telefonului şi atingând Selectaţi
tot sau puteţi selecta contactele pe rând.
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Contacte
Mutare - Această opţiune funcţionează la fel ca funcţia
Copiere, dar contactul va rămâne doar în locaţia nouă.
Aşadar, după mutarea unui contact din SIM în telefon,
acesta va fi şters din memoria SIM.
Trimit. globală contacte prin Bluetooth - Trimiteţi
toate contactele către un alt dispozitiv utilizând Bluetooth.
Dacă alegeţi Bluetooth, vi se va solicita să-l activaţi.
Ştergeţi contactele - Ştergeţi toate contactele.
Atingeţi Da dacă sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi toate
contactele.

Vizualizarea informaţiilor
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Contacte, apoi
Informaţie.
2 De aici puteţi vizualiza Nr. apelare servicii, Număr
propriu, Informaţii memorie (cât spaţiu de memorie a
rămas) şi Cartea mea de vizită.
SFAT! Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectaţi
Cartea mea de vizită, apoi introduceţi detaliile dvs. la fel ca
pentru orice alt contact. Atingeţi Salvare pentru a finaliza.

38 LG GD910 | Ghidul utilizatorului

Mesaje
Trimiterea unui mesaj
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Mesaje, apoi
selectaţi Creaţi mesaj.
2 La atingerea unui câmp pentru mesaj, se afişează
ecranul cu tastatură. Atingeţi câmpul Către pentru a
introduce numărul destinatarului sau atingeţi pictograma
de căutare pentru a deschide lista de contacte. Puteţi
adăuga mai multe contacte.
3 Introduceţi mesajul text utilizând ecranul cu tastatură.

o

4 În ecranul cu tastatură, apăsaţi tasta de trimitere
pentru a deschide meniul de opţiuni. Alegeţi Limbă
tastărilor, Adăugaţi la dicţionar, Inserare, Salvaţi în
Schiţe sau Dimensiune font scriere.
Atingeţi Inserare pentru a adăuga un Şablon,
Emoticoane sau Nume şi număr.
5 La sfârşit, atingeţi Trimitere.
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Mesaje
Introducerea unui text

- Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul predictiv
T9 pentru introducerea textului.
- Atingeţi pentru a comuta între tastaturile pentru
numere, simboluri şi text.
- Atingeţi pentru a muta cursorul.
- Atingeţi pentru a reveni la câmpul pentru mesaj.
- Atingeţi pentru a adăuga un spaţiu.
- Atingeţi pentru a şterge un caracter sau a elimina
propoziţia.
/
- Atingeţi pentru a deschide sau a închide
ecranul pop-up.
* Predictiv T9
În modul T9 veţi vedea
. Modul T9 foloseşte un
dicţionar încorporat pentru a recunoaşte cuvintele pe
baza secvenţei de taste pe care le atingeţi. Atingeţi tasta
numerică asociată cu litera pe care doriţi să o introduceţi
şi dicţionarul va anticipa cuvântul pe care doriţi să îl
utilizaţi.
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Mesaje
* Abc manual
În modul Abc, veţi vedea
. În acest mod, trebuie să
atingeţi tasta repetat pentru a introduce o literă, dacă
modul T9 este dezactivat. (
).

Foldere de mesaje
O să vă daţi seama că structura de foldere utilizată de
telefonul GD910 nu necesită explicaţii.
Căsuţă intrare - Toate mesajele primite sunt stocate în
folderul Primite. Printre altele, de aici le puteţi vizualiza şi
şterge.
Ciorne - Dacă nu terminaţi de scris un mesaj, puteţi salva
în acest folder ce aţi scris până în acel moment.
Expediate - Este un director de stocare temporară a
mesajelor până când acestea sunt trimise.
Trimis - În acest folder sunt stocate mesajele trimise.
Şabloane - Creaţi şabloane pentru mesajele SMS (mesaje
text) pe care le trimiteţi cel mai frecvent. În telefon există
deja câteva şabloane pe care le puteţi edita.
Emoticoane - Înveseliţi-vă mesajul utilizând emoticoane.
Pe telefon există deja câteva emoticoane utilizate în mod
frecvent.
Setări - Aici configuraţi opţiunile Mesaj text/Mesagerie
vocală.
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Mesaje
Administrarea mesajelor
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Mesaje, apoi
selectaţi Primite.
2 Selectaţi un mesaj, apoi apăsaţi tasta Trimitere
pentru a deschide meniul de opţiuni, apoi alegeţi una
dintre următoarele opţiuni:
Răspuns - Trimiteţi un răspuns mesajului selectat.
Ştergere - Şterge mesajul selectat.
Redir. - Trimiteţi mesajul selectat unei alte persoane.
Salvaţi numărul - Salvaţi numărul de telefon din mesaj.
Extragere - Extrageţi informaţii, cum ar fi numărul de
telefon şi adresa de e-mail din mesajul selectat.
Mesaj nou - Scrieţi un mesaj nou catre cine doriţi.
Apel vocal - Apelaţi persoana care v-a trimis mesajul.
Apel video - Efectuaţi un apel video.
Copiere&Mutare - Copiaţi sau mutaţi mesajul selectat
pe cartela SIM sau în telefon.
Informaţii mesaj - Căutaţi tipul, subiectul, expeditorul
mesajului şi data în informaţiile mesajului.
Dacă apare mesajul Nu există spaţiu pe USIM, trebuie să
ştergeţi mesaje din Primite pentru a elibera spaţiu.
Dacă este afişat mesajul Nu există spaţiu pentru mesaje
trebuie să ştergeţi mesaje sau fişiere salvate pentru a crea
spaţiu.
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Mesaje
Modificarea setărilor unui mesaj text
În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la stânga
spre meniul superior. Atingeţi Mesaje, selectaţi Setări, apoi
selectaţi Text.
Puteţi modifica:
Centru SMS - Introduceţi detaliile pentru centrul de
mesaje.
Raport de livrare - Deplasaţi comutatorul către stânga
pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au
fost livrate.
Perioadă de valabilitate - Alegeţi cât timp vor rămâne
mesajele stocate în centrul de mesaje.

Modificarea setărilor unui mesagerie vocală
În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la stânga
spre meniul superior. Atingeţi Mesaje, selectaţi Setări,
apoi selectaţi Mesagerie vocală. Puteţi vizualiza şi edita
numele şi numărul mesajului vocal.
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Comandă vocală
Utilizând tehnologie avansată
de recunoaştere a vocii,
această funcţie vă permite
să efectuaţi operaţii prin
comenzi vocale (de ex.
să efectuaţi apeluri, să
confirmaţi mesaje text sau
vocale noi, să verificaţi
programările, să aflaţi ora şi să ascultaţi muzică).

Pictograma
pentru
comandă
vocală
tasta de
ştergere

NOTĂ:
• Utilizarea comenzilor vocale poate fi dificilă într-un mediu
zgomotos sau în timpul unei urgenţe.
• Când utilizaţi funcţia pentru comenzi vocale, difuzorul este
activat. Ţineţi telefonul GD910 la distanţă mică atunci când
vorbiţi.
• Înainte de a utiliza o comandă vocală, asiguraţi-vă că
această funcţie este activată. (Setări>Telefon>Comandă
vocală)
• Dacă utilizaţi telefonul în maşină, închideţi ferestrele maşinii.
În caz contrar, acesta poate fi perturbat de zgomotul vântului
şi al traficului.
AVERTISMENT:
• Funcţia pentru comenzi vocale nu este disponibilă pentru
toate limbile; în funcţie de limbă, este posibil ca unele funcţii
să nu fie acceptate.
• Funcţia pentru comenzi vocale depinde de limbă. Înainte
de utiliza o comandă vocală, verificaţi limba pentru
recunoaşterea vocii.
* Limba pentru recunoaşterea vocii: Engleză SUA, Engleză UK,
Spaniolă, Franceză, Portugheză, Germană, Italiană şi Rusă.
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Acces
Pentru a utiliza funcţia Comandă vocală, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta de ştergere
din ecranul cu
ceas, apoi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Utilizarea funcţiei Comandă vocală
Call (Apel) - Rostiţi “Call”, apoi apelaţi pe cineva prin
simpla rostire a numelui. Vorbiţi clar şi precis, aşa cum
detaliile contactului apar în lista Contacte. Când aveţi mai
multe numere de contact, puteţi rosti numele contactului
(de ex. “Apelare John serviciu”). Telefonul GD910 va
efectua apelul la numărul prestabilit al contactului.
New message (Mesaje noi) - Când aveţi un mesaj nou,
funcţia TTS (Text în voce) este activată automat pentru a
vă furniza informaţii despre numărul de mesaje noi primite
în acea zi. De asemenea, un mesaj nou primit recent este
citit automat.
Voicemail (Mesagerie vocală) - Puteţi accesa centrul de
mesagerie vocală rostind direct “Voicemail”.
Today schedule (Programarea de astăzi) - Comanda
“Today schedule” vă permite să accesaţi şi să treceţi în
revistă programările.
Time (Ora) - Comanda “Time” vă oferă informaţii despre
ora din zi.
Music (Muzică) - Comanda “Music” vă permite să redaţi
melodii.

45

Comandă vocală
Help - Furnizează instrucţiuni generale pentru utilizarea
funcţiei Comandă vocală.

Setările funcţiei Comandă vocală.
1 În ecranul cu ceas, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de
ştergere .
2 După accesarea funcţiei pentru comenzi vocale, apăsaţi
tasta de trimitere
pentru a deschide setările.
3 Modificaţi setările în funcţie de necesităţi.
Sensibilitate - Setarea “Sensibilitate” controlează
modul în care sistemul filtrează corespondenţele.
Dacă selectaţi “Respingere mai multe” sensibilitatea
filtrării creşte, fiind eliminate mai multe potenţiale
corespondenţe. Dacă selectaţi “Respingere mai puţine”
sensibilitatea filtrării scade, fiind afişate mai multe
potenţiale corespondenţe. Dacă vi se solicită frecvent
să repetaţi sau nu sunt găsite corespondenţe, reduceţi
setarea nivelului de sensibilitate.
Cuvinte instruire - Dacă telefonul vă solicită adesea
să repetaţi o comandă vocală, instruiţi telefonul să
recunoască tiparul vocii dvs.
Expirare - Setaţi la 5 secunde sau 10 secunde.
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Dir. mele
Puteţi stoca orice fişier multimedia în memoria telefonului,
pentru a accesa uşor imaginile, fişierele dvs. de sunet etc.
În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la stânga
spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, Multimedia, apoi
selectaţi Dir. mele.
Imaginile mele - Conţine o listă de imagini, inclusiv
imagini prestabilite preîncărcate în telefon şi imagini
captate de dvs. utilizând camera telefonului. Puteţi atribui o
imagine unei anumite persoane din lista de contacte, astfel
încât imaginea să fie afişată când sunteţi apelat de acea
persoană.
Sunetele mele - Conţine sunete prestabilite şi înregistrări
vocale.
Altele - Acest folder este utilizat pentru a stoca alte fişiere
decât imagini sau sunete.

Muzică
Telefonul GD910 are un player MP3 încorporat, pentru a
putea reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa
playerul muzical, trageţi degetul de la dreapta la stânga în
ecranul cu ceas spre meniul principal. Atingeţi Utilitare,
Multimedia, apoi selectaţi Muzică.
De aici puteţi accesa mai multe foldere:
Redate recent - Vizualizaţi toate melodiile pe care le-aţi
ascultat recent.
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Toate melodiile - Conţine toate melodiile stocate pe
telefonul dumneavoastră.
Artişti - Căutaţi prin colecţia de muzică după numele
artistului.
Albume - Căutaţi prin colecţia de muzică după numele
albumului.
Genuri - Căutaţi prin colecţia de muzică după genuri
muzicale.
Liste de redare - Conţine toate listele de redare pe care
le-aţi creat.
Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Transferarea muzicii pe telefon
Cel mai simplu mod de a transmite melodii pe telefonul
dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de
sincronizare.
De asemenea, puteţi utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri
folosind tehnologia Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au tehnologia
Bluetooth activată şi se află în raza de acţiune.
2 Selectaţi fişierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv şi
alegeţi să îl expediaţi folosind tehnologia Bluetooth.
3 Când fişierul este gata de expediere, trebuie să-l
acceptaţi pe telefon atingând Da.
4 Fişierul trebuie să apară în Muzică > Toate melodiile.
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Redarea unei melodii
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta
la stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare,
Multimedia, apoi selectaţi Muzică.
2 Atingeţi Toate melodiile.
3 Selectaţi melodia pe care doriţi să o redaţi.
4 A tingeţi
pentru a pune în pauză
melodia.
5 A tingeţi
pentru a trece la
următoarea melodie.
6 A tingeţi
pentru a trece la
următoarea melodie.
7 A tingeţi
pentru a reveni la
meniul Muzică.
SFAT! Pentru a regla volumul când ascultaţi muzică, apăsaţi
pictograma Difuzor de pe ecran, apoi derulaţi în sus sau în jos.
SFAT! Deşi căştile Bluetooth sunt conectate la telefonul dvs.,
este posibil să puteţi asculta sunete MP3 numai prin telefon.
Sunetul MP3 nu poate ieşi prin căşti mono Bluetooth.
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Crearea unei liste de redare
Puteţi crea o listă de redare selectând mai multe melodii
din directorul Toate melodiile.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta
la stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare,
Multimedia, apoi selectaţi Muzică.
2 Atingeţi Liste de redare.
3 Atingeţi Adăugaţi listă de redare nouă, introduceţi
numele listei de redare şi apăsaţi Salvare.
4 Folderul Toate melodiile va afişa toate melodiile de pe
telefonul dvs. Atingeţi toate melodiile pe care doriţi să le
includeţi în lista de redare; lângă numele melodiilor va fi
afişată o bifă.
5 A tingeţi , apoi Finalizat.
NOTĂ: Muzica este protejată prin copyright în tratate
internaţionale şi legi de copyright naţionale. Poate fi necesar
să obţineţi o permisiune sau o licenţă pentru reproducerea
sau copierea anumitor fişiere audio. În anumite ţări, legislaţia
interzice copierea materialelor protejate, chiar şi pentru uz
personal. Consultaţi legislaţia naţională din ţara în cauză
privitoare la utilizarea acestor materiale.
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Utilizarea camerei
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta
la stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare,
Multimedia, apoi selectaţi Camera.
2 Pe ecran va apărea vizorul. Atingeţi
pentru a realiza
o fotografie.
* În vizor, puteţi selecta următoarele opţiuni înainte de
a realiza o fotografie. Atingeţi pictogramele pentru a
ajusta fotografia:
Galerie - Atingeţi pentru a vă deplasa la galerie.
L uminozitate - Setaţi luminozitatea imaginii în
vizorul camerei. Glisaţi indicatorul de contrast de-a
lungul barei - spre stânga pentru o expunere mai
redusă şi o imagine înceţoşată sau spre dreapta
pentru o expunere mai ridicată şi o imagine mai
clară.
3 F otografia realizată va apărea pe ecran câteva secunde,
apoi va dispărea. Numele imaginii apare afişat în partea
de jos a ecranului.

Adăugarea unui eveniment în calendar
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Organizare, apoi selectaţi Calendar.
2 Selectaţi data la care doriţi să adăugaţi un eveniment.
3 Atingeţi , apoi Eveniment nou.
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SFAT! Puteţi seta diferite evenimente in calendar. Atinge
ziua dorită, apoi apasă tasta Trimitere
pentru a adăuga
evenimentul dorit.

Adăugarea unui element la lista cu obiective
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Organizare, apoi selectaţi De făcut.
2 Atingeţi Adăugare De făcut.
3 Setaţi data pentru elementul pe care doriţi să îl adăugaţi
şi selectaţi un nivel de prioritate: Data, Notă sau
Prioritate.
4 Salvaţi lista De făcut selectând Salvare.
SFAT! Puteţi edita un eveniment, selectând evenimentul,
editândul, apoi salvati.

Adăugarea unui memento
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Organizare, apoi selectaţi Memento.
2 Atingeţi Memento nou.
3 S crieţi memento-ul şi apoi atingeţi , apoi Salvaţi în
memento.
4 Data viitoare când veţi deschide aplicaţia Memento,
memento-ul dumneavoastră va apărea pe ecran.
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Utilizarea instrumentului de căutare a datei
Instrument de căutare a datei este un instrument
util care vă ajută să calculaţi data care va fi peste un
anumit număr de zile. Această funcţie vă ajută să urmăriţi
termenele limită.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Organizare, apoi selectaţi Găsiţi data.
2 În fila De la la setaţi data dorită.
3 În fila După setaţi numărul de zile.
4 Data ţintă va fi prezentată mai jos.

Setarea alarmei
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, apoi
selectaţi Alarme.
2 Atingeţi Alarmă nouă.
3 Setaţi ora la care doriţi să sune alarma şi atingeţi
Salvare. Ecranul va reveni la lista de alarme automat.
4 Selectaţi elementul din listă, apoi alegeţi unul pentru
care doriţi ca alarma să se repete: Nerepetat, Zilnic,
L - V, Luni - Sâmbătă, Sâm - Dum sau Cu excepţia
concediului.
5 Selectaţi Tip alarmă pentru a selecta un tip de alarmă.
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6 A tinge Sunet Alarma pentru a alege din Galeria de
sunete melodia dorită.
7 Adăugaţi un memento la alarmă.
8 La sfârşit, puteţi seta intervalul de amânare la 5, 10, 20,
30 minute, 1 oră. Alternativ, puteţi dezactiva funcţia de
amânare.
9 După setarea alarmei, atingeţi Salvare.
NOTĂ: Puteţi seta maxim 5 alarme.

Reportofon
Utilizaţi reportofonul pentru a înregistra memento-uri vocale
sau alte fişiere audio.
Pentru a înregistra un memento auditiv sau vocal:
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, apoi
selectaţi Reportofon.
2 Atingeţi
pentru a începe înregistrarea.
3 Atingeţi
pentru a opri înregistrarea.
4 Atingeţi
pentru a asculta înregistrările.
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Utilizarea calculatorului
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Instrumente, apoi selectaţi Calculator.
2 Atingeţi caseta pentru a deschide tastatura numerică.
3 Atingeţi ecranul şi introduceţi numerele utilizând tastele
numerice.
4 Pentru calculele simple, atingeţi funcţia de care aveţi
nevoie (+, –, x sau ÷) şi apoi =.
5 Pentru calcule mai complexe, atingeţi
, şi alegeţi
dintre sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg sau rad etc.

Transformarea unei unităţi de măsură
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Instrumente, apoi selectaţi Conversie.
2 Alegeţi dacă doriţi să convertiţi Valută, Suprafaţă,
Lungime, Greutate, Temperatură, Volum sau Viteză.
3 Acum puteţi să selectaţi unitatea şi să introduceţi
valoarea pe care doriţi s-o convertiţi, urmată de unitatea
în care doriţi să convertiţi.
4 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.
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Adăugarea unui oraş la ora pe glob
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Instrumente, apoi selectaţi Ora pe glob.
2 Apăsaţi tasta de trimitere , apoi selectaţi Oraş nou.
Alegeţi continentul, apoi selectaţi oraşul de pe hartă.
Alternativ, atingeţi Selectare oraş şi alegeţi din listă sau
atingeţi Căutare şi selectaţi primul cuvânt din numele
oraşului. Oraşul va fi afişat pe ecran.
3 Atingeţi oraşul pentru a-l adăuga la lista Ora în lume.

Utilizarea cronometrului
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Utilitare, selectaţi
Instrumente, apoi selectaţi Cronometru.
2 Atingeţi Start pentru a începe cronometrarea.
3 Atingeţi Tur dacă doriţi să înregistraţi durata unui tur.
4 Atingeţi Oprire pentru a opri cronometrul.
5 Selectaţi Reluat pentru a reporni cronometrul de la
momentul la care l-aţi oprit sau selectaţi Resetaţi
pentru a reîncepe cronometrarea.

STK
În cazul în care cartela SIM acceptă servicii SAT (SIM
Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului
respectiv, salvat de operator în cartela SIM.
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Personalizarea profilurilor
Puteţi schimba rapid profilul din ecranul
indicator. În ecranul cu ceas, trageţi
degetul de la stânga la dreapta, apoi
atingeţi pictograma profilului.

Pictogramă

Descriere

Pictogramă

Descriere

Profilul Normal este activat

Mod Avion pornit

Profilul Silenţios este activat

Mod Avion oprit

Profilul Afară este activat

SFAT! Pentru a utiliza Mod Avion, selectaţi
. Modul Avion
vă împiedică să efectuaţi apeluri, să trimiteţi mesaje sau să
utilizaţi Bluetooth.

Puteţi personaliza fiecare setare a profilului.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Profil.
2 Alegeţi profilul pe care doriţi să-l editaţi.
3 Pentru profilurile Silenţios şi Vibraţii puteţi regla vibraţiile.
Pentru celelalte profiluri, puteţi modifica toate opţiunile
pentru sunete şi alerte disponibile în listă.
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Modificarea setărilor de ecran
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Ecran.
2 Puteţi alege opţiunea de meniu dintre:
Meniu superior - Alegeţi tipul ceasului pe ecranul de
blocare.
Caracter - Reglaţi dimensiunea pentru font.
Lumină de fundal - Alegeţi cât timp rămâne activată
lumina de fundal.
NOTĂ: Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată,
cu atât se consumă mai multă baterie şi va trebui să vă
reîncărcaţi mai des telefonul.

Luminozitate - Reglaţi automat luminozitatea ecranului.
Ecran de blocare - Selectaţi tipul de ceas din ecranul
blocat (Digital sau Analogic).
Ghid de acţiune - Activaţi sau dezactivaţi ghidul de
acţiune.

Modificarea setărilor telefonului
Aveţi libertatea de a adapta telefonul GD910 preferinţelor
dvs.
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Telefon.
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2 Puteţi alege opţiunea de meniu dintre:
Data & ora - Reglaţi setările privind data şi ora sau
alegeţi modul de actualizare automată a orei când
călătoriţi sau la trecerea la ora de vară.
Mod economic - Modificaţi setările implicite de
economisire a energiei: Oprit, Doar noaptea sau Mereu
activ.
Limbi - Modificaţi limba pentru afişajul telefonului
GD910.
Securitate - Reglaţi setările de securitate, inclusiv
codurile PIN şi blocarea telefonului.
NOTĂ: Codul de securitate vă protejează telefonul împotriva
utilizării neautorizate. Codul de securitate este setat implicit
la ‘0000’ şi acest cod este necesar pentru ştergerea tuturor
intrărilor din telefon şi pentru resetarea acestuia la setările din
fabricaţie.

Comandă vocală - Activaţi sau dezactivaţi funcţia
pentru comenzi vocale.
Manager memorie - Utilizaţi managerul de memorie
pentru determinarea modului în care este utilizată fiecare
memorie şi pentru a vedea care este spaţiul disponibil.
- Memorie telefon comună - Vizualizaţi memoria
disponibilă în telefonul GD910 pentru imagini, sunete
şi alte elemente.
-M
 emorie telefon rezervată - Vizualizaţi memoria
disponibilă în telefon pentru Mesaj text, Contacte,
Calendar, De făcut, Memento, Alarmă şi Listă apelurilor.
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- Memorie USIM - Vizualizaţi memoria disponibilă pe
cardul SIM.
Resetare - Restaurează toate setările la setările din
fabrică.
Informaţie - Vizualizaţi informaţiile despre telefon şi
Ghidul telefonului GD910.

Modificarea setărilor de conectivitate
Setările de conectivitate au fost deja setate de către
operatorul de reţea, astfel încât să puteţi utiliza telefonul
imediat.
În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la stânga
spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi selectaţi
Conectivitate. Puteţi alege opţiunea de meniu dintre:
1 Setările reţelei
Selectaţi reţeaua - Dacă selectaţi Automat, GD910
caută automat o reţea şi înregistrează telefonul în
reţea. Această opţiune este recomandată dacă doriţi
să beneficiaţi de cele mai performante servicii şi de o
calitate maximă.
NOTĂ: Dacă în modul Manual telefonul dumneavoastră pierde
reţeaua, pe ecranul inactiv apare un mesaj care vă oferă
instrucţiuni în legătură cu selectarea unei reţele disponibile.

Modul reţelei - Setaţi tipul de reţea de căutat atunci
când căutaţi reţele în meniul Selectaţi reţeaua.
Liste preferate - Dacă utilizaţi căutarea automată a reţelei,
puteţi adăuga o reţea preferată la care să vă conectaţi.
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2 Conexiune cu pachet de date
Setaţi conexiunea cu pachet de date. (Când este
necesar/ Când este disponibil)
3 Mod Conexiune USB
Telefonul poate fi utilizat cu o gamă largă de aplicaţii
pentru conectivitatea PC-ului şi pentru comunicaţii de
date prin USB. (Stocare masivă/PC suite)

Modificarea setărilor Bluetooth
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Bluetooth.
2 Alegeţi Bluetooth activ ( ), apăsaţi tasta de trimitere
, apoi selectaţi Setări. Modificaţi următoarele setări:
Vizibilitatea dispozitivului prop. - Setaţi Vizibil sau
Vizibil 1 minut pentru ca alte dispozitive să poată detecta
telefonul dumneavoastră când caută dispozitive Bluetooth.
Dacă selectaţi Ascuns, alte dispozitive nu vor putea
detecta telefonul dumneavoastră când caută dispozitive
Bluetooth.
Nume dispozitv - Vă puteţi denumi sau redenumi
telefonul: numele respectiv va apărea pe alte dispozitive.
Numele telefonului dumneavoastră va apărea pe alte
dispozitive numai dacă opţiunea Vizibilitate telefon
propriu este setată la Afişare tuturor.
Servicii acceptate - Puteţi vizualiza lista de dispozitive,
precum căştile şi dispozitivele handsfree, acceptate de
telefonul dvs. cu Bluetooth.
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Modul SIM de la distanţă - Activaţi modul SIM la
distanţă.
Adresa dvs. - Puteţi verifica adresa Bluetooth.
NOTĂ: Pentru a îmbunătăţi securitatea, vă recomandăm ca,
după configurarea sau împerecherea cu un dispozitiv, să setaţi
Vizibilitatea la valoarea Ascuns. Pentru conexiunile de intrare,
indiferent dacă celălalt dispozitiv a fost sau nu împerecheat
cu telefonul dvs., puteţi decide dacă doriţi să acceptaţi sau să
respingeţi conexiunea.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Când împerecheaţi telefonul GD910 cu un alt dispozitiv,
puteţi seta o conexiune securizată prin parolă. Astfel,
împerecherea va fi mai sigură.
1 Verificaţi dacă Bluetooth este pornit şi vizibil. Puteţi
modifica vizibilitatea din meniul Setări, selectând
Vizibilitatea dispozitivului şi apoi Vizibil.
2 Atingeţi Căutare.
* Pentru a activa Bluetooth:
1 În meniul Bluetooth, atingeţi opţiunea Bluetooth pentru
a o activa, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.
2 Pentru a dezactiva Bluetooth, atingeţi opţiunea
Bluetooth din nou.
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3
4
5
6

Dacă Bluetooth este dezactivat, pe ecran va fi afişată
pictograma .
Dacă Bluetooth este activat, veţi vedea pictograma
pe ecran.
Telefonul dvs. GD910 va căuta dispozitive. La finalizarea
căutării, puteţi vedea lista de dispozitive găsite şi
opţiunea Reîmprospătare va apărea pe ecran.
Alegeţi dispozitivul cu care doriţi să-l împerecheaţi şi
introduceţi parola, apoi atingeţi OK.
Telefonul se va conecta la celălalt dispozitiv, pe care
trebuie să introduceţi aceeaşi parolă.
Aţi realizat astfel conexiunea securizată prin parolă,
utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căştilor Bluetooth
1 Verificaţi dacă Bluetooth este pornit
şi vizibil.
2 Urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu căştile,
pentru a împerechea cele două dispozitive.
3 Atingeţi Solicitare confirmare sau Se permite fără
confirmare, apoi atingeţi Da pentru conectare. Telefonul
GD910 va trece automat în profilul Căşti.
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Setări
Trimiterea şi primirea fişierelor
utilizând tehnologia Bluetooth
Tehnologia Bluetooth este o modalitate excelentă de a
expedia şi de a primi fişiere, întrucât nu utilizează fire,
iar conectarea este rapidă şi uşoară. De asemenea, vă
puteţi conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua şi a
recepţiona apeluri.
Înainte de a putea partaja fişiere prin Bluetooth, trebuie
să asociaţi dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth.
Pentru informaţii despre asocierea dispozitivelor, consultaţi
secţiunea Asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth.
SFAT! Dacă nu se află obiecte solide între telefonul
dumneavoastră şi celălalt dispozitiv Bluetooth, conexiunea va
fi mai bună.
NOTĂ: Citiţi ghidul utilizatorului pentru fiecare accesoriu
Bluetooth pe care încercaţi să îl împerecheaţi cu telefonul,
deoarece instrucţiunile pot fi diferite.

Pentru a expedia un fişier:
1 Deschideţi fişierul pe care doriţi să îl expediaţi, care de
obicei este un fişier cu fotografii.
2 Apăsaţi tasta Trimitere, apoi selectaţi Trimitere.
Alegeţi Bluetooth.
3 Dacă aţi împerecheat deja două dispozitive Bluetooth,
GD910 nu va mai căuta automat alte dispozitive
Bluetooth. Dacă nu, telefonul GD910 va căuta automat,
în raza sa de acţiune, alte dispozitive Bluetooth activate.
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Setări
4 A
 legeţi dispozitivul căruia doriţi să îi expediaţi fişierul şi
atingeţi Selectare.
5 Fişierul dvs. va fi expediat.
SFAT! Verifi caţi bara de stadiu pentru a vă asigura
că fi şierul este expediat.

Pentru a recepţiona un fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere, Bluetooth trebuie să fie
Pornit şi Vizibil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
secţiunea Modificarea setărilor Bluetooth.
2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptaţi
fişierul de la expeditor. Atingeţi Da pentru a recepţiona
fişierul.
NOTĂ: Bluetooth® şi emblemele acestuia sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics dispune de licenţă pentru
utilizarea acestor mărci. Alte mărci comerciale şi nume
comerciale aparţin proprietarilor de drept.
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PC Suite
Vă puteţi sincroniza calculatorul cu telefonul. Astfel aveţi
garanţia că toate detaliile şi datele importante se potrivesc,
beneficiind, de asemenea, de copii de siguranţă pentru a
vă asigura că nu pierdeţi datele.
SFAT! Pentru aceasta, trebuie să instalaţi aplicaţia
PC Suite furnizată pe CD-ROM sau care poate fi descărcată
de la adresa http://update.lgmobile.com (De la www.lgmobile.
com PRODUSE > Manuale şi Software > Deplasare la
secţiunea de descărcare pentru manuale şi software)

Instalarea LG PC Suite pe calculator
1 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Conectivitate.
2 Selectaţi Mod Conexiune USB.
3 Conectaţi telefonul la PC prin cablul USB şi aşteptaţi un
timp.
4 Va fi afişat mesajul pentru ghidul de instalare.
Atenţie! Dacă pe PC nu este afişat mesajul pentru
ghidul de instalare, verificaţi setarea CD-ROM pe Windows.

5 Introduceţi în calculator CD-ul furnizat.
6 Faceţi clic pe LG PC Suite Installer care va apărea pe
ecran.
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PC Suite
Conectarea telefonului şi a calculatorului
1 S electaţi modul PC Suite din meniul Conectivitate şi apoi
conectaţi cablul USB la telefonul şi PC-ul dvs.
2 LG PC Suite va fi activat automat pe PC-ul dvs.
Atenţie! Dacă LG PC Suite nu este activat automat pe PC,
verificaţi setarea unităţii CDROM pe PC.

3 Telefonul şi PC-ul sunt acum conectate.

Efectuarea copiilor de siguranţă şi
restaurarea informaţiilor de pe telefon
1 C
 onectaţi telefonul la calculator, aşa cum a fost
prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe pictograma Copie de siguranţă şi selectaţi
Copie de siguranţă sau Restaurare.
3 Alegeţi să efectuaţi copii de siguranţă pentru Conţinut şi/
sau Agendă telefonică/ Programare/De făcut/ Memento.
Selectaţi locaţia la care doriţi să efectuaţi copiile
de siguranţă sau cea de la care doriţi să restauraţi
informaţiile. Faceţi clic pe OK
4 Astfel, veţi efectua copii de siguranţă.
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Vizualizarea fişierelor telefonului pe calculator
1 C
 onectaţi telefonul la calculator, aşa cum a fost
prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe pictograma Conţinut.
3 Toate documentele, fişierele flash, imaginile, fişierele
audio şi videoclipurile pe care le-aţi salvat pe telefon vor
fiafişate pe ecran în folderul Telefon LG.
SFAT! Vizualizarea conţinutului telefonului pe calculatorul dvs.
vă ajută să aranjaţi fişierele, să vă organizaţi documentele şi
să eliminaţi informaţiile de care nu mai aveţi nevoie.

Sincronizarea contactelor
1 Conectaţi telefonul la PC.
2 Faceţi clic pe pictograma Contacte.
3 YCalculatorul va importa şi afişa toate contactele salvate
pe cardul SIM şi pe telefon.
4 Faceţi clic pe Fişier şi selectaţi Salvare. Acum puteţi
selecta locaţia în care doriţi să salvaţi contactele.
NOTĂ: Pentru a realiza copii de siguranţă ale contactelor
salvate pe cardul SIM, faceţi clic pe folderul Cartelă SIM din
partea stângă a ecranului calculatorului. Faceţi clic dreapta pe
unul dintre contacte şi alegeţi Selectaţi tot, apoi Copiere sau
Mutare în memoria telefonului. Faceţi clic dreapta pe contacte
şi selectaţi Copiaţi în Contacte. Acum faceţi clic pe folderul
Telefon din partea stângă a ecranului şi vor fi afişate toate
numerele.
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PC Suite
Sincronizarea mesajelor
1 Conectaţi telefonul la PC.
2 Faceţi clic pe pictograma Mesaje.
3 Toate mesajele de pe calculator şi din telefon vor fi
afişate în folderele de pe ecran.
4 Utilizaţi bara cu instrumente din partea de sus a
ecranului pentru a aranja din nou mesajele.

Utilizarea telefonului ca dispozitiv de stocare masivă
Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare în
masă.
1 Deconectaţi telefonul de la calculator.
2 În ecranul cu ceas, trageţi degetul de la dreapta la
stânga spre meniul superior. Atingeţi Setări, apoi
selectaţi Conectivitate.
3 Selectaţi Mod Conexiune USB.
4 Atingeţi Stocare în masă. Acest mod va fi salvat.
5 Conectaţi telefonul la PC. Pe telefon se va afişa
Conectat.
NOTĂ: Pentru a începe stocarea în masă, telefonul trebuie să
fie deconectat de la calculator.
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Actualizare soft telefon
Actualizare Soft telefon Mobil pe site web
Pentru mai multe informatii si folosirea acestei functii
Va rog sa vizitati pagina LGmobile.com
cale: http://www.lgmobile.com – selectati tara
– Meniu produs - Manual & meniu soft
Aceasta functie permite actualizarea softului la ultima
versiune, convenabil, pe internet fara a avea nevoie sa
vizitati centrul nostru service.
Deoarece actualizarea soft a telefonului necesita atentia
dumneavoastra totala pe durata procesului, va rog fiti sigur
ca a-ti verificat instructiunile si notele ce apar la fiecare
etapa, inainte sa incepeti.
Va rugam sa notati faptul ca scoaterea cablului USB sau
bateriei in timpul actualizarii poate dauna grav telefonului
dumneavoastra.
Deoarece producatorul nu poarta responsibilitatea pierderii
de date in timpul procesului de actualizare, sunteti
indemnat sa salvati informatiile importante in avans.
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Depanare
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi
întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme
necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii,
dar majoritatea problemelor pe care le întâlniţi sunt uşor de
remediat chiar de către dvs.
Mesaj

Cauze posibile

Eroare SIM Nu există card
SIM în telefon
sau acesta este
introdus incorect.

Soluţii posibile
Asiguraţi-vă că SIM-ul
este introdus corect.

Nu există
Nivel scăzut al
conexiune la semnalului
reţea
În afara reţelei
GSM

Deplasaţi-vă într-o
zonă deschisă sau spre
o fereastră. Verificaţi
harta de acoperire de la
furnizorul serviciului.
Codurile
Pentru a schimba un Contactaţi furnizorul de
nu
cod de securitate va servicii.
corespund trebui să confirmaţi
noul cod prin
reintroducere.
Funcţia nu Neacceptată
Contactaţi furnizorul de
poate fi
de furnizorul
servicii.
setată
de servicii sau
este necesară
înregistrarea
Nu sunt
Eroare de apelare
Reţeaua nouă nu este
disponibile S-a ajuns la limita
autorizată. Verificaţi
apeluri
dacă există restricţii noi.
valorii încărcate pe
Contactaţi furnizorul de
noul SIM introdus
servicii sau resetaţi limita
cu PIN 2.
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Mesaj

Cauze posibile

Telefonul
Tasta Pornit/Oprit
nu poate fi nu este apăsată
pornit
destul de mult timp
Baterie descărcată
Contactele bateriei
sunt murdare
Eroare de Baterie complet
încărcare goală
Temperatură în
afara intervalului
Probleme de
contact
Fără tensiune la
priză
Încărcător defect
Încărcător
necorespunzător
Baterie defectă

Telefonul
pierde
reţeaua
Numărul
nu este
permis

Soluţii posibile

Apăsaţi tasta Pornit/Oprit
cel puţin două secunde.
Încărcaţi bateria. Verificaţi
indicatorul de încărcare de
pe afişaj.
Curăţaţi contactele.
Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că
temperatura ambiantă
este corespunzătoare,
aşteptaţi un timp şi apoi
încărcaţi din nou.
Verificaţi sursa de
alimentare şi conexiunea
la telefon. Verificaţi
contactele bateriei şi
curăţaţi-le dacă este
necesar.
Introduceţi într-o altă priză
sau verificaţi tensiunea.
Dacă încărcătorul nu se
încălzeşte, înlocuiţi-l.
Utilizaţi doar accesorii LG
originale.
Înlocuiţi bateria.
Semnalul este prea Reconectarea la un alt
slab
furnizor de servicii este
automată.
Este activată
Verificaţi setările.
funcţia Număr cu
apelare fixă.

72 LG GD910 | Ghidul utilizatorului

Accesorii
Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul
dvs. mobil, care pot fi comercializate separat. Puteţi
selecta aceste opţiuni în funcţie de necesităţile personale
de comunicare. Pentru informaţii despre disponibilitatea
acestora, consultaţi dealer-ul local. (Articolele descrise mai
jos pot fi opţionale. ).
Încărcător

Bază de încărcare

Cablu de date şi CD

Pernă ceas

Instrument special pentru
SIM (2)

NOTĂ:
Căştile Bluetooth nu sunt incluse. LG vă recomandă
să utilizaţi căşti Bluetooth de înaltă performanţă pentru
îmbunătăţirea comunicării.
NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.
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Serviciul de reţea / Date tehnice
Serviciul de reţea
Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat
pentru a fi utilizat în reţelele reţelele E-GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900 şi WCDMA 2100.
Unele funcţii incluse în prezentul manual sunt denumite
servicii de reţea. Acestea sunt servicii speciale pe care le
stabiliţi cu furnizorul de servicii wireless. Înainte de a vă
putea bucura de oricare dintre aceste servicii de reţea,
trebuie să vă abonaţi la acestea prin furnizorul dvs. de
servicii şi să primiţi instrucţiuni privind modul de utilizare a
acestor servicii.

Date tehnice
General
Nume produs: GD910
Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Temperatura ambiantă
Max.: +37°C (descărcare)
+36°C (încărcare)
Minimă: -10°C
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GD910 User Guide - English
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact GD910 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on your phone’s software or
your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product, the product is subject to European Directive
2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream at collection
facilities designated by the government or local authorities.
3 The correct disposal of your old appliances will help prevent
potential negative impacts on the environment and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliances, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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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
This section is related to the Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile
phone model GD910 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding 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.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, all LG phones are 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 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
•T
 he highest SAR value for this phone model, tested by
DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
• SAR data 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 1 g of tissue.



Guidelines for safe and efficient use
How to handle your GD910
Water resistance of the GD910
The GD910 is protected against splashing water (IPX4).
• You can wash your face while wearing the device, as it

resists incidental contact with water during normal use.
But it will not be waterproof on swimming.
• When you wash your hands, be careful not to wet the
leather strap as its lifespan can be shorten.
• Do not operate the keys if the GD910 or your hands are
wet. If the phone was exposed by water and it contains
moisture inside the screen, visit an authorized service
center for inspection and repair.
• If liquid has entered the GD910, or if the inside of the
glass is fogged and remains so for an extended period,
immediately take the GD910 to a service centre for
inspection and repair.
• If you assemble missing SIM cap cover’s water proof
gasket or with damaged part, we can not garantee
waterproof.
• If your water proof gasket has been damaged by frequent
uses of SIM cap cover, please visit an authorized service
center.
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When wearing the GD910
• 
Do not expose the device to high temperatures and large

amounts of moisture or dust. Device failure, deformation
and discolouration as well as burn injuries may result.
• 
Do not damage the cord. Electric shock, overheating or
fire may result.
• 
Do not touch the recharging devices or plugs with wet
hands. Electric shock may result.
• 
Do not spill water on the device while recharging. If water
spills on the device, immediately unplug the charger.
Electric shock, overheating, fire due to a short circuit or
product failure may result.
• 
The battery charger and the adapter are not waterproof.
• 
People with sensitive skin or in weakened physical
condition may experience rash or skin irritation when
wearing the watch. If you notice that your skin is affected,
immediately stop using it and consult a physician.
• 
Be careful not to injure yourself and others around you
when you are engaged in heavy physical exercise or work
with wearing the device.



Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING: Only use batteries, chargers, and accessories
approved for use with this particular phone model. The use
of any other type may invalidate any certification or warranty
applying to the phone and may pose a hazard.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service

technician when repair work is required.

• Keep this unit at a distance from electrical appliances,

such as TVs, radios and computers.

• The unit should be kept at a distance from heat sources,

such as radiators and cookers.

• Do not drop the unit.
• Do not subject this unit to mechanical vibrations or

shocks.

• Turn off the phone in any area where you are required by

special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals, as it may affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. Doing so may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge your handset near flammable materials,
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 on soft furnishings.
• Charge the phone in a well ventilated area.
• Do not subject the phone to excessive smoke or dust.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not keep the phone next to credit cards or transport

tickets; it can affect the information on magnetic strips.

• Do not tap the screen with sharp objects, as this may

damage the phone.

• Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
• Use accessories like headsets cautiously. Do not touch

the antenna unnecessarily.

• Do not use the phone or accessories in places with

high humidity, such as pools, greenhouses, solariums or
tropical environments. This may damage the phone and
invalidate the warranty.
• Leather is an elegant and natural material. It is normal if
there is natural wear and tear after passage of time. In
order to protect the product with better durability, please
observe the following instructions.
- Do not exposing the leather parts to humidity, water, and
direct sources of heat.
- Do not contact the leather surface with alcohol, perfumes,
solvents and greasy substances.
- Do not contact the leather surface with rough, sharp, or
abrasive objects.
- Do not rough exposure to metallic parts, and clean with a
soft dry cloth.
- Do not bend the product with acutely.
In case of problems
- In case of stains occur, wipe the leather surface with
a dry clean, soft cloth, or using a professional leather
cleaning agent.


Guidelines for safe and efficient use
- In case of contact with water, do not rub the leather
hardly, use a dry clean soft cloth and apply a gentle
dabbing motion to absorb.
• If you need to replace the leather, visit an authorized
service center and replace it with leather approved for
use with this particular phone model.(The leather is
excluded from the warranty.)

Efficient phone operation
Electronic devices
All LG mobile phones may experience or cause
interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (e.g. in your breast pocket).
• Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, computers and
other devices.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the area you drive in.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give your full attention to driving. Use a hands-free kit, if
available.
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• Pull off the vehicle to the road and park before making or

answering a call, if driving conditions so require.

• RF energy may affect some electronic systems in your

vehicle, including car stereos and safety equipment.

• If your vehicle is equipped with airbags do not obstruct

them with installed or portable wireless equipment. This
can cause airbags to fail or cause serious injury if airbags
operate improperly.
• If you are listening to music while out and about, make
sure the volume is at a moderate level so that you are
aware of your surroundings. This is particularly important
when you are near roads.

Avoid damaging 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 the handset on or off
while close to your ear.
We also recommend that music and call volumes are set to
moderate levels.

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 it. Stop
using your mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.
11
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Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point.
• Do not use the phone 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.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off, or activate flight mode before
boarding any aircraft.
• Do not use your mobile phone on the ground without
permission from the crew.

Children
Keep the phone in a safe place, out of the reach of small
children. The phone includes small parts that, if detached,
may represent a choking hazard.
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Emergency calls
Emergency calls may not be available in all mobile
networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for
emergency calls. Consult your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery

before recharging. Unlike other battery systems, there is
no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximise battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times before it needs replacing.
• To maximise usability, recharge the battery if it has not
been used for a long time.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places. This may
deteriorate battery performance.
13

Guidelines for safe and efficient use
• 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 whenever possible. Do not
dispose of in household waste.
• Always unplug the charger from the mains after the
phone is fully charged to prevent unnecessary power
consumption by the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns and battery and
environmental conditions.
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Getting to know your phone
Parts of the phone
Speaker
Camera lens
Send key

Main screen

Back/Clear key
End/Power key

Send key
- Dials a phone number and answers incoming calls.
- Opens the call history menu on your clock screen. Call
the most recent number by pressing for 2 seconds.
- Opens the option list when using the menu if
available.
Back/Clear key
- Takes you to the previous menu.
- Gives you quick access on your clock screen to
Voice command when you press for 2 seconds.
End/Power key
- C loses menu and returns you to the main clock screen.
- Turns the phone on/off when pressed for 2 seconds.
TIP! To turn off the device quickly, press and hold the Send key &
Clear key for 3 seconds.
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Getting to know your phone
Charging Pin
SIM cap release
SIM cap cover
Microphone
SIM card socket
WARNING: Do not remove the SIM cap cover when the
phone is on, as this may damage the phone. Removing the SIM
cap cover turns the phone off.
WARNING: Do not use your fingernail to remove the SIM
cap cover.

16 LG GD910 | User Guide

Getting to know your phone
Adjusting your watch to fit your wrist
You can adjust the strap length to your wrist size.
1 Remove watch from wrist and place on a soft surface
with its buckle open.

2 Hold the watch strap and pull the “A” part of the buckle
vertically.

3 Hold the watch strap and adjust the strap length by
moving the “A” part of the buckle from side to side.
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Getting to know your phone
4 T o fix the strap length of watch, push the “A” part of the
buckle back to the original location.

5 Press the buckle until a ‘click’ is heard.

Installing the SIM card
1 Remove the SIM cap cover.
- Use the SIM cap tool to open the SIM cap cover.

NOTE: Insert SIM Tool fully in SIM cap release not
to damage the SIM cap cover. Use enclosured SIM Tool not to
damage SIM cap cover.
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Getting to know your phone
2 Install the SIM card.
Make sure the gold contact area of the SIM card is facing
downwards. Slide the SIM card into the SIM card holder.
A

B

* Remove the SIM card.
- To remove the SIM card, gently push the edge of the SIM
card, and then lift it away from the SIM card holder.
- When you remove SIM Card, insert SIM Tool fully and
remove it.
A

B

C
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Getting to know your phone
3 Replace the SIM cap cover.
Place the SIM cap cover into the SIM card holder, and
secure it by turning the cover to the right until it clicks
into place.

Charging & Connecting your phone with the cradle
1 Plug the power adapter into the mains.
2 Connect the power adapter to the charging cradle.

3 C
 onnect the charging cradle to the phone. Make sure
that the charging pins are properly aligned with the pins
on the charging cradle.
A
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B

Getting to know your phone
4 O
 nce you connect the charger, the battery will begin to
appears on the lock
charge. If the battery full icon
screen, battery charging is complete.
NOTE: To improve battery
lifetime, the battery must be
fully charged before first use.

Icon

Description
Charging the
battery

WARNING: Before charging, make sure the SIM cap cover is
securely inserted onto your phone.

Connecting your phone and PC

Charging cradle
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Getting to know your phone
Your main screen
Your GD910 has a touchscreen.
From here, you can access menu options,
make a quick call and change your
profile, among many other functions.

Touchscreen tips

Touchscreen

• There’s no need to press hard; the

touchscreen is sensitive enough to detect light touches.

• Use the tip of your finger to touch the option you want.

Be careful not to touch any surrounding keys.

• Don’t cover the phone with a case or cover, as the

touchscreen will not work if any material is covering it.

• When the screen light is off, the touch protection function

is automatically enabled to prevent indiscreet action of the
touch keys. This prevents the touchscreen from responding
when touched unintentionally. To disable touch protection,
press any key on the right side of the phone twice.
• Whenever your GD910 is not in use, it will return to the
lock screen.
* Lock screen

< Digital >
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< Analog >

Getting to know your phone
Get in touch with your GD910
The controls on the GD910 touchscreen change
dynamically, depending on the task you are carrying out.
Clock screen: To switch between the screens, just flick the
display from left to right or from right to left. You can also
choose one of the 8 Clock displays by flicking the screen
from top to bottom or from bottom to top on the main clock.
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Getting to know your phone
Scrolling: Drag your finger from side to side to scroll. On
some screens, you can also scroll up and down.

Opening Applications: To open any application, drag
the screen to the desired application, and then touch the
application icon or menu.

24 LG GD910 | User Guide

Getting to know your phone
Touch interaction legend
Touch Down

Touch
Down & up

Touch
Down & Hold

Touch
Hold & Up

Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag
( Up o Down)
(Down o Up )
( Right o Left )
(Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
( Up o Down)

Touch Down &
Hold & Drag
(Down o Up )

Touch Down &
Hold & Drag
(Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
( Right o Left )

Flicking
(Left o Right )

Flicking
( Right o Left )

Flicking interaction legend
Flicking
( Up o Down)

Flicking
(Down o Up )
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Getting to know your phone
On-Screen Icons
The status bar
The table below describes
The quick keys
various display indicators
or icons that appear on
Information area
the phone’s indicator
screen. To open the
indicator screen, drag
your finger across from left to right on the clock screen.
* The status bar
Icon

Description

Icon

Description

Network signal strength
(number of bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal

Bluetooth Mono
headset

Flight mode is selected

Remaining battery life

An alarm is set

Battery empty

* The quick keys
Icon Description

Icon

Description

Normal profile in use

Missed calls

Silent profile in use

New message

Outdoor profile in use

Flight mode is on.

No event

Flight mode is off.
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Menu map
When the screen light is off, press any key on the right side
of the phone twice to disable touch protection and enter
the screen.
The clock screen will display a 4-way arrow
x2
pad. To open the top menu, slide your finger
across from right to left on the main clock
screen twice.

Contacts
1. New contact
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Settings
6. Information

Utilities
1. Multimedia
2. Organiser
3. Alarms
4. Voice recorder
5. Tools

Messaging
1. Create message
2. Inbox
3. Drafts
4. Outbox
5. Sent items
6. Templates
7. Emoticons
8. Settings

Settings
1. Bluetooth
2. Profiles
3. Screen
4. Phone
5. Call
6. Connectivity
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Calls
Making a voice or video call
1 T o open a Call menu, drag your finger across from right
to left on the clock screen.
2 Select Video call or Voice call.
3 Enter the number on the keypad screen.
To delete a digit, press the Clear key
on the right side of the phone or the
Clear
touch key on the screen.
4 Press the Send key on the right side
of the phone or the Send touch key on
the screen to make the call.
5 To end the call, press the End key on the right side
of the phone.
NOTE: Your phone has a Voice command feature that lets you
make calls by name.
TIP! To enter “+” for international calls, touch and
hold the 0 key on the keypad screen.
TIP! You can enter the asterisk * or # symbol, turn Silent
on/off, Send a message, Save a number or Search contacts by
touching
on the keypad screen.

Calling your contacts
It’s easy to call anyone whose number is in your Contacts.
1 Open the keypad screen. You can search your contacts
by choosing or .
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Calls
2 Scroll through the contact list or tab the Name field,
enter the first letter(s) of the contact you want to call in
touch key.
the Name field, and then press the Enter
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send
touch key. You
can also make a Video call from the options menu.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press the Send key to answer.
Press the End key to reject the incoming call.
TIP! You can send a message to explain why you
cannot receive an incoming call by selecting
and using
Excuse message before you reject an incoming call.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, press the Clear key
and scroll up or down.

In-call options
You can hold a call by pressing the number displayed on
your screen.
Mute - Turns the microphone off so the person you are
talking to cannot hear you.
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Calls
 eypad - Opens the keypad screen. You can search
K
your contacts by choosing or . You can also send
a new message by choosing or save the phone
number by choosing .
To open the options menu during a call, press the Send key
. You can choose from the following:
Speaker on/off - Turns the speakerphone on or off.
Dialpad - Opens a numerical keypad for entering numbers
(e.g., when dialling call centres or other automated
telephone services).
Add call - Allows you to make a second call. Dial the
number or search your contacts, then touch
to connect
the call. Both calls will be displayed on the call screen. Your
initial call will be locked and put on hold. To end one or
both calls press the End key .
NOTE: You will be charged for each call you make.

Record - Allows you to record the call.
Go to messages - Allows you to check your messages.
DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you
use numerical commands to navigate within automated
calls. By default, DTMF is set to on.
End call - Terminates the call.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select Speed dials.
2 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.
3 Your address book will open. Select the contact you
want to assign to that number by touching the contact’s
name once. To find a contact, tap the Name box, and
then enter the first letter(s) of the name of the contact.
To call a speed dial number, using the numerical keypad,
press and hold the assigned number until the contact
appears on the screen.

Viewing your call logs
On the clock screen, press the Send key , then scroll left
and right. Choose to view:
All calls - View a complete list of all your dialled,
received and missed calls.
Dialled calls - View a list of all the numbers you have
called.
Received calls - View a list of all the numbers that
have called you.
Missed calls - View a list of any calls you have missed.
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Calls
TIP! In any call log, select the Send key to open the options
menu, and then select Delete to delete items. You can select
more than one item to delete at the same time.
TIP! Touch any call log entry to view the date, time and
duration of the call.

Changing call settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Call.
2 From here, you can adjust the settings for:
Call divert - Choose whether to divert your calls.
Call waiting - If call waiting is activated, the handset will
notify you of an incoming call while you are on a call.
Call barring - Select which calls you want to barring.
Fixed dial numbers - Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2 code, which is
available from your operator. Only numbers in the fixed
dial list can be called from your phone.
Excuse message - You can send a message to explain
why you cannot receive an incoming call by touching
and using “Excuse message” before you reject an
incoming call.
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Calls
Call costs - View the charges applied to your dialled
calls. This service is network dependent; some operators
do not support this function.
Call durations - View the duration of all calls including
All, dialed, received calls and the last call.
Common settings
•C
 all reject - Touch to switch On to highlight the Reject
list. You can touch the text box to choose from all calls,
specific contacts or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts), or calls with no
caller ID. Touch Save to change this setting.
•S
 end my number - Choose whether to display your
number on an outgoing call.
•A
 uto redial - Choose on ( ) or off ( ).
•M
 inute minder - Select on ( ) to hear a tone every
minute during a call.
•B
 T answer mode - Select Hands-free to answer
calls using a Bluetooth headset, or select Handset to
press a handset key to answer calls.
•S
 ave new number - Select Yes to save a new
number.
TIP! To scroll through a list of options, touch the
last item visible, and then drag your finger up the screen. The
list will move up to display more items.

Video call setting - Touch Video call setting to select
the settings for your video calls. Decide whether to use a
private image, then select one and/or turn on the mirror
to see yourself on the screen when making a video call.
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Contacts
Searching for a contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select Search.
TIP! On the numerical keypad screen, touch
search for contacts.

to open and

2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of
the contact you want to call in the Name field and press
the Enter touch key. You will then see a list of contacts
corresponding to the letters you entered.
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send touch key. You can
also make a Video call from the options menu.

Adding a new contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select New contact.
2 Choose whether to save the contact to your Handset
or USIM.
3 Enter the first and last name of your new contact. You do
not have to enter both, but you must enter at least one.
4 If you want to add a picture to the new contact, touch
, and then Edit image menu appears.
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Contacts
5 Y ou can enter up to five different numbers per contact.
Each entry is assigned a preset type: Mobile, Home,
Office, Pager or Fax.
6 Add an email address in the Email field.
7 Assign the contact to one or more groups, choosing
between No group, Family, Friends, Colleagues,
School, or VIP or one of other groups you created.
TIP! You can create customised groups for your contacts.

8 Y ou can also add a Ringtone, Birthday, Anniversary,
Home page, Home address, Company name, Job
title, Company address or Memo.
9 Touch Save to save the contact.
TIP! When viewing a contact, you can access the options menu
by pressing the Send key .

Creating a group
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, select
Groups, and then touch New group.
2 Enter a name for your new group in the Name field. You
can also assign a ringtone to the group.
3 Touch Save to save the new group.
NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were
assigned to that group will not be lost. They will remain in your
contacts.
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Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Settings.
2 From here, you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts
saved to Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also choose to show the first name or last
name of a contact first and whether to display a quick
command key next to the contact.
Copy - Copy your contacts from your handset to your
USIM or from your USIM to your handset.
You can choose all contacts by using the Send key on
the right side of the phone and touching Select all, or
select each contact one by one.
Move - This works in the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the location you’ve moved
it to. So if you move a contact from the USIM to the
handset, it will be deleted from USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Send all your
contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will
be automatically turned on if you select this option.
Clear contacts - Delete all the contacts on your handset
or USIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all
your contacts.
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Contacts
Viewing information
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Information.
2 From here, you can view Service dial numbers, your
Own number, Memory info (how much memory space
you have left) and My business card.
TIP! To add your own business card, select My business
card, and then enter your details as you would for any contact.
Touch Save to finish.
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Messaging
Sending a message
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Create message.
2 When you touch a message field, the keypad screen
will appear. Touch the To field to enter the recipient’s
number, or touch the search icon to open your contacts.
You can add multiple contacts.
3 Enter the text message using the keypad screen.

o

4 O
 n the keypad screen, press the Send key to open
the options menu. Choose Writing language, Add to
dictionary, Insert, Save to drafts or Writing font size.
Touch Insert to add a Template, Emoticons or Name
& Number.
5 Touch Send when ready.
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Messaging
Entering text

- Touch to turn T9 predictive text on or off.
- Touch to change between the number, symbol and
text keypads.
- Touch to move the cursor.
- Touch to return to the message field.
- Touch to add a space.
- Touch to delete a character or remove the sentence.
/
- Touch to open or close the pop-up screen.
* T9 predictive mode
In T9 mode, you will see
. T9 uses a built-in dictionary
to recognise words based on the key number sequences
you touch. Simply touch the number key associated with
the letter you want to enter, and the dictionary will predict
the word you want to use.
* Abc manual mode
In Abc mode, you will see
. In this mode, you must
touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is
turned off (
).
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Message folders
You’ll recognise the folder structure used on your GD910; it
is user-friendly and self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are placed into
your inbox. Here, you can view, delete and manage your
messages in a number of ways.
Drafts - If you do not finish writing a message, you can
save what you have done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage folder while
messages are being sent.
Sent items - All the messages you sent are placed in this
folder.
Templates - A list of pre-written, useful messages, for
quick replies. The phone includes a number of templates
you can edit.
Emoticons - You can add, edit and delete emoticons.
When you write messages, insert your preferred emoticons.
There are some commonly used emoticons already on your
phone.
Settings - This is where you configure your Text message/
Voicemail options.
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Managing your messages
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Inbox.
2 Select a message, and then press the Send key
to open the options menu, and then choose from the
following:
Reply - Send a reply to the selected message.
Delete - Delete the selected message.
Forward - Send the selected message on to another
person.
Save number - Save the phone number in the
message.
Extract - Extract information, such as phone number or
email address, from the selected message.
New message - Write a new message regardless of
who sent you the message.
Voice call - Make a voice call to the contact.
Video call - Make a video call to the contact.
Copy&Move - Copy or move the selected message to
your USIM card or handset.
Message info. - Check the message info for type,
subject, where it is from and date.
If you see the message No space for USIM, you should
delete some messages from your inbox to free up space.
If you see the message No space for messages, you can
delete either messages or saved files to free up space.
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Changing your text message settings
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings, and then choose Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the details of your message
centre.
Delivery report - Choose to receive confirmation that your
message has been delivered.
Validity period - Choose how long your messages are
stored in the message centre.

Changing your voicemail setting
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings and then choose Voicemail. You can view and
edit the voicemail name and number.
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Messaging
Voice command
Your GD910 supports
enhanced voice
commands. Using
advanced voice
recognition technology,
this feature allows you
to do things by verbal
command (e.g. make
calls, confirm new
messages or voicemail,
check your schedule,
get the time and listen to music).

Voice command
icon
Clear key

NOTE:
• Using a Voice command may be difficult in a noisy
environment or during an emergency.
• When you use a voice command feature, the loudspeaker is
in use. Hold the GD910 a short distance away when speak.
• Before using a voice command, please check this feature is
enable. (Settings>Phone>Voice command)
• If you use the phone inside the car, make sure you closed
the car windows. Otherwise, it can be interrupted by the
wind noise and traffic noise.
• Voice command dose not support all of the languages; it
may be not supported some features according to particular
languages.
• Voice command feature is language-dependent. Before
using voice command, please check the voice recognition
language.
* Voice recognition language: US English, UK English,
Spanish, French, Portuguese, German, Italian, and Russian.
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Access
To use a Voice command feature, press and hold the Clear
key
on the clock screen, and then follow the prompts.

Using a Voice command feature
Call - Say “Call”, then call someone simply by saying the
name. Speak clearly and exactly as the contact details
appear in your Contacts list. When you have more than
one contact number, you can state the name of the contact
(e.g., “Call John Work”). Your GD910 will be make a call to
the default number of the contacts.
New messages - When you have a new message, TTS
(Text to Speech) function is automatically active then let you
know the information for the number of the new messages
you received for a day. It will also automatically read a new
message you recently received.
Voicemail - You can access the voice mail centre directly
by saying “Voicemail”.
Today schedule - The “Today schedule” command allows
you to access and review your schedule.
Time - The “Time” command gives you the time of day.
Music - The “Music” command allows you to play songs.
Help - Provides general guidelines for using Voice
commands.
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Voice command
Voice command settings
1 On the clock screen, press and hold the Clear key .
2 After enter the voice command feature then press the
to open the settings.
Send key
3 Change the settings, as necessary.
Sensitivity - The “Sensitivity” setting controls how
the system filters for matches. Selecting ‘Reject more’
increases the sensitivity to filtering out more potential
matches. Selecting ‘Reject less’ decreases the sensitivity
and displays more potential matches. If you are
frequently asked to repeat or no matches are found,
lower the sensitivity setting.
Train words - If the phone often asks you to repeat a
voice command, train the phone to recognise your voice
patterns.
Timeout - Set to 5 seconds or 10 seconds.
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Utilities
My folders
You can store any multimedia file in your phone’s memory
so you have easy access to all of your pictures, sounds,
and so on. On the clock screen, drag your finger twice
across from right to left to the top menu. Touch Utilities,
and Multimedia, and then select My folders.
My images - Contains a list of images, including default
images preloaded onto your phone and images taken
by your phone’s camera. You can assign an image to a
particular person in your contacts list so that the image
appears when the person calls you.
My sounds - Contains default sounds and Voice
recordings.
Others - This folder is used to store files that are not
pictures or sounds.

Music
Your GD910 has a built-in music player so you can play all
your favourite music. To access the music player, drag your
finger twice across from right to left on the clock screen to
the top menu. Touch Utilities, and Multimedia, and then
select Music.
From here, you can access a number of folders:
Recently played - View all the songs you have played
recently.
All tracks - Contains all the songs you have on your
phone.
Artists - Browse your music collection by artist.
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Albums - Browse your music collection by album.
Genres - Browse your music collection by genre.
Playlists - Contains all your playlists.
Shuffle tracks - Play your tracks in random order.

Transferring music to your phone
The easiest way to transfer music to your phone is using
Bluetooth or your sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth turned on and
can see each other.
2 Select the music file on the other device, and then select
send via Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent, you must accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file will appear in All tracks.

Playing a song
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then
select Multimedia, and then touch Music.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to go to the previous song.
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6 Touch
7 Touch

to go to the next song.
to return to the Music list.

TIP! To adjust the volume when you’re
listening to music, press the Speaker icon on
the screen, and then scroll up or down.
TIP! Even though the Bluetooth headset is connected with
your handset, you may be able to hear MP3 sound through
handset only. MP3 sound could not come out via Bluetooth
mono headset.

Creating a playlist
You can create playlists by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Music.
2 Touch Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter the playlist name, and
then touch Save.
4 The All tracks folder will show all the songs on your
phone. Touch all the songs you want to include in your
playlist. A tick will appear on the left side of the track
names.
5 P ress the Send key on the right side of the phone
and touch Done.
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NOTE: Music is copyright protected in international treaties
and national copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private copying of copyrighted
material. Please check the national legislation of the
applicable country concerning the use of such material.

Using the camera
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Camera.
2 The viewfinder will appear on the screen. Touch
to
take a photo.
* In your viewfinder, you can select the following options
before taking a photo. Touch the icons to adapt your
photo:
Gallery - Touch to move to your gallery.
B
 rightness - Set the brightness of the image in
the viewfinder of the camera. Slide the contrast
indicator along the bar—left for a lower exposure
and hazier image, or right for a higher exposure
and sharper image.
3 Y our captured photo will appear on the screen for a few
seconds and disappear. The name of the image runs
along the bottom of the screen.

49

Utilities
Adding an event to your calendar
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Calendar.
2 Select the date to which you want to add an event.
3 Press the Send key , then Add event.
TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each
day you are on holiday one at time, press the Send key ,
and then select Set holiday.

Adding an item to your To-Do list
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose To do.
2 Touch Add to do.
3 Set the date for the task, add notes, and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.
TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab, and
then entering the changes. Confirm the changes by selecting
Save.
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Adding a memo
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Memo.
2 Touch New memo.
3 Type your memo, then press the Send key
and select
Save to memo.
4 Your memo will appear on the screen.

Using date finder
Date finder is a handy tool that helps you calculate what
the date will be, in a given number of days. It helps you
keep track of deadlines.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Date finder.
2 Set the current date in the From tab.
3 Set the number of days in the After tab.
4 The Target date will be shown below.

Setting your alarm
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then select
Alarms.
2 Touch New alarm.
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3 Set the time you want the alarm to sound, and then
touch Save. The screen then automatically returns to
the alarm list.
4 Select the item in the list, and then choose one you want
the alarm to repeat: from Not repeated, Daily, Mon Fri, Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
5 Select Alarm type to select the type of alarm you want.
6 Touch Alarm bell. Choose a sound from the media
album list. To listen to sounds, touch the icon on the
right of the sound.
7 Add a memo to the alarm.
8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, 30
minutes, 1 hour. Or you can turn snooze off.
9 After setting the alarm, touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or other
audio files.
To record a sound or voice memo:
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and then
select Voice recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end recording.
4 Touch
to listen to the recording.
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Using your calculator
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Calculator.
2 Touch the box to open up the number keys.
3 Touch the screen and enter numbers using number
keys.
4 For simple calculations, touch the function you need (+,
–, x or ÷), followed by =.
5 For more complex calculations, touch
, and then
choose sin, cos, tan, sec, csc, cot, deg, rad, log, ln, exp
and so on.

Converting a unit
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Converter.
2 Choose one you want to convert from Currency,
Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
3 Then select the unit, and enter the value you want to
convert from, followed by the unit you want to convert to.
4 The corresponding value will appear on the screen.
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Adding a city to your world clock
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, and select
Tools, and then choose World clock.
2 Press the Send key , and then select New city.
Choose the continent, and then select the city on the
map. Alternatively, touch Select City. and choose from
the list or touch Search, and select the first word of the
city. The city will display on the screen.
3 Touch the city to add it to your World time list.

Using the stopwatch
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Tools, and then choose Stopwatch.
2 Touch Start to begin timing.
3 Touch Lap if you want to record lap time.
4 Touch Stop to end the timer.
5 Touch Resume to restart the stopwatch from the
time you stopped it, or touch Reset to start from the
beginning.

STK
This menu may be inactive if your SIM card doesn’t include
STK support services (i.e. SIM Application Toolkit).
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile on
the indicator screen. On the clock screen,
drag your finger across from left to right,
and then touch the profile icon.
TIP! To use Flight mode, select
. Flight mode prevents
you from making calls, sending messages or using Bluetooth.
Icon

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

You can personalise each profile setting in the settings
menu.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Profiles.
2 Choose the profile you want to edit.
3 You can then change all of the sounds and alert options
available in the list, including ringtone, volume, message
alerts and more.
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Changing your screen settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Screen.
2 Choose from:
Top Menu - Choose the style of the top menu.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the backlight stays on.
NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power
it uses and the more often you need to recharge your phone.

Brightness - Adjust the screen brightness.
Lock screen - Choose the clock type on the locked
screen (Digital or Analog).
Action guide - Turn the action guide on or off.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the GD910 to your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Phone.
2 Choose in the list below.
Date & Time - Adjust your date, time, and daylight
saving settings, or choose to automatically update the
time and date when travelling or for daylight saving
settings.
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Power save - Change the factory-set power saving
settings: Off, Night only or Always on.
Languages - Change the language on your GD910
display.
Security - Adjust your security settings, including PIN
codes and handset lock.
NOTE: Security code
The default security code is set to ‘0000’ and the security
code is required to delete all phone entries and to activate the
Reset settings menu. The security code default setting can be
modified from the Security > Change codes.

Voice command - Select the voice command feature
enable or disable.
Memory manager - Use the memory manager to
determine how each memory is used and how much
space is available.
- Handset common memory - View the memory
available on your GD910 for Pictures, Sounds and
other items.
- Handset reserved memory - View the memory
available on your handset for SMS, Contacts, Calendar,
the To-do lists, Memos, Alarms and Call history.
- USIM memory - View the memory available on your
USIM Card.
Reset settings - Restores all settings to the factory
defaults.
Information - View the Handset information and the
Phone guide for your GD910.
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Changing your Connectivity settings
Your connectivity settings have already been set up by
your network operator, so you can enjoy your new phone
immediately. To change any setting, use this menu:
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity. Choose from:
1 Network settings
Select network - If you select Automatic, the GD910
automatically searches for a network and registers the
handset to the chosen network. This is recommended
for the best service and quality.
NOTE: When your handset loses a network in manual mode, a
message appears on the Idle screen instructing you to select
an available network.

Network mode - Set the type of network to search
for when searching for networks in the Select network
menu.
Preferred lists - If you are using automatic network
search, you can add a preferred network to connect to.
2 Packet data conn.
Set the packet data connection. (When needed/When
available)
3 USB connection mode
You can use your phone with a variety of PC connectivity
and data communications applications though USB.
(Mass storage/PC suite)
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Changing your Bluetooth settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Bluetooth.
2 Choose Bluetooth on ( ), press the Send key , and
then select Settings. Make your changes to:
My device visibility - Set Visible or Visible for 1 min so
other devices can detect your phone when searching for
Bluetooth devices. If you select Hidden, other devices
will not be able to detect your phone when searching for
Bluetooth devices.
My device name - You can name or rename your
phone as it will appear on other devices. Your phone’s
name will be shown on other devices only when My
device visibility is set to Visible.
Supported services - You can view the list of devices,
such as headsets and handsfree devices, supported by
your Bluetooth-enabled phone.
Remote SIM Mode - Activate remote SIM mode.
My address - Check your Bluetooth address here.
NOTE: To improve security, we recommend that once you have
configured or paired with a device, set Visibility to Hidden. For
incoming connections, regardless of whether the other device
has been paired with your phone, you can choose to accept or
reject the connection.
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Pairing with another Bluetooth device
When you pair your GD910 with another device, you can
set up a passcode-protected connection. This means your
pairing is more secure.
1 Check that your Bluetooth is on and Visible. You can
change your visibility in the Settings menu, by selecting
My device visibility and then Visible.
2 Touch Search.
* To turn Bluetooth on:
1 In the Bluetooth menu, touch Bluetooth to turn it on as
shown in the figure below.
2 To turn Bluetooth off, touch Bluetooth again.

If Bluetooth is off, you will see the
icon on your
screen.
If Bluetooth is on, you will see the
icon on your
screen.
3 Your GD910 will search for devices. When the search
has completed, you can see the list of devices found and
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with, then enter a
passcode, and then choose OK.
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5 Y our phone will then connect to the other device, for
which you must enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that Bluetooth is turned on
and Visible.
2 Follow the instructions that came with your headset to
pair the two devices.
3 Touch Ask always or Allow without asking, and then
touch Yes to connect. Your GD910 will automatically
switch to Headset profile.

Sending and receiving 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.
Before you can start sharing files using Bluetooth, you will
need to pair your phone with the other Bluetooth device.
For information on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device.
TIP! The connection may be improved if there are no solid
objects in between your phone and the other Bluetooth device.
NOTE: Read the user guide of each Bluetooth accessory you
are trying to pair with because the instructions may vary.
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To send a file:
1 Open the file you want to send, typically a photo.
2 Press the Send key, and then select Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the Bluetooth device, your
GD910 will not automatically search for other Bluetooth
devices. If not, your GD910 will search for other
Bluetooth-enabled devices within range.
4 Choose the device you want to send the file to, and then
touch Select.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.

62 LG GD910 | User Guide

PC Suite
You can synchronise your PC with your phone. This will
ensure all your important details and dates match and also
act as a backup to give you peace of mind.
TIP! To do this, you must install the PC Suite
application provided on the CD-ROM or available in a
download from http://update.lgmobile. com. (From www.
lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to
Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity.
2 Touch USB connection mode.
3 Connect the handset and PC using the USB cable, and
then wait a moment.
4 The installation guide message will appear.
Caution! If the installation guide message is not displayed on
your PC, check your CD-ROM settings in Windows.

5 Insert the supplied CD, or click the download button to
directly download the LG PC Suite program from the
website.
6 Click on the LG PC Suite Installer that appears on your
screen.
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Connecting your phone and PC
1 Select PC Suite mode from the Connectivity > USB
connection mode menu and then connect the USB
cable to your phone and PC.
2 LG PC Suite will automatically activate on your PC.
Caution! If LG PC Suite is not activated automatically
on your PC, please check your CD-ROM settings on the PC.

3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone’s data
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and then select Backup or
Restore.
3 Choose whether to back up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/To do/Memo Data. Select the
location where you want to back up the data to, or
restore it from. Click Save.
4 Your data will be backed up.

Viewing phone files on your PC
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Manage Files icon.
3 Images and audio files you have saved on your phone
will be displayed on the screen in the LG Phone files.
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TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you
manage files, organise documents and remove content you no
longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and display all the contacts
saved on your SIM card and handset.
4 Click on File, and then select Save. You can now select
where you want to save your contacts to.
NOTE: To back up contacts saved to your SIM card, click on
the SIM card folder on the left side of the PC screen. Rightclick on one of your contacts, choose Select all, and then
choose Copy or Move to phone memory.
Right-click on your contacts, and then select Copy to phone
memory. Now click on the Handset folder on the left side of
the screen, and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your PC and phone messages will be displayed in
folders on the screen.
4 Use the toolbar at the top of your screen to rearrange
messages.
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Using your phone as a mass storage device
Your phone can be used as a mass storage device.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity.
3 Touch USB connection mode.
4 Touch Mass storage. This mode will be saved.
5 Connect the phone to your PC. Your phone will display
Connected.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate
mass storage.
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Software Update
LG Mobile Phone Software
This section discusses how to update LG mobile phone
software. For more information on installing and using this
software, please visit http://update.lgmobile.com.
The update feature allows you to update your software to
the latest version quickly and conveniently over the Internet,
eliminating the need to visit our service centre.
Since the mobile phone software update program requires
the your full attention for the duration of the update
process, please make sure to read the instructions and
notes that appear at each step before proceeding.
Note that removing the USB cable or batteries during the
update process may seriously damage your mobile phone.
LG assumes no liability for the loss of data during the
update process. It is highly recommended to back up any
important information before updating.

67

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

Possible causes

SIM error

There is no SIM
card in the phone,
or you may
have inserted it
incorrectly.
Signal weak
outside network

No
connection
to the
network
Codes do
not match

Function
cannot be
set
Calls not
available

When you want to
change a security
code, you must
confirm the new
code, by entering it
again. The two codes
you have entered do
not match.
Not supported by
service provider
or registration
required.
Dialling error,
New SIM card
inserted, Charge limit
reached.
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Possible Corrective
measures
Make sure that the SIM
card is correctly inserted.

Move to a higher location,
a window or open space.
Check the service provider
coverage map.
Contact your service
provider.

Contact your service
provider.
New network not
authorised. Check for new
restrictions. Contact a
service provider, or reset
limit with PIN2.

Troubleshooting
Message
Phone
cannot be
switched
on

Charging
error

Phone
loses
network
Number
not
permitted

Possible causes

Possible Corrective
measures
On/Off key pressed Press On/Off key for at
too briefly
least 2 seconds.
Battery empty
Charge battery. Check
Battery contacts
battery indicator on the
dirty
screen.
Clean the contacts.
Battery completely Charge battery.
empty
Make sure the
Temperature out of surrounding temperature
operating range
is within the operating
range, wait, and then
Contact problem
No mains voltage charge again.
Charger defective Check the power supply
and connection to the
Wrong charger
phone. Check the battery
Defective battery
contacts, and clean them
if necessary.
Plug in to a different
socket, or check the
voltage.
If the charger does not
warm up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace the battery.
Signal too weak
Reconnection to another
service provider is
automatic.
The fixed dial
Check settings.
number function
is on.
69

Accessories
There is a variety of accessories, some sold separately, for
your mobile phone. Choose the accessories that meet your
personal needs. Consult your local dealer for availability.
(Items described below may be optional).
Charger

Charging cradle

Data cable and CD

Watch cushion

SIM cap
tool (2)

NOTE:
• Bluetooth Headset is not included, LG recommend
to use a high performance Bluetooth headset for
enhanced communication.
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to use genuine LG accessories may invalidate
your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Network service / Technical data
Network service
The wireless phone described in this guide is approved for
use on E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and
WCDMA 2100 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 Network Services, you must
subscribe to them through your service provider and obtain
instructions for their use from your service provider.

Technical data
General
Product name: GD910
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Operating Temperature
Max: +37°C (discharging)
+36°C (charging)
Min: -10°C
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