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GD910 Kullanıcı Kılavuzu
- TÜRKÇE
LG tarafından piyasaya sürülen kompakt tasarımı
ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle göz dolduran,
en son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak
üzere tasarlanmış GD910 model cep telefonunu satın
aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet
sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan
farklılık gösterebilir.

Eski cihazınızın imha edilmesi
1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı
2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık
şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya
da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış
toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek
çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif
sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi
edinmek için lütfen yerel yönetim yetkililerinizle, atık
yönetimi servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla
irtibata geçiniz.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları
takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı
(SAR) bilgileri. Bu GD910 telefon modeli, radyo dalgalarına
maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla
uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık
durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini temin
etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel
veriler üzerine kurulmuştur.
• Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında
farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo
dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini
yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması
Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram
doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
• Bu telefon modeli için, vücuda takılı olarak kullanıldığında
DASY4 ile test edilmiş olan en yüksek SAR değeri 0,486
W/kg (10 g)’dır.
•S
 AR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden
ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku
üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
GD910’un kullanılması
GD910’un su geçirmezliği
GD910 su dökülmesine karşı korunmuştur (IPX4).
• Normal kullanım esnasında suyla anlık temasa karşı

dayanıklı olduğundan dolayı, cihazınız takılıyken yüzünüzü
yıkayabilirsiniz. Ancak yüzerken su geçirmez değildir.
• Kullanım ömrünü kısaltabileceğinden, ellerinizi yıkarken
deri kayışı ıslatmamaya dikkat edin.
• GD910 veya elleriniz ıslaksa, tuşlara basmayın. Telefon
suya maruz kalmışsa, ekranın içersinde nem bulunuyorsa,
bakım ve onarım için bir yetkili servis merkezine başvurun.
• GD910’un içerisine sıvı girmiş veya camın altı
buğulanarak uzun bir süre bu durumda kalmışsa,
GD910’u bakım ve onarım için derhal bir servis
merkezine götürün.
• Montaj işlemini SIM kapağının su geçirmez contasını
takmadan veya hasar görmüş parça kullanarak
gerçekleştirirseniz, cihazın su geçirmezliği garanti
edemeyiz.
• Su geçirmez conta SIM kapağının sık kullanımı dolayısıyla
hasar görmüşse, lütfen bir yetkili servis merkezine başvurun.

GD910’u takarken
• 
Cihazı yüksek sıcaklıklara ve büyük miktarlarda neme

veya toza maruz bırakmayın. Cihaz arızası, deformasyonu
ve renk solması bunun yanı sıra yanık yaralanmaları
meydana gelebilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• 
Kordona hasar vermeyin. Elektrik çarpması, aşırı ısınma

veya yangın meydana gelebilir.

• 
Şarj cihazlarına veya fişlere ıslak ellerle dokunmayın.

Elektrik çarpması meydana gelebilir.

• 
Şarj ederken cihazın üzerine su dökmeyin. Cihazın üzerine

su dökülecek olursa, şarj aletini derhal fişten çekin. Bir
kısa devre veya ürün arızası nedeniyle yangın, elektrik
çarpması, aşırı ısınma meydana gelebilir.
• 
Pil şarj aleti ve adaptör su geçirmez değildir.
• 
Hassas ciltli veya fiziksel durumu zayıf olan kimseler saati
takarken kaşıntı veya cilt tahrişi yaşayabilirler. GD910
kullanırken cildinizin etkilendiğini fark ederseniz, derhal
kullanmayı kesin ve bir doktora danışın.
• 
Cihaz takılı halde ağır fiziksel egzersizle veya işle
uğraşırken kendinizi ve çevrenizdekileri yaralamamaya
dikkat edin.

Bluetooth kulaklık kullanımı
İşitme hasarını önleme
Bluetooth kulaklık ses şiddeti yüksek bir şekilde kullanılacak
olursa, kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Ses şiddetini güvenli
bir seviyeye ayarlayın. Zamanla yüksek bir ses şiddetine
alışacak olursanız, bu size normal görülebilir, ancak hala
işitme yetinize zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya
konuşmaları boğuk biçimde duyacak olursanız, kulaklık
kullanmayı kesin ve işitme yetinizi kontrol ettirin. Ses
şiddeti ne kadar yüksek olursa, işitme yetiniz o kadar çabuk
etkilenebilir.
 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
İşitme uzmanları işitme yetinizi korumak için aşağıdakileri
önermektedir:
• Bluetooth kulaklığınızı yüksek ses şiddetinde kullandığınız
süreyi, sınırlandırın.
• Gürültülü ortamları bastırmak için ses şiddetini
yükseltmekten kaçının.
• Mümkünse, ses şiddetini güvenli bir seviyede kullanın.

Kulaklıkların güvenli kullanımı
• Bir araç sürerken müzik dinlemek için kulaklıkların

kullanılması önerilmemektedir ve bu bazı bölgelerde yasa
dışıdır. Araç sürerken dikkatli ve tetikte olun.
• Herhangi tipte bir aracı sürerken veya tam dikkatinizi
gerektiren herhangi bir faaliyette bulunurken, yaptığınız
işi aksattığını veya dikkat dağıttığını fark ederseniz, cihazı
kullanmayı bırakın.

Ürüne özen ve bakım
UYARI: Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için
onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı
tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı
veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
• Bu telefonu açıp parçalara ayırmayın. Telefon için onarım

gerekli olduğunda yetkili teknik servise götürün.

• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden

uzak tutun.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak

tutulmalıdır.

• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz

bırakmayın.

•Ö
 zel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu

kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği
için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
• Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik
çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
• Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden
olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde
şarj etmeyin.
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
• Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
• Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi
gerekir.
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
• Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına
koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri
etkileyebilmektedir.
• Ekrana keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde
telefona hasar verebilir.
• Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz
yere dokunmayın.
• Telefonu veya aksesuarları havuz, sera, solaryum veya
tropik ortamlar gibi nem oranının yüksek olduğu yerlerde
kullanmayın. Bu telefonun zarar görmesine ve garantinin
geçersiz olmasına neden olabilir.
10 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Deri zarif ve doğal bir malzemedir, zamanla doğal yıpranma

ve eskime olması normaldir. Ürün daha kalıcı şekilde
kullanmak için, lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin.
- Deri parçaları neme, suya ve doğrudan ısı kaynaklarına
maruz bırakmayın.
- Deri yüzeyi alkol, parfüm, çözücüler ve yağlı maddeler
ile temas ettirmeyin.
- Deri yüzeyi kaba, keskin veya aşındırıcı nesneler ile
temas ettirmeyin.
- Metal parçaları kaba yüzeyler ile temas ettirmeyin ve
yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Ürünü aşırı derecede bükmeyin.

Problem olması durumunda
- Lekelerin görülmesi halinde, deri yüzeyini kuru, temiz
ve yumuşak bir bezle veya profesyonel deri temizleme
ajanı kullanarak silin.
- Suyla temas etmesi halinde, deriyi sertçe ovmayın,
kuru, temiz ve yumuşak bir bez kullanın ve emmesi için
üzerinde hafifçe vurma hareketi uygulayın.
• Deriyi değiştirmeniz gerekiyorsa, bir yetkili servis
merkezine gidin ve bu telefon modeli ile kullanılmak üzere
onaylanmış deri ile değiştirin.(Deri garanti kapsamından
çıkarılmıştır.)

Telefonun verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere
neden olabilir.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi bir aygıtın civarında

kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin
göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
• Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden
olabilir.
•K
 üçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs.
etkileyebilir.

Yol güvenliği
Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon
kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.
• Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
• Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree)
kitlerini kullanın.
• Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce
arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın
bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
• Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir
kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek
şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının arıza yapmasına veya
yanlış çalışmadan ötürü ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar
olabilmeniz için ses seviyesini makul bir düzeye
ayarlayınız.Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya
geçerken zorunludur.

12 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma
Uzun bir süre yüksek sese maruz kaldığınızda işitme
duyunuz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın
bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz.
Ayrıca müzik ve arama sesi seviyelerinin makul bir seviyeye
ayarlanmasını tavsiye ederiz.

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

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar
Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde telefonunuzu
kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili yönetmelikleri ve kuralları
takip edin.

Patlama riski olan ortamlar
• Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
• Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç

kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya
bulundurmayın.
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
• Herhangi bir hava aracına binmeden önce cep
telefonunuzu kapatın veya uçuş modunu etkinleştirin.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar
Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde
saklayın. Söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek
küçük parçalar içerir.

Acil aramalar
Acil çağrılar, her mobil şebekesinde bulunmayabilir.
Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona
güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgisi ve bakımı
• Pili tekrar şarj etmeden önce tamamen boşaltmanıza

gerek yoktur. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak,
batarya performansını düşürebilecek bellek etkisi yoktur.
• Yalnız LG pillerini ve şarj aletlerini kullanın. LG şarj aletleri,
pil ömrünü en iyi seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.

14 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Güvenli ve verimli kullanım talimatları
• Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın

yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.

• Pil, kabul edilebilir performansın dışına çıktığı zaman

değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa
şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için uzun süre
kullanılmadığında pili şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın
ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde
kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin
performansını etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
• Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara
uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde
kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak
için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj
cihazını prizden çıkarın.
• Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına,
kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak
değişiklik gösterir.
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Telefonunuzu tanıyın
Telefonun parçaları
Hoparlör
Kamera lensi
Gönder tuşu
Geri/Silme tuşu

Ana ekran

Çoklu-görev/
Güç tuşu

Gönder tuşu
- Bir telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.
- Saat ekranınızda çağrı geçmişi menüsünü açar. 2 saniye
süreyle basıldığında kullanılan en son numarayı arar.
- Varsa, menüyü kullanırken seçenek listesini açar.

Geri/Silme tuşu

- Sizi önceki menüye götürür.
- 2 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda, saat
ekranınızdan Sesli komutlara hızlı erişim sağlar.

Çoklu-görev/ Güç tuşu

-M
 enüyü kapatır ve sizi ana saat ekranına geri döndürür.
- 2 saniye süreyle basıldığında telefonu Açık/Kapalı
duruma getirir.
UYARI: Sesli komut, Türkçe de desteklenmemektedir.
16 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Telefonunuzu tanıyın
Şarj Pimi
SIM kapağı kilidi
SIM kapağı
Mikrofon
SIM kart soketi
UYARI: Telefona zarar verebileceğinden, telefon açıkken
SIM kapağını çıkartmayın. SIM kapağının çıkartılması telefonun
kapanmasına neden olur.
UYARI: SIM kapağını çıkartmak için tırnağınızı kullanmayın.
İPUCU! Cihazı hızlı bir şekilde kapatmak için, Gönder ve Temizle
tuşuna basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun.

Bileğinize uyacak şekilde saatinizi ayarlama
Kordon uzunluğunu bilek ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz.
1 Saati bilekten çıkarın ve tokayı açık durumda yumuşak
bir yüzeye bırakın.
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Telefonunuzu tanıyın
2 S aat kordonunu tutun ve tokanın “A” kısmını dikey olarak
çekin.

3 S aat kordonunu tutun ve tokanın “A” kısmını yanal
hareket ettirerek kordun uzunluğunu ayarlayın.

4 S aatin kordon uzunluğunu sabitlemek için, tokanın “A”
kısmını eski konumuna getirin.

5 Bir ‘klik’ sesi duyulana dek tokayı bastırın.

SIM kartının takılması
1 SIM kapağını çıkartın.
- SIM kapağını açmak için SIM kapağı anahtarını
kullanın.
18 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Telefonunuzu tanıyın

NOT: Kapak şeklini bozmamak için SIM Anahtarını
SIM kapağı üzerindeki kilide tam olarak yerleştirin. SIM
kapağına zarar vermemek için telefonla birlikte gelen SIM
Anahtarını kullanınız.

2 SIM kartını takın
Kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya
baktığından emin olun. SIM kartı SIM kart tutucuya
kaydırın.
A

B

* SIM kartını çıkartın.
- SIM kartını çıkartmak için, SIM kartını kenarından hafifçe
itin ve ardından kaldırarak SIM kartı tutucusundan çıkartın.
- SIM kartını çıkarttığınızda, SIM Anahtarını tam olarak
yerleştirin ve çıkartın.
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Telefonunuzu tanıyın
A

B

C

3 SIM kapağını yerine takın.
SIM kapağını SIM kartı tutucusuna yerleştirin ve kapağı
“klik” sesi duyulana kadar sağa çevirerek yerine
sabitleyin.

Telefonunuzu kızakla şarj etme ve bağlama
1 Güç adaptörünü elektrik prizine takın.
2 Güç adaptörünü şarj kızağına bağlayın.
20 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Telefonunuzu tanıyın

3 Ş arj kızağını telefona bağlayın. Şarj pimlerinin şarj
kızağındaki pimlerle doğru şekilde hizalandırıldığından
emin olun.
A

B

4 Ş arj aletini bağladığınızda, pil şarj olmaya başlayacaktır.
Kilit ekranında pil dolu simgesi
görüntülenirse, pilin
şarj edilmesi tamamlanmış demektir.
NOT: Pilin ömrünü uzatmak
için, ilk kullanımından önce pil
tamamıyla şarj edilmelidir.

Simge

Açıklama
Bataryanın
Şarj Ediliyor

UYARI: Şarj işlemine başlamadan önce, SIM kapağının
güvenli bir şekilde telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
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Telefonunuzu tanıyın
Telefonunuzun/Bluetooth Kulaklık şarj edilmesi

Şarj cihazı

Şarj cihazı

Şarj cihazı

Şarj cihazı

Telefonunuzun PC'ye bağlanması

Şarj kızağı
UYARI: Veri kablosu ile birlikte çift şarj kablosunu
kullanmayın. Sadece şarj cihazı ile birlikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır, bu yüzden veri kablosu ile bağlandığında doğru
şekilde çalışmaz.

Çift şarj kablosu

Veri kablosu
22 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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Telefonunuzu tanıyın
Ana ekranınız
GD910’unuz dokunmatik bir ekrana
sahiptir.
Buradan, menü seçeneklere erişebilir,
diğer birçok işlevlin yanı sıra hızlı arama
yapabilir ve profilinizi değiştirebilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları
•Ç
 ok sert basmaya gerek yoktur;

Dokunmatik ekran

dokunmatik ekran, hafif ama kararlı
dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
• İstediğiniz seçeneğe parmağınızın ucuyla dokunun.
Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
•D
 okunmatik ekran üzerine herhangi bir malzeme
kaplandığında çalışmayacağından ötürü, telefonunuzu
herhangi bir kap veya çanta ile kaplamayın.
• Ekran ışığı söndüğünde, tuşlara istemeden dokunulmasını
önlemek için dokunma koruma işlevi otomatik olarak
etkinleştirilir. Bu özellik istem dışı dokunulduğuna
dokunmatik ekranın tepki vermesini engeller. Dokunma
korumasını devre dışı bırakmak için, telefonun sağ
tarafındaki herhangi bir tuşa iki kere basın.
• GD910’unuz kullanımda olmadığı her zaman, kilitli
ekranına dönecektir.
* Kilit ekranı
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Telefonunuzu tanıyın
GD910 telefonunuzla etkileşim
GD910 dokunmatik ekranda bulunan kumanda tuşları
gerçekleştirdiğiniz işleme göre dinamik olarak değişir.
Saat ekranı: Ekranlar arasında geçiş yapmak için,
sadece ekranı soldan sağa veya sağdan sola sayfa
çevirme hareketi yapın. Ayrıca, ana saat ekranında ekranı
yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru sayfa
çevirme hareketi yaparak 8 adet saat ekranından birini de
seçebilirsiniz.
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Telefonunuzu tanıyın
Kaydırma: Kaydırma için parmağınızı bir taraftan diğerine
sürükleyin. Bazı ekranlarda, ayrıca yukarıya veya aşağıya
kaydırma da yapabilirsiniz.

Uygulamaların Açılması: Her hangi bir uygulamayı açmak
için, ekranı istenilen uygulamanın üzerine sürükleyin ve
ardından uygulama simgesi veya menüsü üzerine dokunun.
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Telefonunuzu tanıyın
Dokunmalı etkileşim resimli açıklamaları
Dokun

Dokun ve yukarı

Dokun ve Sürükle
Dokun ve Sürükle
(Yukarıdan o Aşağıya) (Aşağıdan o Yukarıya)

Dokun ve tut

Tut ve yukarı

Dokun ve Sürükle
(Soldan o Sağa)

Dokun ve Sürükle
(Sağdan o Sola)

Dokun, Tut ve Sürükle Dokun, Tut ve Sürükle Dokun, Tut ve Sürükle Dokun, Tut ve Sürükle
(Yukarıdan o Aşağıya) (Aşağıdan o Yukarıya) (Soldan o Sağa)
(Sağdan o Sola)

Sayfa çevirme hareketiyle etkileşim resimli
açıklamaları
Sayfa çevirme
Sayfa çevirme
hareketi
hareketi
(Yukarıdan o Aşağıya) (Aşağıdan o Yukarıya)

Sayfa çevirme
hareketi
(Soldan o Sağa)

Sayfa çevirme
hareketi
(Sağdan o Sola)
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Telefonunuzu tanıyın
Ekran Simgeleri
Aşağıdaki tablo,
Durum çubuğu
telefonun gösterge
Hızlı tuşlar
ekranında görüntülenen
çeşitli ekran göstergeleri
Bilgi alanı
ve simgelerini
tanımlamaktadır.
Gösterge ekranını
açmak için saat ekranı üzerinde parmağınızı soldan sağa
doğru sürükleyin.
* Durum çubuğu
Simge

Açıklama

Simge Açıklama

Şebeke sinyal gücü
(Çubuk sayısı şebekenin
gücüne göre değişir)

Bluetooth etkin

Uçuş modu seçili

Bluetooth Mono
kulaklık
Kalan pil ömrü

Bir alarm kurulu

Pil boş

Şebeke sinyali yok

* Hızlı tuşlar
Simge

Açıklama

Simge

Açıklama

Normal profili kullanımda

Cevapsız çağrılar

Sessiz profili kullanımda

Yeni mesajı

Yüksek profili kullanımda

Uçak modu açık

Etkinlik yok

Uçak modu kapalı
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Menü haritası
Ekran ışığı söndüğünde, dokunma korumasını devre dışı
bırakmak için telefonun sağ tarafında herhangi bir tuşa iki
kere basın ve ekrana girin.
Saat ekranında 4-yönlü ok tuşları
x2
görüntülenecektir. Ana menüyü açmak için,
ana saat ekranında parmağınızı iki kere
sağdan sola doğru kaydırın.

Rehber
1. Yeni kişi
2. Ara
3. Hızlı arama
4. Gruplar
5. Ayarlar
6. Bilgi

Uygulamalar
1. Multimedya
2. Organizör
3. Alarmlar
4. Ses kaydedici
5. Araçlar

Mesajlar
1. Mesaj oluştur
2. Gelen kutusu
3. Taslaklar
4. Giden kutusu
5. Gönderilenler
6. Şablonlar
7. İfadeler
8. Ayarlar

Ayarlar
1. Bluetooth
2. Profiller
3. Ekran
4. Telefon
5. Çağrı
6. Bağlantı
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Çağrılar
Arama veya görüntülü arama yapma
1 Ç
 ağrı menüsünü açmak için, saat ekranında parmağınızı
sağdan sola doğru sürükleyin.
2 Video çağrısı veya Ses çağrısını seçin.
3 Tuş takımı ekranından numarayı girin.
Bir basamak silmek için, telefonun
sağ tarafındaki
Silme tuşuna veya
ekranda dokunmatik Silme
tuşuna
basın.
4 Bir arama yapmak için, telefonun sağ
tarafındaki Gönder tuşuna veya
ekranda dokunmatik Gönder tuşuna basın.
5 Aramayı sonlandırmak için, tuşuna dokunun.
NOT: Telefonunuz, size isme göre arama yapma olanağını
sunan Sesli komut özelliğine sahiptir.
İPUCU! Uluslararası arama yapmak amacıyla “+”
karakterini girmek için tuş takımı ekranında 0 tuşuna dokunun
ve tutun.
İPUCU! Tuş takımı ekranında
düğmesine dokunarak yıldız *
veya kare # sembollerini girebilir, Sessiz özelliğini açıp/
kapatabilir, bir mesaj Gönder, bir numarayı Kaydet veya Rehberi
ara işlemlerini seçebilirsiniz.
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Çağrılar
Rehberden arama yapma
Rehberinizde numarası kayıtlı bulunan birini aramak çok
kolaydır.
1 R ehberinizi açmak için ana ekrandan veya
öğesine dokunun.
2 Rehberdeki adlar listesi arasında kaydırma yapın veya
İsim alanı sekmesine basın, çağrı yapmak istediğiniz
kişinin isminin ilk harfini girin ve
dokunma tuşuna
basın.
3 Listede, aramak istediğiniz kişiye dokunun ve o kişi
adına kayıtlı birden fazla numara varsa kullanmak
istediğiniz numarayı seçin.
4  Gönder tuşuna veya Gönder
dokunma tuşuna
basın. Seçenekler menüsünden bir Görüntülü da
yapabilirsiniz.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi
Telefonunuz çaldığında Gönder
tuşuna basarak çağrıyı
yanıtlayın.
Gelen çağrıyı reddetmek için
Son tuşuna basın.
İPUCU! Gelen bir çağrıyı reddetmeden önce, çağrıyı neden
alamadığınızı açıklayan bir mesajı,
tuşunu seçmek ve Özür
mesajı öğesini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.
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Çağrılar
Çağrı sesinin ayarlanması
Çağrı esnasında ses seviyesini ayarlamak için,
tuşuna basın ve yukarıya veya aşağıya kaydırın.

Temizle

Çağrı sürecindeki seçenekler
Ekranınızda görüntülenen numaraya basarak bir çağrıyı
beklemeye alabilirsiniz.
Sessiz - Konuştuğunuz kişinin sizi işitememesi için
mikrofonu kapatır.
Tuş takımı - Tuş takımı ekranını açar. veya
öğesini seçerek rehberde arama yapabilirsiniz. Ayrıca,
öğesini seçerek veya öğesini seçtikten sonra
telefon numarasını kaydederek yeni bir mesaj da
gönderebilirsiniz.
Çağrı esnasında seçenekler menüsünü açmak için,
Gönder tuşuna basın. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:
Hoparlör açık/kapalı - Hoparlörü açar ve kapatır.
Tuş takımı - Numaraları girmek için nümerik tuş
takımını açar (örneğin, çağrı merkezlerini veya diğer
otomatikleştirilmiş telefon servislerini ararken).
Çağrı ekle - İkinci bir arama yapmanıza olanak sağlar.
Numarayı çevirin ve rehberinizde arama yapın, ardından
çağrıyı bağlamak için
öğesine dokunun. Ekranda her iki
çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kilitlenir ve arayan beklemeye
alınır. Çağrıların birini ya da her ikisini de sonlandırmak için
Son tuşuna basın.
NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirileceksiniz.
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Çağrılar
Kaydet - Çağrıyı kaydetmenize olanak sağlar.
Mesajlara git - Mesajlarınızı kontrol etmenize olanak
sağlar.
DTMF kapalı - Çağrı sırasında DTMF sinyalini kapatır.
DTMF size otomatik yanıt sistemlerine ait menüler
içerisinde gezinmek amacıyla nümerik komutları kullanma
olanağı sağlar. Varsayılan ayar olarak, DTMF açıktır.
Aramayı sonlandır - Çağrıyı sonlandırır.

Hızlı arama
Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine
atayabilirsiniz.
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine dokunun ve ardından
Hızlı arama öğesini seçin.
2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış
bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı arama
numarasına atamak için bir numaraya dokunun.
3 R ehberiniz açılacaktır. Telefon numarasına bir kez
dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin.
Bir kişiyi bulmak için, İsim kutusunun üzerine hafifçe
vurun ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.
Nümerik tuş takımını kullanarak bir hızlı arama numarasını
aramak için, kişi ekranda görünene dek atanmış numaraya
basın ve basılı tutun.

32 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu

D910_Turkey_1.2_0918.indd 32

2009.9.18 11:10:59 PM

Çağrılar
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi
Saat ekranında, Gönder tuşuna basın, ardından sola ve
sağa kaydırın. Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:
Tüm aramalar - Tüm aranan, alınan ve cevapsız
çağrıların.
Yapılan aramalar - Yapmış olduğunuz ve cevapsız
kalan tüm aramaların listesini görüntüler.
Gelen aramalar - Sizi arayan tüm numaraların listesini
görüntüler.
Cevapsız çağrılar - Cevapsız bıraktığınız tüm
aramaların listesini görüntüler.
İPUCU! Herhangi bir çağrı günlüğünde, seçenekler menüsünü
açmak için
Gönder tuşunu seçin ve ardından öğeleri silmek
için Sil öğesine basın. Aynı anda silmek için birden fazla öğe
seçebilirsiniz.
İPUCU! Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir
çağrı günlüğüne dokunun.

Çağrı ayarlarını değiştirme
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Çağrı öğesini seçin.
2 B uradan aşağıdakiler için ayarları değiştirebilirsiniz:
Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın yönlendirilip
yönlendirilmeyeceğini seçin.

D910_Turkey_1.2_0918.indd 33

33

2009.9.18 11:10:59 PM

Çağrılar
Arama bekliyo - Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir
arama sırasında telefon size gelen başka bir aramaya
ilişkin olarak da uyarıda bulunur.
Çağrı engelleme - Engellemek istediğiniz çağrıları seçin.
Sabit arama numarası - Telefonunuzdan aranabilecek
numaraların listesini açmak veya düzenlemek için
Sabit arama numaraları’nı seçin. Operatörünüzün
PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirildiğinde,
telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki
numaralar aranabilir.
Özür mesajı - Gelen bir çağrıyı reddetmeden önce,
çağrıyı neden alamadığınızı açıklayan bir mesajı,
tuşunu seçmek ve Özür mesajı öğesini kullanmak
suretiyle gönderebilirsiniz.
Arama ücretleri - Yaptığınız aramalara yönelik
ücretlendirmeleri görüntüleyin. Bu servis şebekeye
bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez.
Arama süreleri - Tüm, aranan, alınan ve son çağrılar
olmak üzere tüm çağrıların sürelerini görüntüleyin.
Ortak ayarlar
• Arama reddetme - Reddetme listesini vurgulamak için
Açık düğmesine dokunun. Tüm çağrıları, belirli rehber
kayıtlarını veya grupları, kayıtlı olmayan numaralardan
gelen çağrıları (rehberinizde bulunmayanlar) veya
Arayan Numarası olmayan çağrıları seçmek için metin
kutusuna dokunabilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için
Kaydet öğesine dokunun.
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Çağrılar
•N
 umaramı gönder – Giden bir çağrıda numaranızın

görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
) ya da Kapalı
(
) öğesini seçin.
•D
 akika hatırlatıcı - Bir arama sırasında, dakikada bir
sinyal duymak için Açık (
) öğesini seçin.
• BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak
çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak üzere Handsfree,
telefondaki bir tuşa basarak bir çağrıyı cevaplamak için
ise Telefon seçimini yapın.
• Yeni numarayı kaydet - Yeni bir numara kaydetmek
için Evet öğesini seçin.
•O
 tomatik tekrar ara - Açık (

İPUCU! Seçenekler listesi üzerinde kaydırma yapmak için,
görünür olan son öğeye dokunun ve ardından parmağınızı
ekranda yukarıya sürükleyin. Liste daha fazla öğe
görüntülemek için yukarıya kayacaktır.

Video arama ayarlarının - Görüntülü aramalarınız için
ayarları seçmek üzere Video arama ayarına dokunun.
Bir Video araması yaparken sabit resim kullanıp
kullanmayacağınıza karar verin, ardından birisini seçin
ve/veya ekranda kendinizi görmek için aynayı açın.
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Rehber
Rehberin aranması
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine dokunun ardından
Ara öğesini seçin.
İPUCU! Numerik tuş takımı ekranında, rehber kayıtlarını açmak
ve arama yapmak için
öğesine dokunun.

2 R ehberdeki kişiler arasında kaydırma yapın veya İsim
alanı sekmesine basın, çağrı yapmak istediğiniz kişinin
isminin ilk harfini girin ve
dokunma tuşuna basın.
Böyle bir durumda girmiş olduğunuz harflere karşılık
gelen rehber listesini göreceksiniz.
3 Listede, aramak istediğiniz kişiye dokunun ve o kişi
adına kayıtlı birden fazla numara varsa kullanmak
istediğiniz numarayı seçin.
4  Gönder tuşuna veya Gönder dokunma tuşuna
basın. Seçenekler menüsünden bir Video araması da
yapabilirsiniz.

Yeni kişinin eklenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine dokunun ve ardından
Yeni kişi seçin.
2 Kişiyi arzuladığınız şekilde Telefon veya SIM’e kaydedin.
3 Yeni kişinin adını ve soyadını girin. Her ikisini girmek
zorunda olmasanız da en azından birini girin.
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Rehber
4 Y eni kişiye resim eklemek istiyorsanız,
öğesine
dokunun ve ardından Resmi düzenle menüsü görünür.
5 K işi başına beş farklı numara girebilirsiniz. Her girişin ön
ayarlı Mobil, Ev, Ofis, Çağrı cihazı ve Faks seçenekleri
vardır. Bitirdiğinizde Kapat’a tıklayın.
6 E-posta alanında bir E-posta adresi ekleyin.
7 K işiyi Grup yok, Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, Okul,
VIP veya oluşturmuş olduğunuz diğer gruplar arasından
seçtiğiniz bir ya da birden fazla gruba atayın.
İPUCU! Kayıtlı kişileriniz için özel gruplar oluşturabilirsiniz.

8 A yrıca Zil sesi, Doğum günü, Yıldönümü, Ana sayfa, Ev
adresi, Şirket adı, İş pozisyonu, Şirket adresi ve bir Not
ekleyebilirsiniz.
9 K işiyi kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
İPUCU! Bir kişiyi görüntülerken,
Gönder tuşuna basarak
seçenekler menüsüne erişebilirsiniz.

Bir grup oluşturma
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine dokunun Gruplar
öğesini seçin ve ardından Yeni grup öğesine dokunun.
2 İsim alanına yeni grubunuzun ismini girin. Gruba özel bir
zil sesi de atayabilirsiniz.
3 Y eni grubu kaydetmek üzere Kaydet öğesine dokunun.
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Rehber
NOT: Bir grubu silseniz bile, o gruba atanmış olan kişi kayıtları
kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi
Kişi ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine ve ardından Ayarlar
öğesine dokunun.
2 Buradan aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:
Kişi listesi ayarları - Telefon ve SIM, yalnızca Telefon
veya yalnızca SIM içerisine kaydedilmiş rehberlerden
hangisini görmek istediğinizi seçin. Ayrıca rehberde
kayıtlı bir kişinin adını veya soyadını göstermek veya
kişinin yanındaki hızlı komut tuşunu görüntülemek için de
seçim yapabilirsiniz.
Kopyala - Rehber’inizi telefon’dan SIM’e veya SIM’den
telefonunuza kopyalar.
Telefonun sağ tarafındaki Gönder tuşunu kullanarak
ve Tümünü seç öğesine dokunarak tüm rehber
kayıtlarını veya kayıtlı kişileri birer birer seçebilirsiniz.
Taşı - Bu komut, Kopyala komutu gibi çalışır ancak kişi
sadece taşıdığınız yere kaydedilir. Örneğin kişiyi SIM’den
telefona taşırsanız SIM bellek kartından silinir.
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Rehber
Tüm kişileri Bluetooth’la gönder - Bütün kişilerinizi
Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderin.
Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde Bluetooth öğesini
açmanız için bir uyarı alacaksınız.
Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. Tüm rehberi silmek
istediğinizden eminseniz Evet öğesine dokunun.

Bilgilerin görüntülenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Rehber öğesine ve ardından Bilgi
öğesine dokunun.
2 Buradan Servis arama numaraları’nı, Kendi
numaralarım’ı, Bellek bilgisi’ni (kalan bellek miktarını) ve
Kartvizitim’i görebilirsiniz.
İPUCU! Kendi kartvizitinizi eklemek için, Kartvizitim öğesini
seçin ve ardından herhangi bir kişi için yaptığınız şekilde kendi
bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için Kaydet’e dokunun.
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Mesajlar
Mesajın gönderilmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Mesajlar öğesine ve ardından Mesaj
oluştur.
2 Bir mesaj alanına dokunduğunuzda, tuş takımı ekranı
görünecektir. Alıcının numarasını girmek için Kime
alanına dokunun veya rehberinizi açmak için ara
simgesine dokunun. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
3 Tuş takımı ekranını kullanarak metin mesajını girin.

o

4 Seçenekler menüsünü açmak için tuş takımı ekranında,
Gönder tuşuna basın. Yazma dili, Sözlüğe ekle,
Ekle, Taslaklara kaydet veya Yazı tipi boyutu seçin.
Bir Şablon eklemek için İfadeler veya İsim & Numara,
Ekle öğelerine dokunun.
5 Hazır olduğunuzda Gönder öğesine dokunun.
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Mesajlar
Metin girilmesi

- T9 modunu açmak veya kapatmak için dokunun.
- Numara, sembol ve metin tuş takımları arasında
geçiş yapmak için dokunun.
- İmleci hareket ettirmek için dokunun.
- Mesaj alanına dönmek için dokunun.
- Boşluk eklemek için dokunun.
- Bir karakteri silmek veya bir cümleyi kaldırmak için
dokunun.
/
- Kendiliğinden açılır (pop-up) ekranı açmak
veya kapatmak için dokunun.
* T9 modu
T9 dokunduğunuz tuş sıralamasına göre sözcükleri
tanıyan, yerleşik bir sözlük kullanır. Aramak istediğiniz
harf ile ilgili rakam tuşuna dokunun, sözlük kullanmak
istediğiniz sözcüğü tahmin edecektir.
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Mesajlar
* ABC normal modu
ABC modunda,
göreceksiniz. Bu modda, T9
modu kapalıysa bir harf girmek için tuşa tekrarlı olarak
dokunmalısınız (
).
NOT: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp,
gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040
V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Mesaj klasörleri
GD910 model cep telefonunuzun klasör yapısının,
kullanımının ne kadar kolay olduğunu hemen fark
edeceksiniz.
Gelen kutusu - Alınan tüm mesajlar gelen kutusuna
yerleştirilir. Burada cevaplamak, iletmek dahil pek çok işlem
yapabilirsiniz, ayrıntılar için aşağıya bakın
Taslaklar - Bir mesajı yazmayı tamamlamadıysanız,
yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.
Giden kutusu - Burası, mesaj gönderilirken geçici olarak
kullanılan bir yerdir.
Gönderilenler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre
yerleştirilir.
Şablonlar - Sıkça gönderdiğiniz SMS mesajlarınız
için şablon oluşturun. Telefonda hali hazırda
düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar mevcuttur.
İfadeler - İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.
Telefonunuzda genel olarak kullanılan bazı popüler ifadeler
hali hazırda mevcuttur.
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Mesajlar
Ayarlar - Bu Metin Mesajları/Telesekreter seçeneklerinizi
yapılandırdığınız yerdir.

Mesajların yönetimi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Mesajlar öğesine dokunun ve
ardından Gelen kutusu seçin.
2 B ir mesaj seçin, seçenekler menüsünü açmak için
Gönder tuşuna basın ve ardından aşağıdakilerden
birini seçin:
Cevapla - Seçilen mesaja cevap gönderir.
Sil - Seçili mesajı siler.
İlet - Seçilen mesajı başka birine gönderin.
Numarayı kaydet - Mesajda telefon numarasını
kaydedin.
Al - Seçilen mesajdan telefon numarası veya e-posta
adresi gibi bilgileri alın.
Yeni mesaj - Yeni bir mesaj göndermek için seçin.
Sesli araması - Size mesajı gönderen kişiyi arayın.
Video araması - Görüntülü arama yapmak için seçin.
Kopyala & Taşı - Seçilen mesajı SIM kartınıza veya
telefonunuza kopyalayın veya taşıyın.
Mesaj bilgisi - Mesajı tipi, konusu, nereden geldiği ve
tarihi itibariyle kontrol edin.
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Mesajlar
SIM için Yer Yok mesajını gördüğünüz takdirde, gelen
kutusundan bazı mesajları silmelisiniz.
Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz, boş alan
yaratmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları
silebilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi
Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, üst menüye
doğru sürükleyin. Mesajlar öğesine dokunun Ayarlar
öğesini seçin ve ardından Metin mesajı öğesini seçin.
Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:
SMS merkezi - Mesaj merkeziniz için ayrıntıları belirleyin.
İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair onay almak için
kullanın.
Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS
merkezinde tutulacağını belirleyin.

Telesekreter ayarlarının değiştirilmesi
Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Mesajlar öğesine dokunun Ayarlar
öğesini seçin ve ardından Telesekreter öğesini seçin.
Sesli posta isim ve numarasını görüntüleyebilir ve
düzenleyebilirsiniz.
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Sesli komut
Sesli komut
Sesli komut simgesi
GD910’unuz gelişmiş
ses komutlarını
destekler. Gelişmiş ses
Çağrı tuşu
tanıma teknolojisini
kullanarak, işlemleri
sözlü komutlarla
gerçekleştirmenizi
mümkün kılar
(örneğin, arama
yapmak, yeni mesajları veya sesli postayı teyit etmek,
programınızı kontrol etmek, saati almak ve müzik dinlemek).
NOT:
• Sesli komut gürültülü bir ortamda veya bir acil durum
sırasında zor olabilir.
• Sesli komut özelliğini kullandığınızda, hoparlör devrededir.
Konuşurken GD910’u kısa bir mesafe uzakta tutun.
• Bir sesli komut kullanmadan önce, lütfen bu özelliğinin
etkinleştirilmiş olduğunu kontrol edin. (Ayarlar>Telefon>Sesli komut)
• Telefon arabanın içinde kullanırsanız, arabanın camlarını
kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, rüzgar gürültüsüyle
ve trafik gürültüsüyle kesintiye uğrayabilir.
UYARI:
S esli komut tüm dilleri desteklemez; belirli dillere göre bazı
özellikleri desteklemeyebilir.
• Sesli komut, Türkçe de desteklenmemektedir.
• Sesli komut özelliği dil bağımlıdır. Sesli komutu kullanmadan
önce, lütfen ses tanıma dilini kontrol edin.
* S es tanıma dilleri: İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere),
İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Rusça.
•
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Sesli komut
Erişim
Sesli komut özelliğini kullanmak için, saat ekranda
Temizle tuşuna basın ve basılı tutun ve ardından uyarıları
takip edin.

Sesli komut özelliği kullanma
Calling (Arama) - “Calling” deyin ardından basitçe ismini
söyleyerek birini arayın. Anlaşılır biçimde konuşun ve
kişiye ait bilgileri tam olarak rehber listenizde göründüğü
şekilde söyleyin. Kişinin birden fazla numarası olduğunda,
kişinin ismini belirtebilirsiniz. (örneğin, “Ali İhsan’ı ara”).
GD910’unuz rehberdeki varsayılan numarayı kullanarak bir
arama yapacaktır.
New message (Yeni mesaj) - Yeni bir mesaj geldiğinde,
Metinden Konuşmaya (TTS, Text to Speech) fonksiyonu
otomatik olarak aktif duruma geçer ve ardından gün
içerisinde aldığınız yeni mesajların sayısı ile ilgili olarak size
bilgi verir. Ayrıca, size son olarak aldığınız yeni bir mesajı
da otomatik olarak okuyacaktır.
Voicemail (Telesekreter) - Telesekreter merkezine
“Voicemail” diyerek doğrudan doğruya erişebilirsiniz.
Today schedule (Bugünün programı) - “Today
schedule” komutu size programınıza erişim ve onu gözden
geçirme olanağı sağlar.
Time (Saat) - “Time” komutu size günün saatini verir.
Music (Müzik) - “Music” komutu size şarkı çalma olanağı
sağlar.
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Sesli komut
Help (Yardım) - Sesli komut kullanımı için genel kılavuzlar
sunar.

Sesli komut ayarları
1 Saat ekranında, Temizle tuşuna basın ve basılı tutun.
2 Sesli komut özelliğini girdikten sonra ardından ayarları
açmak için
Gönder tuşuna basın.
3 Gerekli olduğu şekilde ayarları değiştirin.
Sensitivity (Hassasiyet) - “Sensitivity” ayarı eşleşenler
için sistemin nasıl filtre edeceğini kontrol eder. ‘Daha
fazla reddet’ seçimi, daha fazla potansiyel eşleşme filtre
etmek için hassasiyeti arttırır. ‘Daha az reddet’ seçimi,
hassasiyeti azaltır ve daha fazla potansiyel eşleşme
görüntüler. Sizden sıklıkla tekrarlamanız isteniyorsa veya
hiç eşleşen bulunmazsa, hassasiyet ayarını düşürün.
Train words (Sözcük öğret) - Telefon sizden sık olarak
bir sesli komutu tekrarlamanızı istiyorsa, ses paterninizi
tanıması için telefonu ayarlayın.
Timeout (Zaman aşımı) - 5 saniyeye veya 10 saniyeye
ayarlayın.

D910_Turkey_1.2_0918.indd 47

47

2009.9.18 11:11:3 PM

Uygulamalar
Klasörlerim
Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını
kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize,
oyunlarınıza ve size ait diğer öğelere kolaylıkla
ulaşabilirsiniz. Uygulamalar, Multimedya öğelerine
dokunun ve ardından Klasörlerim seçin.
Görüntülerim - Telefonunuza önceden yüklenmiş
varsayılan resimler ve telefonunuzun kamerasıyla
çekilen resimler dahil olmak üzere resimlerin bir listesini
içermektedir. Bir resmi rehber listenizdeki belirli bir kimseye
atayabilirsiniz böylece o kişi sizi aradığında o resim görünür.
Seslerim - Varsayılan sesleri ve Ses kayıtlarını içermektedir.
Diğerleri - Bu klasör resim ve ses olmayan dosyaları
saklamak için kullanılır.

Müzik
GD910’unuz yerleşik bir MP3 çalara sahiptir, böylece en
sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Müzik çalara erişmek
için, saat ekranında parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar, Multimedya öğelerine
dokunun ve ardından Müzik seçin.
Buradan şu klasörlere ulaşabilirsiniz:
Son çalınan - Yakın zamanda çalmış olduğunuz tüm
şarkıları görüntüleyin.
Tüm parçalar - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü
içerir.
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Uygulamalar
Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.
Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.
Tarzlar - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.
Çalma listeleri - Favori olarak kaydettiğiniz şarkıları içerir.
Parçaları karışık dinle - Müziğinizi rasgele sırayla dinleyin.

Müziğin telefona aktarılması
Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth
veya veri kablosunu kullanmaktır.
Bluetooth’la müzik aktarmak için:
1 H
 er iki cihazda Bluetooth’un açık olduğundan ve
birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile
göndermeyi seçin.
3 Dosya gönderildiğinde Evet’e dokunarak dosyayı
telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.

Şarkı çalınması
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar, Multimedya öğelerine
dokunun ve ardından Müzik seçin.
2 Tüm parçalar öğesine dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
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Uygulamalar
4
5
6
7

Şarkıyı duraklatmak için
tuşuna dokunun.
Önceki şarkıya dönmek için
tuşuna dokunun.
Bir sonraki şarkıya atlamak için
tuşuna dokunun.
Müzik menüsüne dönmek için
tuşuna dokunun.
İPUCU! Müzik dinlerken ses seviyesini
ayarlamak için ekrandaki Hoparlör simgesine
basın ve ardından yukarıya veya aşağıya
kaydırın.
İPUCU! Bluetooth kulaklık telefonunuza takılı olsa bile, MP3
sesini yalnızca telefondan duyabilirsiniz. MP3 sesi, Bluetooth
mono kulaklığından oynatılmaz.

Parça listesinin oluşturulması
Tüm parçalar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim
yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar, Multimedya öğelerine
dokunun ve ardından Müzik öğesini seçin.
2 Önce Çalma listeleri öğesini seçin.
3 Yeni parça listesi’ni seçin liste adını girin ve Kaydet
öğesine dokunun.
4 Telefonunuzdaki tüm şarkılar Tüm parçalar klasöründe
gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz
şarkılara dokunun; seçilen parçaların yanında onay
işareti belirir.
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Uygulamalar
5 D
 osya

> Tamam’a dokunun.

NOT: Müzik, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakları
yasalarınca korunan telif haklarına sahiptir. Müzik çoğaltmak
ya da kopyalamak için izin ya da lisans almanız gerekiyor
olabilir. Bazı ülkelerde, ulusal yasalar, telif hakkına sahip
malzemelerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır.
Lütfen bu tür malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgiler için ilgili
ülkenin ulusal yasalarına bakın.

Kamerayı kullanma
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar, Multimedya öğelerine
dokunun ve ardından Kamera öğesini seçin.
2 Ekranda vizör görünecektir. Bir fotoğraf çekmek
için
dokunun.
* Vizörünüzde, bir fotoğraf çekmeden önce aşağıdakiler
arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Fotoğrafınızı
düzenlemek için simgelere dokunun:
Galeri - Galerinizi görmek için dokunun.
P arlaklık - Kameranın vizöründe resmin parlaklığını
ayarlayın. Daha düşük pozlama ve puslu resim için
kontrast göstergesini çubuk boyunca sola doğru,
daha yüksek pozlama ve net resim içinse sağa
doğru kaydırın.
3 Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda birkaç saniye
görüntülendikten sonra kaybolur. Çekilen resmin adı
ekranın alt kısmında yazar.
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Takvime etkinlik eklenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, Ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun ve
ardından Organizör öğesini seçin ve ardından Takvim
öğesini seçin.
2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
3 Dosya > Etkinlik ekle’e dokunun.
İPUCU! Takviminizde tatil günlerini belirleyebilirsiniz. İstediğiniz
tatil gününü seçin, ardından gönder tuşuna dokunun
ve Tatili ayarla öğesini seçin. Her bir gün kırmızı olarak
işaretlenecektir.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun
ve ardından Organizör öğesini seçin ve ardından
Yapılacaklar öğesini seçin.
2 Yapılacak eklemek için Yapılacak ekle'ye dokunun.
3 Yapılacak konusu için tarih belirleyin, not ekleyin ve
öncelik seviyesi seçin: Yüksek, Orta ya da Düşük.
4 Kaydet’i seçerek yapılacaklar listenizi kaydedin.
İPUCU! Yapılacak listesini üzerlerine tıklıyarak
düzenliyebilirsiniz. Kaydet’i seçerek düzeltmelerinizi onaylayın.
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Not eklenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun ve
ardından Organizör öğesini seçin ve ardından Not
defteri öğesini seçin.
2 Yeni not öğesine dokunun.
3 N
 otunuzu yazın ve
> Notlara kaydet öğesine
dokunun.
4 Yeni notunuz ekranda gözükecekdir.

Tarih bulucunun kullanılması
Tarih bulucu belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını
hesaplamanıza yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Bu sizin
herhangi bir bitiş tarihini takip etmenize yardımcı olur.
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun ve
ardından Organizör öğesini seçin ve ardından Tarih
bulucu öğesini seçin.
2 B
 uradan sekmesinden istenen tarihi ayarlayın.
3 Sonra sekmesinde istediğiniz gün sayısını belirleyin.
4 Hedef tarihi altta görüntülenir.

Alarmın ayarlanması
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye doğru
sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun ve ardından
Alarmlar öğesini seçin.
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2 Yeni alarm öğesine dokunun.
3 Alarmın çalmasını istediğiniz saati ayarlayın ve Kaydet’e
dokunun. Ekran otomatik olarak alarm listesine
dönecekdir.
4 Listeden öğeyi seçin ve ardından tekrarlamasını
istediğiniz alarmı şunların arasından seçin: Tekrar yok,
Her gün, Pzt - Cum, Pzt - Cmt, Cmt - Paz veya Tatil
dışında.
5 Alarm türünüzü seçmek için Alarm türü öğesini seçin.
6 Alarm melodisi veya sesini seçmek üzere Alarm zili
öğesine dokunun.
7 Alarma not ekleyin.
8 Son olarak, erteleme aralığını 5, 10, 20, 30 dakika,
1 saat olarak ayarlayabilirsiniz. Veya ertelemeyi
kapatabilirsiniz.
9 Alarmı ayarladığınızda Kaydet’e dokunun.
NOT: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

Ses kaydedici
Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses
kaydedicinizi kullanın.
Bir ses veya sesli not kaydetmek için:
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun ve
ardından Ses kaydedici öğesini seçin.
2 Kaydı başlatmak için
tuşuna dokunun.
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3 Kaydı bitirmek için
tuşuna dokunun.
4 Kaydınızı dinlemek için
tuşuna dokunun.

Hesap makinesi kullanılması
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun,
Araçlar öğesini seçin ve ardından Hesap makinesi
öğesini seçin.
2 Numara tuşlarını açmak için kutuya dokunun.
3 Ekrana dokunun ve numara tuşlarını kullanarak
numaraları girin.
4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+,
–, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
5 Daha karmaşık hesaplamalar için
öğesine dokunun
ve sin, cos, tan, deg, log, vs. arasından seçim yapın.

Birim dönüştürülmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun,
Araçlar öğesini seçin ve ardından Birim Dönüştürücü
öğesini seçin.
2 Şunlardan dönüştürmek istediğinizi seçin Para birimi,
Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim ve Oran.
3 Şimdi

birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz
değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
4 Karşılık gelen değerler böylece ekranda görüntülenir.
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Dünya saatine şehir eklenmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun,
Araçlar öğesini seçin ve ardından Dünya Saati öğesini
seçin.
2  Gönder tuşuna basın ve ardından Yeni şehir öğesini
seçin. Haritadan kıtayı seçin ve ardından şehri seçin.
Alternatif olarak, Şehir Seç öğesine dokunun ve listeden
seçin veya Ara öğesine dokunun ve şehrin ilk sözcüğünü
seçin. Şehir ekranda görüntülenecektir.
3 Dünya saati listenize eklemek için şehre dokunun.

Kronometre’yi kullanma
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Uygulamalar öğesine dokunun,
Araçlar öğesini seçin ve ardından Kronometre öğesini
seçin.
2 Süreyi başlatmak için Başlat’a dokunun.
3 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız Tur’a dokunun.
4 Zamanlayıcıyı durdurmak için Dur öğesine dokunun.
5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için
Devam öğesine dokunun veya süreyi yeniden başlatmak
için Sıfırla öğesine dokunun.
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Uygulamalar
STK
SIM kartın SAT’ı (SIM Application Toolkit - SIM Uygulama
Araçları Kiti) hizmetlerini desteklemesi durumunda bu
menü, SIM kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet adı
olacaktır.
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Profillerin kişiselleştirilmesi
Gösterge ekranında profilinizi hızlıca
değiştirebilirsiniz. Saat ekranında,
parmağınızı soldan sağa boydan boya
sürükleyin ve ardından profil simgesine
dokunun.
İPUCU! Uçuş modu özelliğini kullanmak için
öğesini seçin
Uçuş modu sizin arama yapmanızı, mesaj göndermenizi veya
Bluetooth kullanmanızı engeller.
Simge

Açıklama

Simge

Açıklama

Normal profili kullanımda

Uçak modu açık

Sessiz profili kullanımda

Uçak modu kapalı

Yüksek profili
kullanımda

Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Profiller öğesini seçin.
2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini
değiştirebilirsiniz, bunlara Zil tonu ve Ses seviyesi,
Mesaj uyarıları, Onay tonu ayarları ve diğerleri de
dahildir.
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Ekran ayarlarının değiştirilmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Ekran öğesini seçin.
2 S eçenek menüsünde şunlar arasında seçim
yapabilirsiniz:
Menü teması - Stil seçin.
Yazı tipi - Yazı tipi boyutunu ayarlayın.
Arka plan ışığı - Arka ışığın ne kadar süreyle yanacağını seçin.
NOT: Arka ışık ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi
olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını olarak ayarlayın.
Ekranı kilitle - Kilitli ekranda saat türünü seçin (Dijital
veya Analog).
İşlem kılavuzu - Yön kılavuzunu açın veya kapatın.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi
GD910’unuzun kendi seçeneklerinize göre rahatça
çalışmasının özgürlüğünün tadını çıkarın.
1 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Telefon öğesini seçin.
2 Aşağıdaki listeden bir menü seçin:
Tarih ve Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da
seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati
otomatik güncellemeyi seçin.
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Güç tasarrufu - Fabrika ayarı enerji tasarrufu ayarlarını
şu seçeneklerden biriyle değiştirin: Kapalı, Sadece gece
veya Herzaman açık.
Diller - GD910'unuzun ekran dilini değiştirin.
Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik
ayarlarını ayarlayın.
İPUCU! Güvenlik kodu
Varsayılan güvenlik kodu “0000” dır ve tüm telefon girişlerinin
silinmesi ve telefonun fabrika ayarlarına geri yüklenmesi için
güvenlik kodu gereklidir.

Sesli komut - Sesli komut özelliğini etkinleştirilmiş veya
devre dışı bırakılmış olarak seçin.
Hafıza yöneticisi - Her belleğin nasıl kullanılacağını
belirlemek ve bellekte ne kadar yer olduğunu görmek
için bellek yöneticisini kullanın.
- Telefon ortak hafızası - Resimler, Sesler ve diğer
öğeler için GD910’unuzdaki kullanılabilir bellek
kapasitesini görüntüleyin.
- Telefona ayrılan hafıza - SMS, Rehber, Takvim,
Yapılacaklar listeleri Notlar, Alarmlar ve Çağrı
geçmişi için belleğinizin kullanılabilir kapasitesini
görüntüleyin.
- SIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir bellek
kapasitesini görüntüleyin.
Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika
ayarlarına geri getirin.
Bilgi - Telefon kılavuzu üzerinde GD910 modeline ait
Telefon bilgisini görüntüleyin.
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Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi
Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından
yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren
sürebilirsiniz.
Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Bağlantı öğesini seçin.
1 Şebeke ayarları
Şebeke seç - Otomatik seçeneğini belirlemeniz
durumunda, GD910 otomatik olarak bir şebeke arar
telefonu seçilen şebekeye kaydeder. En iyi hizmeti ve
kaliteyi elde etmek için bu yöntem önerilir.
NOT: Manuel modda telefon şebekeyi kaybettiğinde, boş
ekranda uygun bir şebekeyi seçmeniz yönünde talimat veren
bir mesaj görüntülenir.

Şebeke modu - Şebeke seç menüsünde şebeke
ararken aranacak şebeke türünü belirleyin.
Tercih listesi - Otomatik şebeke arama fonksiyonunu
kullanıyorsanız, bağlanılacak tercih edilen bir şebeke
ekleyebilirsiniz.
2 Paket veri bağlantısı
Paket veri bağlantısını ayarlayın. (Gerektiğinde/Uygun
olduğunda)
3 USB bağlantısı modu
Telefonunuzu USB’yi kullanan farklı PC’ye bağlanma ve
veri iletişimi seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
(USB disk/PC Suite)
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Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Bluetooth öğesini seçin.
2 B
 luetooth seçin ( ), Gönder tuşuna
basın ve
ardından Ayarlar öğesini seçin. Aşağıda belirtilen
değişiklikleri yapın:
Cihaz durumu - Görünür veya 1 dakikalığına Görünür
olarak ayarlayıp diğer cihazların Bluetooth cihazlarını
ararken telefonunuzu keşfetmesini sağlayın. Gizli
fonksiyonunu seçerseniz, diğer cihazlar Bluetooth
cihazlarını ararken telefonunuzu saptayamaz.
Cihazımın adı - Telefonunuzu diğer cihazlarda
görüntülenmesini istediğiniz şekilde adlandırabilir veya
tekrar adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun adı sadece Cihaz
görünürlüğü ayarı Görünür olarak belirlendiğinde diğer
cihazlarda görüntülenir.
Desteklenen servisler - Bluetooth özelliği ile donatılmış
olan telefonunuzun desteklediği kulaklık ve eller serbest
cihazı gibi cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz.
Uzaktan SIM Modu - Uzaktan SIM modunu etkinleştirin.
Cihaz adresi - Bluetooth adresinizi burada kontrol edin.
NOT: Güvenliği artırmak için, bir cihazla yapılandırma ya
da eşleşme işlemi gerçekleştirdiğinizde Görünürlük ayarını
Gizli olarak tercih etmenizi öneririz. Gelen bağlantılarla ilgili
olarak, diğer cihazın telefonunuzla eşleşip eşleşmediğine
bakılmaksızın, bağlantıyı kabul etmeyi veya bağlantıyı
reddetmeyi tercih edebilirsiniz.
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Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme
GD910 cihazınızı başka bir cihazla eşleştirdiğinizde, parolakorumalı bir bağlantı ayarlayabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin
daha güvenli olduğu anlamına gelir.
1 Bluetooth’unuzun açık ve Görülebilir olduğunu kontrol
edin. Görünürlük durumunuzu Ayarlar menüsünden,
Cihazımın görünürlüğü öğesini seçerek ve ardından
Görülebilir öğesini seçerek değiştirebilirsiniz.
2 A
 ra öğesine dokunun.
* Bluetooth’u açmak için:
1 Bluetooth menüsünde, onu aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi açmak için Bluetooth öğesine dokunun.
2 Bluetooth’u kapatmak için, Bluetooth öğesine tekrar
dokunun.
Aç

Kapat
Bluetooth kapalıysa, ekranınızda
simgesini
göreceksiniz.
Bluetooth açıksa, ekranınızda
simgesini göreceksiniz.
3 GD910’unuz cihazları arayacaktır. Arama
tamamlandığında, bulunan cihazların listesini
görebilirsiniz ve ekranda Yenile görünecektir.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve
Tamam’a dokunun.
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5 T elefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da
aynı parolayı girmeniz gerekir.
6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması
1 B luetooth’un açık
ve Görülebilir olduğunu kontrol
edin.
2 İki cihazı eşlemek için kulaklıkla birlikte verilen talimatları
takip edin.
3 Bağlanmak için Her zaman sor veya Sormadan izin
ver öğesine dokunun ve ardından Evet öğesine dokunun.
GD910’unuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Bluetooth kullanarak dosyaların
gönderilmesi ve alınması
Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay
olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma
yöntemidir.
Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da
bağlayabilirsiniz.
Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya başlayabilmeniz için
cihazınızı başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir.
Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, Başka bir
Bluetooth cihazıyla eşleştirme başlığına bakınız.
İPUCU! Telefonunuz ve diğer Bluetooth aygıtı arasında herhangi
bir katı nesne olmadığında bağlantı daha iyi olabilir.
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NOT: Talimatlar modele göre değişiklik gösterebileceğinden eşlemeye
çalıştığınız her Bluetooth aksesuarının kullanıcı kılavuzunu okuyun.

Dosya göndermek için:
1 G
 öndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir
multimedya dosyası olacaktır.
2 G
 önder tuşuna basın ve ardından Gönder öğesini seçin.
Bluetooth’u seçin.
3 Bluetooth cihazını eşleştirdiyseniz GD910'unuz diğer
Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi
taktirde GD910'unuz kapsama alanı dahilindeki diğer
Bluetooth cihazlarını arayacaktır.
4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve Seç’e dokunun.
5 Dosyanız gönderilecektir.
İPUCU! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme
çubuğunu kontrol edin.

Dosya almak için:
1 D
 osya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem Açık hem de
Görünür olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda Bluetooth
ayarlarının değiştirilmesi konusuna bakın.
2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi
soracaktır. Dosyayı almak için Evet’e dokunun.
NOT: Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG,
Inc. şirketidir ve bu logo ile işaretler LG Electronics tarafından
lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari
adlar ilgili sahiplerinin malıdır.
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PC Suite
Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin
olmak, ayrıca dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi rahat
hissetmek için bilgisayarınızı telefonunuzla senkronize
edebilirsiniz.
İPUCU! Bunu yapmak için CD-ROM’da bulunan
ya da mümkünse http://update. lgmobile.com adresinden
indirebileceğiniz PC Suite uygulamasını kurmanız gerekecektir.
(www.lgmobile. com ÜRÜNLER menüsünden > Kullanma
kılavuzu & Yazılım > Kullanma kılavuzu & Yazılım İndirme
Bölümüne gidin)

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması
1 S aat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Bağlantı öğesini seçin.
2 U
 SB bağlantısı moduna dokunun ve PC suite modunu
seçin.
3 U SB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın
ve bir süre bekleyin.
4 Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
Dikkat! Kurulum kılavuz mesajı bilgisayarınızda gösterilmezse
lütfen Windows’ta CD-ROM ayarlarınızı kontrol edin.

5 Ü rünle gelen CD’yi takın ya da LG PC Suite programını
web sitesinden doğrudan indirmek için indirme
düğmesine tıklayın.
6 Ekranınızda görüntülenecek olan LG PC Suite Installer
yazılımına tıklayın.
66 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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PC Suite
Telefonun bilgisayara bağlanması
1 B ağlantı menüsünden PC Suite modunu seçin ve
ardından USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza
takın.
2 LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak
etkinleştirilecektir.
Dikkat! LG PC Suite bilgisayarınızda otomatik olarak
çalıştırılmazsa lütfen bilgisayarınızdaki CD-ROM ayarlarınızı
kontrol edin.

3 Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve
geri yüklenmesi
1 T elefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza
bağlayın.
2 Y edekleme simgesine tıklayın ve Yedekle’yi veya Eski
haline getir’i seçin.
3 İçerik Verisi ve / veya Rehber / Program / Yapılacak
/ Not Verisi’ni yedeklemek için seçim yapın. Bilgileri
yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz
konumu seçin. Tamam’ı tıklayın.
4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi
1 T elefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza
bağlayın.
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PC Suite
2 Dosyaları yönet simgesine tıklayın.
3 Telefonunuza kaydettiğiniz resimler ve ses dosyaları
ekranda LG Telefon klasöründe görüntülenecektir.
İPUCU! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz,
dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve
ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Rehber simgesine tıklayın.
3 Bilgisayarınız şimdi SIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı
tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
4 D
 osya’ya tıklayın ve Kaydet’i seçin. Böylece rehberinizi
kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.
NOT: SIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için, bilgisayar
ekranının sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın.
Rehberinizdeki kişilerden birine sağ tıklayın ve Tümünü seç’i
seçin; ardından telefon belleğine Kopyala veya Taşı’yı seçin.
Kişilerinize sağ tıklayın ve Rehbere kopyala’yı seçin.
Şimdi ekranın solundaki Telefon klasörüne tıklayın, tüm
numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi
1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
2 Mesajlar simgesine tıklayın.

68 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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PC Suite
3 B ilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar
ekranındaki klasörlerde görüntülenecektir.
4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst
kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

Telefonunuzun bir veri saklama
aygıtı olarak kullanılması
Telefonunuz veri saklama cihazı olarak da kullanılabilir.
1 PC ile telefonunuzun bağlantısını kesin.
2 Saat ekranında, parmağınızı sağdan sola, ana menüye
doğru sürükleyin. Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Bağlantı öğesini seçin.
3 U
 SB bağlantısı moduna dokunun.
4 USB öğesine dokunun. Bu mod kaydedilir.
5 T elefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda Bağlandı
öğesi görüntülenir.
6 T üm telefon dosyalarınız otomatik olarak bilgisayarınızın
sabit sürücüsüne kopyalanır.
NOT: USB işleminin başlatılabilmesi için telefonunuzun
bilgisayara bağlanması gereklidir.
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Yazılım Güncelleme
LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı
Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi
edinmek için, lütfen http://update.lgmobile. com adresini
ziyaret edin. Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet
merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir
şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır.
Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının
yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını
gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda
görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip,
okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri
iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep
telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini
unutmayın.
Güncelleme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi
bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli
olabilecek tüm bilgileri önceden yedeklemeniz, tedbirli
davranmak adına önerilir.
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Sorun Giderme
Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz
bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet
sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir, ancak çoğu problemin
üstesinden kolaylıkla kendi başınıza gelebilirsiniz.
Mesaj

Muhtemel
nedenler
SIM hatası Telefonda SIM kartı
yok veya yanlış
takılmış.
Şebeke
Zayıf sinyal GSM
bağlantısı
ağ alanı dışında
yok
Kodlar
Güvenlik kodu
eşleşmiyor değiştirmek için,
yeni kodu tekrar
girerek onaylamanız
gerekmektedir.
Fonksiyon Servis Sağlayıcısı
kurulumu tarafından
yapılamıyor desteklenmiyor
veya kayıt
yaptırmak
gerekiyor
Çağrı
Numara çevirme
hedefine
hatası Yerleştirilmiş
ulaşılamıyor yeni SIM kartı Dolum
limitine erişilmiş
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Muhtemel çözüm yollari
SIM kartının doğru
yerleştirildiğinden emin
olun.
Pencereye ve açık bir
alana doğru hareket
edin. Hizmet sağlayıcının
kapsama alanı haritasına
bakın.
Hizmet Sağlayıcınızla
görüşün.

Hizmet Sağlayıcınızla
görüşün.

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

Muhtemel
nedenler
Telefon
Açma/Kapama
açılamıyor düğmesine
yeterince uzun
basılmamış
Batarya boş
Batarya bağlantıları
kirli
Şarj hatası Batarya tamamen boş
Sıcaklık yüksek
Bağlantı hatası
Şebeke voltajı
mevcut değil
Şarj cihazı hasarlı
Yanlış şarj cihazı
Batarya hasarlı

Telefon
şebekeyi
kaybetti
Numaraya
izin
verilmiyor

Sinyal çok zayıf
Sabit numara
çevirme fonksiyonu
etkin.

Muhtemel çözüm yollari
Açma/Kapama düğmesini
en az iki saniye basılı
tutun.
Şarj cihazını daha uzun
süreyle bağlayın.
Bağlantıları temizleyin.
Bataryayı şarj edin.
Ortam sıcaklığının doğru
olduğundan emin olun,
biraz bekleyin ve tekrar
şarj edin.
Güç kaynağını ve telefonla
bağlantısını kontrol edin.
Pil bağlantılarını kontrol
edin, eğer gerekliyse
temizleyin.
Diğer bir prize sokun veya
gerilimi kontrol edin.
Eğer şarj cihazı ısınmazsa
onu değiştirin.
Yalnız orijinal LG
aksesuarlarını kullanın.
Bataryayı değişirin.
Diğer bir servis
sağlayıcısına otomatik
olarak bağlanılır.
Ayarları kontrol edin
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
LG Bluetooth® Kulaklık HBM-900, Bluetooth® teknolojisini
kullanan hafif bir kulaklıktır.
Bu ürün kulaklık ya da ahize kullanılmasını gerektirmeyen
Bluetooth® profillerini destekleyen cihazlarda ses aksesuarı
olarak kullanılabilir.

Ön

Arama Tuşu/LED
Göstergesi
(Dokunmatik
Sensör)
PWR Düğmesi
Ses Kontrolü
(Dolaşım)

Mikrofon

Mikrofon

Değiştirme yönergesi
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Hoparlör
Şarj bağlantısı
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Değiştirme yönergesi

Şarj etme
- Şarj bağlantı noktasının kapağını açın ve şarj cihazını takın.
- Cihaz açık ya da kapalı haldeyken şarj cihazı takıldığında,
Kulaklık otomatik olarak kapanacak ve kullanılamayacaktır.
- Kulaklık şarj olurken LED ışığı koyu mavi renkte
görünecektir.
- Aygıt şarj edilirken düğmeler çalışmayacaktır.
- Kulaklığın tamamen şarj olması 2 saat sürer
- Kulaklık şarj olduğunda LED ışığı sönecektir.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Zayıf pil
- Her 30 saniyede bir zayıf pil sinyali duyulacaktır.
- Pil şarj edilmezse, kulaklık kapanacaktır.

Açma
- PWR düğmesini OFF konumdan ON konumuna getirin.
• Güç beslemesi açılacak ve başlatma sesi çalınacaktır.

Kapatma
- PWR düğmesini ON konumdan OFF konumuna getirin.
• Bir kapatma sinyali duyulacak, Bluetooth bağlantısı
kesilecek ve cihaz kapanacaktır.

Tuş kilitleme
- Tuş kilitleme modu, HBM-900 üzerinde bulunan herhangi
bir tuşa kazara basılmasını önler.
- PWR düğmesini KİLİTLEME konumuna kaydırarak kulaklığı
Kilitleme moduna alın.
- Kilitleme modunu kapatmak için PWR düğmesini ON
konumuna getirin.
- Kilitleme modundayken Kulaklık üzerinde herhangi bir
düğmeye basarsanız, kulaklığın Kilitleme Modunda
olduğunu belirtmek üzere üç adet Bip sesi duyulur ve LED
üç kez yanar.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
- PWR düğmesini OFF konumuna getirdiğinizde, Kulaklık
kapanır ve Tuş Kilitleme modu otomatik olarak devre dışı
kalır.

Eşleştirme
- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, Bluetooth özelliği
etkinleştirilmiş bir telefonla eşleştirilmelidir.
- HBM-900’un 2 eşleştirme modu bulunmaktadır.
1 Kolay eşleştirme
• HBM-900’ü açmak için cihaz Kapalıyken PWR
düğmesini ON konumuna getirin.
• Kulaklık 10 saniyeliğine otomatik yeniden bağlantı
moduna girecektir (kulaklığınız zaten telefonla
eşleştirilmişse, HBM-900 açıldığında kulaklık otomatik
olarak telefona yeniden bağlanacaktır).
• 10 saniye sonra HBM-900 otomatik olarak eşleştirme
moduna girecektir.
• Kulaklık Eşleştirme Moduna geçtiğinde, LED
göstergesinde sabit bir mavi ışık yanar ve ardından iki
kısa Bip sesi duyulur.
• Telefonunuzu kullanarak Bluetooth menüsünü bulun ve
yeni aygıt “arayın” ya da “ekleyin”.
• Aygıt listesinden “LG HBM-900”ü seçin ve
telefonunuzla eşleştirin.
• Eşleştirme sırasında sizden bir şifre ya da PIN
istendiğinde, lütfen “0000” (4 sıfır) girin.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
• Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra, bir bip sesi

duyacaksınız.

• Eşleştirme tamamlandıktan sonra LG HBM-900’e

“Bağlandığınızdan” emin olun.

• Daha sonraki bir zamanda farklı bir cihazla eşleştirmek

isterseniz, kulaklık eşleştirme modunda olmalıdır.

• Kulaklık, bir telefona bağlanmadan 3 dakikalığına

eşleştirme modunda kalırsa, HBM-900 otomatik olarak
kapanacaktır.
2 Manuel eşleştirme
• Cihaz Kapalıyken, Ses Kontrol düğmesine basılı tutun
ve PWR düğmesini ON konumuna getirin.
• Kulaklık eşleştirme moduna girdiğinde LED ışığı koyu
mavi renkte yanacaktır.
• Telefonunuzu kullanarak Bluetooth menüsünü bulun ve
yeni aygıt “arayın” ya da “ekleyin”.
• Aygıt listesinden “LG HBM-900 “ü seçin ve
telefonunuzla eşleştirin.
• Eşleştirme sırasında sizden bir şifre ya da PIN
istendiğinde, lütfen “0000” (4 sıfır) girin.
• Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra, bir bip sesi
duyacaksınız.
• Eşleştirme tamamlandıktan sonra, LG HBM-900’e
“Bağlandığınızdan” emin olun.
• Daha sonraki bir zamanda farklı bir cihazla eşleştlrmek
İsterseniz, kulaklık eşleştirme modunda olmalıdır.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
• Kulaklık, bir telefona bağlanmadan 3 dakikalığına

eşleştirme modunda kalırsa, HBM-900 otomatik olarak
kapanacaktır.

Otomatik tekrar bağlanma
- HBM-900 bir telefona bağlıyken kapatılırsa (istenmeden
ya da İsteyerek), kulaklık ve telefon bağlantısı kesilecektir.
Kulaklık ve telefon bağlantısı HBM-900 tekrar açıldığında
otomatik olarak yeniden kurulacaktır (iki aygıtın da gerekli
mesafe olan 10 metre içerisinde olması durumunda).
Erişim alanı dışı
- Telefonunuzu ve HBM-900,10 metre veya daha uzak
bir mesafede birbirlerinden ayrı duruyorlarsa, kulaklık
ve telefon bağlantısı kesilecektir. Telefon ve HBM-900
yeniden gerekli mesafe içerisine girdiklerinde HBM-900
otomatik olarak telefona yeniden bağlanacakdır.
- Kulaklık ve telefon gerekli alan içerisindeyken otomatik
olarak tekrar bağlanmazsa Bluetooth kulaklığın manuel
olarak tekrar bağlanabilmesini sağlamak için 1 saniye
süreyle ARAMA düğmesine basılı tutun.

Oto Ses
- HBM-900 otomatik ses kontrol özelliği ile donatılmıştır.
Kulaklık ses seviyesi bulunduğunuz çevreye göre otomatik
olarak ayarlanır
(Daha gürültülü ortamlarda = ses artırılır. Daha sessiz
ortamlarda = ses kısılır).
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Ses kontrolü (Dolaşım)
- Ses seviyesini manuel olarak ayarlama ihtiyacı duyarsanız,
kısaca Ses Kontrolü (dolaşım) düğmesine basmanız
yeterlidir. Hoparlör için 7 adet ses seviyesi mevcuttur. Ses
tuşuna her basıldığında ses, bir seviye artırılır. Kulaklık
maksimum ses seviyesine ulaştığında, düğmeye bir kez
daha basıldığında kulaklık en alçak ses seviyesine geri
döner.

Arama
Aramaya cevap verme
- Gelen bir arama olduğunda kulaklık çalacaktır.
- Gelen çağrıyı cevaplamak için ARAMA düğmesine 1
saniye basılı tutun.
Bir arama yapma
- Telefondan arama yaparsanız, arama (telefon ayarlarına
bağlı olarak) otomatik olarak kulaklığa aktarılacaktır.
Arama otomatik olarak aktarılmazsa, HBM-900 üzerinde
ARAMA düğmesine kısaca basarak aramayı manuel
olarak aktarabilirsiniz (telefon ve kulaklık eşleştirilmelidir).
UYARI: Bluetooth bağlantı kullanarak yapılan bir arama
esnasında Bluetooth kulaklığı elinizle kapamayın. Bu durum,
ses kalitesini düşürebilir.
İPUCU! Bluetooth kulaklığı telefonla aynı yönde kullanın,
örnek olarak, telefon sol bileğinizdeyse, Bluetooth kulaklığı sol
kulakta kullanın.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
NOT: Bluetooth kulaklığı bir kablosuz LAN kapsamında
kullanırsanız, bu durum Bluetooth kulaklığın ses kalitesini
düşürebilir.

Sesli arama*
NOT: Telefonunuz sesli aramayı desteklemiyorsa, bu eylem en
son aranan numarayı etkinleştirebilir.

En son aranan numarayı arama*
- Son Aranan Numarayı Geri Arama fonksiyonunu
etkinleştirmek için ARAMA düğmesine 2 saniyeliğine
basılı tutun. Kulaklık bip sinyalinden sonra en son aranan
numarayı arayacaktır.
Bir aramayı bitirme
- ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun.
Bir aramayı aktarma*
- T elefonla arama sırasındayken, sesi Kulaklığa aktarmak
için ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun (kulaklık ve
telefon eşleşmiş olmalıdır).
- Bir aramayı kulaklıktan telefona aktarmak için, SES AÇMA
düğmesini 3 saniyeliğine basılı tutun.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Arama bekletme*
- A RAMA düğmesine 2 saniye basılı tutarak ilk çağrıyı
kapatmadan diğer çağrıyı cevaplayın. İlk aramaya geri
dönmek için ARAMA düğmesine 1 saniye boyunca
dokunun.
- Etkin çağrıyı veya her iki çağrıyı birlikte sonlandırmak için
(telefon desteğine tabidir) ARAMA düğmesine 2 saniye
basılı tutun.
Arama reddetme*
- Telefon çaldığında ARAMA düğmesine 3 saniye basılı
tutarak Çağrı Reddetme fonksiyonunu etkinleştirin.
* Bu fonksiyonlar yalnızca telefonunuzun desteklemesi
durumunda kullanılabilecektir. Bu fonksiyonları kullanmak
konusunda daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun
kullanma kılavuzuna bakın.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Düğme fonksiyonlarının özeti
Fonksiyon

HBM-900
durumu

Eylem

Açma

Kapatma

PWR düğmesini OFF konumundan ON
konumuna kaydırın.

Kapatma

Açma

PWR düğmesini ON konumundan OFF
konumuna kaydırın.

Ses ayarlama

Konuşma

Sesi artırmak üzere kısaca SES
düğmesine basın. Ses, her düğmeye
basıldığında tüm seviyelerde dolaştırılır.

Bir aramayı
aktarma

Konuşma

-Telefondan kulaklığa: ARAMA
düğmesine 1 saniye basılı tutun.
(Kulaklık ve telefon eşleştirilmiş
olmalıdır)
- Kulaklıktan telefona: SES AÇMA
düğmesini 5 saniye kadar basılı tutun.

Aramaya cevap
verme

Çalıyor

ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Bir aramayı
bitirme

Konuşma

ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Arama bekletme Konuşma

ARAMA düğmesine 2 saniye basılı tutun.

En son aranan
numarayı
arama

Boşta

ARAMA düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Sesli arama fonksiyonu devre dışı olarak
ayarlandıysa, son aranan numarayı geri
arama fonksiyonunu etkinleştirmek için
ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Sesli arama
(telefon
desteklemelidir)

Boşta

Sesli arama fonksiyonu etkin olarak
ayarlandıysa, sesli komutu girmek için
ARAMA düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Manuel
eşleştirme

Kapatma

Ses Kontrol düğmesine basılı tutun ve
PWR düğmesini ON konumuna getirin.

Arama
reddetme

Çalıyor

ARAMA düğmesine 3 saniye kadar
dokunun.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Fonksiyon

HBM-900
durumu

Eylem

Tuş Kilitleme
açık

Boşta

PWR düğmesini KİLİTLEME konumuna getirin

Tuş Kilitleme
kapalı

Tuş Kilitleme
açık

PWR düğmesini ON konumuna getirin.

LED ışığı
Fonksiyon
Çalışıyor

Şarj etme
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HBM-900
durumu

Eylem

Açma

Mavi LED 4 kez titreşir.

Kapatma

Mavi LED 4 kez titreşir ve kapanır.

Eşleştirme
modu

Mavi LED yanık kalır.

Kulaklık/
ahizesiz
kullanım
Profil bağlı

Mavi LED ışık her 5 saniyede bir yanıp
söner.

Arama
sırasında

Mavi LED ışık her 5 saniyede bir yanıp
söner.

Şarj etme

Mavi LED yanık kalır.

Şarj işlemim
tamamlandı

LED ışığı söner.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Sorun giderme
Mesaj

Muhtemel nedenler

Açılmıyor

HBM-900’un pilinin
Pili şarj edin
tamamen şarj olup
olmadığından emin olun.

Muhtemel çözüm yollari

LG Bluetooth®
HBM-900 Kulaklık
İle İletişim
kurulamıyor

Telefonun kulaklık
ya da Bluetooth
ahizesiz kullanım
profillerini destekleyip
desteklemediğini
kontroledin.

Telefonunuzun kulaklığı
ya da Bluetooth
ahizesiz kullanım
profillerini destekleyip
desteklemediğini belirleyin.

HBM-900’ün pilinin
Pili şarj edin.
zayıf olup olmadığından
emin olun.
HBM-900,
Bluetooth® aygıtı ile
eşleşemiyor

Ses zayıf (hoparlör)

Kulaklığın açık
olduğunu kontrol edin
ve bundan emin olun.

PWR düğmesini ON
konumuna getirin.

Kulaklığın eşleşme
modunda olduğunu
kontrol edin ve
bundan emin olun.

Ses Kontrol düğmesine
basılı tutun ve PWR
düğmesini ON konumuna
getirin.

Hoparlör ses şiddetini
kontrol edin.

Ses seviyesini artırın.

Teknik özellikler
ÖĞE

Açıklama

Bluetooth® teknik özellikleri V2.1+EDR (ahizesiz kullanım/telefon profilleri)
Pil

3,7V, Li-Polimer,105mAh

Bekleme süresi

150 saate kadar

Konuşma süresi

4 saate kadar

Şarj süresi

2 saatten az

Çalışma sıcaklığı

-10°C -60°C

Boyutlar/ağırlık

12,8 mm (G) x 96,7mm (U) x 17,2 mm (Y) / 13 g
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
Önlemler
Cihazı yüksek bir yerden düşürmeyin.

Üzerinde değişiklik yapmayın,
onarmayın veya parçalamayın.
Temizlik amacıyla doğrudan suya,
alkole, benzen vb. maddelere maruz
bırakmayın.
Doğrudan yanıcı maddelere maruz
bırakmayın.
Cihazı yanıcı maddelerin yakınında
tutmayın.

Cihazı nem ve tozdan koruyun.

Cihaz üzerine ağır nesneler koymayın.
Kulaklığı yalnızca orijinal bir LG şarj cihazı İle
kullanın (seyahatadaptörü, araç şarj cihazı), aksi
halde zarar görebilir.
• Uyumluluktan sorumlu taraflarca açıkça onaylanmayan değişiklikler ve

düzeltmeler, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

• Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi halinde bir patlama tehlikesi söz

konusu olabilir.

• Kullanılmış pilleri, talimatlara uygun şekilde atın.
• Kulak halkası dayanıklı plastikten üretilmiştir.

Ancak kulak halkasının ardı ardına eğilmesi önerilmez.
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Bluetooth kulaklık kullanılması (LG HBM-900)
KULLANICILAR İÇİN FCC DUYURUSU:
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüyle uyumludur.
Kullanın aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır ve
(2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden
olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan her
türlü enterferansı kabul etmelidir.
ÖNEMLİ NOT
FCC RF’na (Radyo Frekansı) maruz kalma uyumluluğu
gerekliliklerine uygunluk amacıyla anten veya cihaz
üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmez. Anten veya
cihaz üzerinde gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik,
cihazın RF’na maruz kalma gerekliliklerini aşmasına ve
kullanıcının cihazı kullanma yetkisinin geçersiz kalmasıyla
sonuçlanabilir.
KULLANICILAR İÇİN CE DUYURUSU:
LG Electronics Inc. işbu belgeyle bu HBM-900 ürününün,
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer İlgili
hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
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Aksesuarlar
Cep telefonunuz için ayrı olarak satılabilen çeşitli
aksesuarlar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel iletişim
ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz. Bununla ilgili olarak yerel
bayinize danışın. (Yukarıda tanımlanan öğeler isteğe
bağlı olabilir.)
Şarj cihazı

Şarj kızağı

Veri kablosu ve CD

Çift şarj kablosu

LG HBM-900
Bluetooth®
kulaklık

Saat tamponu

SIM anahtarı (2)
Kulek jelleri
(4) ve Kulak
tutamaçları
(2)
NOT:
• Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
• Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
• Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
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Şebeke hizmeti / Teknik veriler
Şebeke hizmeti
Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon E-GSM 900, DCS
1800, PCS 1900 ve WCDMA 2100 şebekelerinde kullanım
için onaylanmıştır.
Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Şebeke Hizmetleri olarak
adlandırılır. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızdan
alabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden
yararlanmadan önce, bunlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla
abone olmanız ve kullanımları hakkında bilgi almanız gerekir.
NOT:
Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.
Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.
com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler
Genel
Ürün adı: GD910
Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Ortam Sıcaklıkları
Maks: +37°C (deşarj)
+36°C (şarj)
Min: -10°C
88 LG GD910 | Kullanıcı Kılavuzu
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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.
5 Complies with EEE regulations.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
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.

 LG GD910 | User Guide
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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.

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.
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Guidelines for safe and efficient use
• 
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
when the GD910, 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.

How to handle your Bluetooth headset
Avoiding hearing damage
Permanent hearing loss may occur if you use your
Bluetooth headset at a high volume. Set the volume to a
safe level. If you adapt over time to a high volume, it may
sound normal, but it could still be damaging your hearing.
If you experience ringing in your ears or muffled speech,
stop using the headset, and have your hearing checked.
The louder the volume, the faster your hearing could be
affected.
 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
Hearing experts suggest the followings to protect your
hearing:
• Limit the amount of time you use your Bluetooth headset
at high volumes.
• Avoid turning up the volume to block out noisy
surroundings.
• Use the volume at a safe level if possible.

Using Headsets safely
• Use of Headsets to listen to music while operating a

vehicle is not recommended and is illegal in some areas.
Be careful and attentive while driving.
• Stop using this device if you find it disruptive or
distracting while operating any type of vehicle or
performing any activity that requires your full attention.

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.
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Guidelines for safe and efficient use
• 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.
• 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.
10 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
- 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.
- 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).
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Guidelines for safe and efficient use
• 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.
• 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.
12 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
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.

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.
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Guidelines for safe and efficient use
• 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.

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.
14 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• 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.
• 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.

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 15

15

2009.9.18 11:20:22 PM

Getting to know your phone
Parts of the phone
Speaker
Camera lens
Send key
Back/Clear key

Main screen

End/Power key

p
c

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.

c

Ad

Yo
1

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.
16 LG GD910 | User Guide
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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.

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.
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Getting to know your phone
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.

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.

18 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
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
disfigure the cover. Use enclosured SIM Tool not to damage SIM cap cover.

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.
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Getting to know your phone
A

B

C

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.

20 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
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

B

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.
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Getting to know your phone
Charging your phone/Bluetooth headset

Charger

Charger

Charger

Charger

Connecting your phone and PC

Charging cradle
WARNING: Do not use dual charging cable with data cable.
It is designed to be exclusively used with charger so when it
connected with data cable it would not work properly.

Dual Charging Cable

Data Cable
22 LG GD910 | User Guide
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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
• There’s no need to press hard; the

Touchscreen

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
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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.

24 LG GD910 | User Guide
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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.
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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 table below
The status bar
describes various
The quick keys
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

28 LG GD910 | User Guide

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 28

2009.9.18 11:20:59 PM

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.
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Calls
1 O
 pens the keypad screen. You can search your contacts
by choosing or .
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.
30 LG GD910 | User Guide
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Calls
 ute - Turns the microphone off so the person you are
M
talking to cannot hear you.
Keypad - Opens the keypad screen. You can search
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.

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 31

31

2009.9.18 11:21:1 PM

Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger 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.
32 LG GD910 | User Guide
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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 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.
Call costs - View the charges applied to your dialled
calls. This service is network dependent; some operators
do not support this function.

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 33

33

2009.9.18 11:21:2 PM

Calls
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 ( ).
• Minute 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
static image, then select one and/or turn on the mirror to
see yourself on the screen when making a video call.

34 LG GD910 | User Guide
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Contacts
Searching for a contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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 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 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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Contacts
Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger 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
SIM or from your SIM 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 SIM to the
handset, it will be deleted from SIM 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 SIM. 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 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 T o open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice from the main
clock screen. 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 (
).
40 LG GD910 | User Guide
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Messaging
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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Messaging
Managing your messages
1 T o open the top menu, drag your finger across from
right to left on the main clock screen twice. 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 SIM card or phone.
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.
42 LG GD910 | User Guide
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Messaging
Changing your text message settings
To open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice. 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
To open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice. Touch Messaging,
select Settings and then choose Voicemail. You can view
and edit the voicemail name and number.
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Voice command
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.
44 LG GD910 | User Guide
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Voice command
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. 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 across from right to left on the clock screen to
the main 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 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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Utilities
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 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 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.
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Utilities
Adding an event to your calendar
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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 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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Utilities
Adding a memo
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Memo.
2 Touch New memo.
3 T ype your memo, then press the Send key
then
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 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, slide your finger 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 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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Utilities
Using your calculator
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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 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 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 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 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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Settings
Changing your screen settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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 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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Settings
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 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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Settings
Changing your Bluetooth settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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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Settings
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.

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 61

61

2009.9.18 11:21:11 PM

Settings
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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Settings
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.
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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, slide your finger 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 OK.
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 folder.
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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 contact.
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 edit and
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 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.
6 All your phone files will automatically be stored on your
PC’s hard disk.
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.
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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.
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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.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
The LG HBM-900 Bluetooth® Headset is a light, wireless
Headset that uses Bluetooth® technology. It can be used
as an audio accessory for devices that support either the
Headset or Bluetooth® handsfree configurations.

Front

Call Button/LED
Indicator
(Touch Sensor)
Power Switch
Volume Control
(Circulation)

Mics

Mic

Back
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Charging Port
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Change direction

Charging
- Remove the cover of the charging port, and then connect
the charger.
- When the charger is connected, the Headset will turn off
automatically and cannot be used.
- While charging, the LED indicator will display a blue light.
- The buttons will not function while the device is charging.
- It takes 2 hours to fully charge the Headset.
- When charging is complete, the LED indicator will turn off.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Low battery
- A low-battery tone will sound once every 30 seconds.
- If the battery is not charged, the Headset will turn off.

Power on
- Move the power switch from the OFF position to the ON
position.
• The power will turn on and a boot tone will play.

Power off
- Move the power switch from the ON position to the OFF
position.
• A shutdown tone will play, the Bluetooth link will
disconnect and the power will turn off.

Button hold
- Button Hold mode prevents any button function of the
Bluetooth headset from activated after unintentionally
pressing a button.
- Slide the power switch to the HOLD position to place the
headset in Hold mode.
- Slide the power switch to the ON position to turn off Hold mode.
- If you press any button on the headset while it is in
Button Hold mode, you will hear three distinct beeps,
and the LED will flash three times to alert you that the
headset is in Hold Mode.

D910_Turkey_E_1.2_0918.indd 73

73

2009.9.18 11:21:14 PM

Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
- When you slide the power switch to the OFF position, the
Headset will turn off and Button Hold mode will turn off
automatically.

Pairing
- Prior to using the Bluetooth headset for the first time, you
must pair it with a Bluetooth-enabled handset.
- There are 2 Pairing Mode Methods for the Bluetooth
headset.
1 Easy Pairing
• With the Power off, move the power switch to the ON
position to turn on the Bluetooth headset.
• The Headset will enter Auto-Reconnect mode after
about 10 seconds. (If your Headset has been previously
paired with the handset, the Headset will automatically
reconnect to the handset when the Bluetooth headset
is turned on).
• After 10 seconds, the Bluetooth headset will
automatically enter Pairing Mode.
• When the Headset enters Pairing Mode, the LED
indicator will display a blue light, and you will hear 2
short beeps.
• Using your handset, find the Bluetooth Menu, and then
“search for” or “add” new devices.
• Select “LG HBM-900” from the list of devices and pair
it with your handset.
• When asked for the Pass/PIN code during the pairing
process enter “0000” (4 Zeros).
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
• Once pairing has completed successfully, you will hear

2 short beeps.

• After successful pairing, be sure to Connect to the LG

Bluetooth headset.

• If you want to pair with a different device in the future,

the Headset must be placed in Pairing Mode.

• If the Headset is in Pairing mode for 3 minutes without

being connected to a handset, the Bluetooth headset
will automatically turn off.
2 Manual Pairing
• With the Power off, press and hold the Volume Control
button, and then move the power switch to the ON
position.
• When the Headset enters Pairing Mode, the LED
indicator will display a blue light.
• Using your handset, find the Bluetooth Menu, and then
“search for” or “add” new devices.
• Select “LG HBM-900” from the list of devices and pair
it with your handset.
• When asked for the Pass/PIN code during the pairing
process enter “0000” (4 Zeros).
• Once pairing has completed successfully, you will hear
2 short beeps.
• After successful pairing, be sure to Connect to the LG
Bluetooth headset.
• If you want to pair with a different device in the future,
the Headset must be placed in Pairing Mode.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
• If the Headset is in Pairing mode for 3 minutes without

being connected to a handset, the Bluetooth headset
will automatically turn off.

Auto Reconnect
- When the Bluetooth headset turns off (accidentally or
intentionally) while connected to a handset, the Headset
and handset will disconnect. The Headset and handset
will automatically reconnect when the Bluetooth headset
is turned back on (as long as both devices are within the
required range of 33 ft. or 10 m).
Out of range
- When the Bluetooth headset and handset are separated
by a distance of 33 feet (10 metres) or more, the Headset
and handset will disconnect. When the handset and
Bluetooth headset are once again within the required
range, the Bluetooth headset will automatically reconnect
to the handset.
- If the Headset and handset do not automatically
reconnect when they are within the required range, touch
and hold the CALL button for 1 second on the Bluetooth
headset to reconnect manually.

Auto Volume
- The Bluetooth headset has an automatic volume control
feature. The volume level of the headset will automatically
adjust, depending on your environment (Louder
environment = volume increase. Quieter environment =
volume decrease).
76 LG GD910 | User Guide
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Volume control (Circulation)
- If you feel that you need to adjust the volume manually,
briefly press the Volume Control (circulation) button. There
are 7 levels of speaker volume. The volume will increase
one level each time the volume button is pressed. When
the headset reaches the maximum volume level, the next
button press will return the headset to the lowest volume
level.

Calling
Answering a call
- When there is an incoming call, the Headset will ring.
- Touch and hold the CALL button for 1 second to answer
an incoming call.
Making a call
- If you make a call from the handset, the call will
(depending on the phone settings) automatically transfer
to the Headset. If the call is not automatically transferred,
you can manually transfer the call by briefly touching
the CALL button on the Bluetooth headset (Headset and
handset must be paired).
WARNING: Do not cover the Bluetooth headset with your
hand during a call using the Bluetooth connection. This may
degrade the sound quality.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
TIP! Use Bluetooth headset in the same direction
with the phone, for example, if you have the phone on left
wrist, put the Bluetooth headset on left ear.
NOTE: If you use Bluetooth headset within a scope of wireless
LAN, it may degrade a sound quality of Bluetooth headset.

Voice dialling*
NOTE: If the handset does not support Voice Dialling, it is
possible that performing this action will activate Last Number
redial.

Last number redial*
- Touch and hold the CALL button for 2 seconds to activate
Last Number Redial. The Headset will beep, and call the
last number will be dialled.
Ending a call
- Touch and hold the CALL button for 1 second.
Transferring a call*
- While on a handset call, touch and hold the CALL button
for 1 seconds to transfer the audio to the Headset
(Headset and handset must be paired).
- To transfer a call from the Headset to the handset, press
and hold the VOLUME button for 3 seconds.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Call waiting*
- Answer a second call without hanging up the first call by
touching the CALL button for 2 seconds. Touch the CALL
button for 2 seconds to return to the original call.
- Touch and hold the CALL button for 2 seconds to
terminate the active call or both calls at once (subject to
handset’s support).
Call Reject*
- Activate Call Reject by touching the CALL button for 3
seconds when the handset rings.
* You can only use these functions if your handset supports
them. For further information on using these features,
read your handset’s user manual.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Summary of button functions
Function

HBM-900
Status

Action

Power on

Power off

Slide the power switch from the OFF
position to the ON position.

Power off

Power on

Slide the power switch from the ON
position to the OFF position.

Volume
adjustment

Talking

Briefly press the VOLUME button to
increase the volume.
The volume will circulate through all
levels, with each button press.

Transferring
a call

Talking

- Handset to headset: Touch and hold
the CALL button for 1 second on the
Headset (Headset and handset must
be paired).
- Headset to handset: Press and hold
the VOLUME button on the Headset for
3 seconds.

Answering a call

Ringing

Touch and hold the CALL button for
1 second.

Ending a call

Talking

Touch and hold the CALL button for
1 second.

Call waiting

Talking

Touch the CALL button for 2 seconds.

Last number
redial

Idle

- Touch the CALL button for 2 seconds.
- If the voice dialing function is set to
disable, touch and hold the CALL
button for 1 second to activate last
number redial.

Voice dialling
(Handset support
required)

Idle

- If the voice dialing function is set to
enable, touch the CALL button for 1
second to enter the voice command.

Manual pairing

Power off

Press and hold the Volume Control
button, and then move the power switch
to the ON position.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Function

HBM-900
Status

Call reject

Ringing

Touch the CALL button for 3 seconds.

Button Hold on

Idle

Move the power switch to the HOLD position.

Button Hold off

Button Hold on Move the power switch to the ON position.

Action

LED indication
Function

HBM-900
Status

Action

Operating

Power on

The blue LED light flashes 4 times.

Power off

The blue LED light flashes 4 times and
then turns off.

Pairing
mode

The blue LED light stays on.

Headset/
handsfree
Profile
connected

The blue LED light flashes once every
5 seconds.

Call
connected

The blue LED light flashes once every
5 seconds.

Charging

The blue LED light stays on.

Charging
complete

LED is turned off.

Charging
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Troubleshooting
Possible Corrective
measures

Message

Possible causes

Does not turn on

Check whether the
Charge the battery.
battery of the Bluetooth
headset is fully charged.

Unable to
communicate with
the LG HBM-900
Bluetooth Headset

Check whether the
handset supports
the headset or
handsfree Bluetooth
configurations.

Determine whether your
handset supports the
Headset or Handsfree
Bluetooth configurations.

Check whether the
Charge the battery.
battery of the Bluetooth
headset is low.
Unable to pair the
Bluetooth headset
with another
Bluetooth device

Make sure the
Headset is on.

Move the power switch to
ON position.

Make sure the
Headset is in pairing
mode.

Press and hold the Volume
Control button, and then
move the power switch to
the ON position.

Low sound
(speaker)

Check the speaker
volume.

lncrease the volume level.

Specifications
ITEM

Description

Bluetooth® specification

V2.1 (Handsfree Headset profiles)

Battery

Battery 3.7 V 105 mAh Li-Polymer

Standby time

Up to 150 hours

Talk Time

Up to 4 hours

Charging time

< 2 hours

Operating temperature

-10°C – 60°C

Dimension / weight

12.8 mm (W) x 96.7 mm (L) x 17.2 mm (H) / 13g
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
Precautions
Do not drop the unit.

Do not modify, repair or disassemble
the unit.
Do not expose directly to water,
alcohol, benzene or other solvents.
for cleaning.
Do not expose directly to flammables.
Do not place or store the unit near
flammables.

Keep unit away from humidity and dust.

Do not place heavy objects on the unit.
Only use the Headset with an original LG charger
(Travel Adaptor or Vehicle Power Charger).
Otherwise, the Headset might be damaged.

• Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate
the equipment.
• There is a risk of explosion if an incorrect battery type is used.
• Dispose of used batteries according to the instructions.
• The ear loop is made of a durable plastic. However, bending the ear
loop repeatedly is not recommended.
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Using the Bluetooth headset (LG HBM-900)
FCC NOTICE TO USERS :
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
IMPORTANT NOTE:
To comply with the FCC RF exposure compliance
requirements, no change to the antenna or the device
is permitted. Any change to the antenna or the device
could result in the device exceeding the RF exposure
requirements, and void the user's authority to operate the
device.
LG Electronics Inc. hereby declares that this HBM-900
device is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
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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

Dual charging cable

Bluetooth
headset
(LG HBM-900)
Ear gels (4) and
Ear loops (2)

Watch cushion

SIM cap tool (2)

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
Note:
You can find below DoC document <http://tr.lgmobile.com>
in this web address.
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LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona
sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst

köeşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• S ize en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi

alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti

belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış

yüzeyinde, faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını
not ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve
garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki
uyarılara dikkat edilmesi gerekir.
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Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.

BURSA KVK SERVIS

Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22ıA OFİSıDİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

DİYARBAKIR KVK SERVIS

ERZURUM KVK SERVIS
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakır@teleservice.com

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

ISTANBUL VADOKS SERVIS
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS

ISTANBUL SNG SERVIS

İZMİR KVK SERVIS

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: mehmetkurt@senguller.com.tr

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVIS

VAN SNG SERVIS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkurt@senguller.com.tr

TRABZON KVK SERVIS

ADANA KVK SERVIS
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

ANKARA KVK SERVIS

LG GÜNEY KORE FABR|KA

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY,
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

ANTALYA KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin 2 (Citibank
yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

C_Turkey(80-135)_MCDE0000207_1.2

LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: infolgetr@lge.com

http://tr.lge.com
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