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GD910 Instrukcja obsługi - POLSKA
Gratulujemy zakupu telefonu GD910 firmy LG. To
niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie
zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię
komunikacji komórkowej.
Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą
odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności
od wersji oprogramowania lub operatora sieci.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego
kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie
2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze
zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki winien być
przekazywany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych
przez władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania
ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym
urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub
sklepie, w którym został nabyty produkt.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być
niezgodne z prawem.

Oddziaływanie promieniowania
radiowego
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon
komórkowy GD910 zaprojektowano w sposób zapewniający
zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa
związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania
są oparte na wskazaniach naukowych określających
marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę
wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
• Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się
wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano
tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez
organizację International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższy współczynnik SAR dla tego modelu telefonu,
zmierzony przy użyciu systemu DASY4, podczas
korzystania z urządzenia noszonego przy ciele wynosi
0,486 W/kg (10 g).



Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób
zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit
wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).

Obsługa telefonu GD910
Wodoodporność telefonu GD910
Telefon GD910 jest odporny na rozpryskującą się wodę
(norma IPX4).
• Nosząc urządzenie, można myć twarz, ponieważ telefon

jest odporny na przypadkowy kontakt z wodą w trakcie
normalnego użytkowania. Nie jest jednak wodoodporny
w przypadku długotrwałego zanurzenia, np. podczas
pływania.
• Zwróć uwagę, aby podczas mycia rąk nie zamoczyć
skórzanego paska, ponieważ może to skrócić jego
żywotność.
• Nie używaj klawiszy, jeśli telefon GD910 lub dłonie są
mokre. Jeśli telefon był narażony na działanie wody
i wilgoć dostała się do wnętrza ekranu, udaj się do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu kontroli i
naprawy.
• Jeśli do telefonu GD910 dostał się płyn lub pod szkłem
widoczna jest para utrzymująca się przez dłuższy czas,
natychmiast udaj się do punktu serwisowego w celu
kontroli i naprawy telefonu.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• W przypadku braku uszczelki wodoodpornej przy

pokrywie karty SIM lub uszkodzenia jej części nie można
zagwarantować wodoodporności urządzenia.
• Jeśli uszczelka wodoodporna została uszkodzona wskutek
częstego używania pokrywy karty SIM, udaj się do
autoryzowanego centrum serwisowego.

Noszenie telefonu GD910
• 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich

temperatur ani dużych ilości wilgoci lub pyłu. Skutkiem
może być uszkodzenie, odkształcenie lub odbarwienie
urządzenia, jak również poparzenia skóry.
•N
 ie dotykaj urządzeń ładujących ani wtyczek mokrymi
dłońmi. Może to doprowadzić do porażenia prądem.
• 
Nie rozlewaj wody na urządzenie w trakcie ładowania.
Jeśli woda rozleje się na telefon, natychmiast odłącz
ładowarkę. Skutkiem może być porażenie prądem,
przegrzanie lub ogień powstały wskutek zwarcia lub
uszkodzenie urządzenia.
• 
Ładowarka baterii oraz adapter nie są wodoodporne.
• 
U osób z wrażliwą skórą lub w osłabionym stanie
fizycznym może wystąpić wysypka lub podrażnienie
skóry podczas noszenia zegarka. Jeśli zaobserwujesz
podrażnienie skóry w trakcie noszenia telefonu GD910,
natychmiast przerwij jego noszenie i skontaktuj się z
lekarzem.
• 
Zwróć uwagę, aby w przypadku noszenia urządzenia
podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych lub pracy nie
zranić siebie ani innych znajdujących się w pobliżu osób.


Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
Czyszczenie i konserwacja produktu
OSTRZEŻENIE: Korzystaj jedynie z tych ładowarek i
akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku
z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i
gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest

naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem
a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory,
odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to
specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład
używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu
medycznego.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
• Do czyszczenia zewnętrznej części telefonu używaj suchej
szmatki (nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych
powierzchniach.
• Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub
kurzu.
• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub
innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on
zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z cieczami i wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki.
Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
• Nie używaj telefonu ani akcesoriów w miejscach o
wysokiej wilgotności, takich jak baseny, cieplarnie,
solaria czy środowiska tropikalne. Skutkiem może być
uszkodzenie telefonu i utrata ważności gwarancji.
• Skóra jest eleganckim i naturalnym materiałem. Jej
naturalne zużycie z upływem czasu jest normalnym
zjawiskiem. Aby zapewnić lepszą trwałość produktu,
należy stosować się do poniższych instrukcji.
- Nie wystawiaj skórzanych części na działanie wilgoci,
wody i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie dopuszczaj do kontaktu skórzanych powierzchni
z alkoholem, perfumami, rozpuszczalnikami i tłustymi
substancjami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu skórzanych powierzchni z
szorstkimi, ostrymi lub ściernymi przedmiotami.


Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
- Nie używaj szorstkich przedmiotów do czyszczenie
metalowych części, lecz miękkich i suchych tkanin.
- Nie wyginaj nadmiernie materiału.
W przypadku problemów
- W przypadku pojawienia się plam wytrzyj skórzaną
powierzchnię suchą, czystą i miękką tkaniną lub przy
użyciu specjalnego środka do czyszczenia skóry.
- W przypadku kontaktu z wodą nie pocieraj skóry zbyt
mocno; użyj suchej, czystej i miękkiej ściereczki i
przecieraj delikatnie aż do wyschnięcia.
• Jeśli musisz wymienić skórę, odwiedź autoryzowany
punkt serwisowy i wymień ją na skórę zatwierdzoną
do użytku z danym modelem telefonu. (Gwarancja nie
obejmuje skórzanych elementów).

Efektywne korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne i medyczne
Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu
medycznego bez zgody personelu placówki.
Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji,
czy korzystanie z telefonu nie spowoduje zakłóceń pracy
Twojego urządzenia medycznego.
• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie
zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych,
komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania
pojazdem.
• Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w
ręce.
• Skup się na kierowaniu pojazdem.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze,
przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy
zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę
niektórych systemów elektronicznych w pojeździe,
np. odtwarzaczy samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną,
nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe
lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym
działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj
głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć
dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu
dróg.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego
oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też
zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło
może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na
twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim
wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie
usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany
szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

Obszar prac z użyciem materiałów
wybuchowych
Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i
postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem
• Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
• Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów,
cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku
samochodowym, w którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia
w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez
zgody załogi.

Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym
dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w
przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we
wszystkich sieciach telefonii komórkowej.
Z tego względu w przypadku konieczności wezwania
pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie.
Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego
operatora sieci.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
Obsługa baterii
• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych
baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić
działaniu baterii.
• Używaj wyłącznie ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy
LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• W razie konieczności wymiany baterii zanieś ją do
lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub
sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można ładować setki razy zanim
konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj
ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
• Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani nie korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach.
Może to spowodować spadek wydajności baterii.
• Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
• W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie
z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy
ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucaj baterii razem ze
zwykłymi odpadami.
• Po pełnym naładowaniu telefonu zawsze odłącz
ładowarkę od gniazdka elektrycznego, aby ładowarka nie
zużywała niepotrzebnie energii.
• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji
sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z
urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
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Opis telefonu
Budowa telefonu

Głośnik
Obiektyw aparatu
fotograficznego
Klawisz Wyślij
Powrót/Klawisz Wyczyść

Ekran

Klawisz Zakończ/
Klawisz zasilania
Klawisz Wyślij
- Wybieranie numerów i odbieranie połączeń
przychodzących.
- Otwieranie menu historii połączeń na ekranie
zegarka.
Wybieranie ostatniego numeru (naciśnięcie i
przytrzymanie przez 2 sekundy).
- Otwieranie listy opcji (jeśli jest dostępna)
podczas używania menu.
Powrót/Klawisz Wyczyść
- Przechodzenie do poprzedniego menu.
- Szybki dostęp do funkcji poleceń głosowych
z poziomu ekranu zegarka (naciśnięcie i
przytrzymanie przez 2 sekundy). *UWAGA:
Funkcja niedostępna w języku polskim.
Klawisz Zakończ / Klawisz zasilania
- Zamykanie menu i powrót do głównego
ekranu zegarka.
- Włączanie/wyłączanie telefonu (naciśnięcie i
przytrzymanie przez 2 sekundy).
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Opis telefonu
Złącze ładowania
Mechanizm
zwalniający pokrywę
karty SIM
Pokrywa karty SIM
Mikrofon

Gniazdo karty SIM

OSTRZEŻENIE: Nie wolno zdejmować pokrywy karty SIM, gdy
telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
Zdjęcie pokrywy karty SIM powoduje wyłączenie telefonu.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj paznokci do zdejmowania
pokrywy karty SIM.
WSKAZÓWKA! Aby szybko wyłączyć urządzenie, naciśnij i
przytrzymaj klawisze Wyślij i Wyczyść przez 3 sekundy.
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Regulacja paska zegarka
Długość paska można dostosować do grubości nadgarstka.
1 Zdejmij zegarek z nadgarstka i umieść na miękkiej
powierzchni, nie zapinając paska.

2 T rzymając za pasek, pociągnij część A zapięcia w
płaszczyźnie pionowej.

3 T rzymając za pasek, dostosuj jego długość, przesuwając
część A zapięcia w odpowiednią stronę.
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4 A
 by zablokować wybraną długość paska, wciśnij część A
zapięcia z powrotem na właściwe miejsce.

5 Z apięcie należy naciskać do usłyszenia
charakterystycznego kliknięcia.

Wkładanie karty SIM
1 Odkręć pokrywę karty SIM.
- Do otwarcia pokrywy użyj klucza do otwierania pokrywy
karty SIM.

UWAGA: Aby nie odkształcić pokrywy karty SIM, włóż klucz
do otwierania pokrywy całkowicie w mechanizm zwalniający
pokrywę karty SIM. Aby nie uszkodzić pokrywy karty SIM, użyj
klucza dostarczonego w zestawie.
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2 Wkładanie karty SIM
Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym)
jest zwrócone w dół. Wsuń kartę SIM w uchwyt.
A

B

* Wyjmowanie karty SIM.
- Aby wyjać kartę SIM, delikatnie wsuń klucz do otwierania
pokrywy tak, by karta znalazła się między dwoma
plastikowymi częsciami
- Następnie delikatnie wypchnij kartę z drugiej strony i
wyciągnij przy pomocy klucza
A

C
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3 Załóż pokrywę karty SIM.
Umieść pokrywę karty SIM od spodu telefonu, tak by
razem z uszczelką dobrze przylegała do telefonu. Dokreć
ją oryginlanym kluczem w prawo, aż zatrzaśnie się na
swoim miejscu.

Ładowanie i podłączanie telefonu do uchwytu
1 Podłącz zasilacz do sieci.
2 Połącz zasilacz z uchwytem do ładowania.

3 P ołącz uchwyt do ładowania z telefonem. Upewnij się, że
styki ładowania są ułożone odpowiednio w stosunku do
styków na uchwycie do ładowania.
A

B
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4 P o podłączeniu ładowarki rozpocznie się ładowanie
baterii. Pojawienie się na ekranie ikony Bateria pełna
oznacza zakończenie ładowania akumulatora.
UWAGA: Aby wydłużyć czas pracy
baterii, przed pierwszym użyciem
należy ją naładować do pełna.

Ikona

Opis
Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Zdjęcie pokrywy karty SIM powoduje
wyłączenie zasilania. Przed ładowaniem upewnij się, że
pokrywa karty SIM została należycie zamocowana w telefonie.

Łączenie telefonu z komputerem

Uchwyt do ładowania
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Ekran główny
Telefon GD910 jest wyposażony w
ekran dotykowy. Ekran główny umożliwia
między innymi uzyskanie dostępu do opcji
menu, nawiązywanie szybkich połączeń i
zmienianie danych profilu.
Wskazówki dotyczące ekranu
Ekran dotykowy
dotykowego
• Nie naciskaj zbyt silnie - ekran dotykowy jest
wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
• Do dotykania opcji używaj opuszków palcy. Uważaj, aby
nie dotknąć innych przycisków.
• Nie przykrywaj ekranu etui ani innym materiałem,
ponieważ ekran dotykowy nie będzie wtedy działał.
• Po wyłączeniu podświetlenia ekranu jest uruchamiana
automatycznie funkcja blokady poleceń dotykowych
uniemożliwiająca przypadkowe naciskanie. Dzięki temu
ekran dotykowy nie reaguje po jego przypadkowym
dotknięciu. Aby wyłączyć funkcję blokady poleceń
dotykowych, naciśnij dwukrotnie dowolny klawisz z
prawej strony telefonu.
• Gdy telefon GD910 nie jest używany, powraca do funkcji
zablokowanego ekranu.
* Ekran
zablokowany

< Cyfrowy >

< Analogowy >
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Dotykowa obsługa telefonu GD910
Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu GD910
zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanego
zadania.
Ekran zegara: Aby przełączyć pomiędzy ekranami,
wystarczy szybki ruch po ekranie od jego lewej do prawej
strony lub w przeciwnym kierunku. Można również wybrać
jeden z 8 wyświetlaczy zegara, wykonując szybki ruch po
ekranie od jego góry do dołu lub w przeciwnym kierunku.
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Przewijanie: Aby przewinąć zawartość ekranu, przesuń
palcem w poprzek ekranu. Na niektórych ekranach można
także przewijać w górę lub w dół.

Uruchamianie aplikacji: Aby otworzyć dowolną aplikację,
przewiń na ekranie do żądanej aplikacji, a następnie dotknij
ikony lub menu aplikacji.
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Legenda poleceń dotykowych
Naciśnięcie

Naciśnięcie i ruch
w górę

Naciśnięcie i
przytrzymanie

Naciśnięcie,
przytrzymanie i ruch
w górę

Naciśnięcie i
przeciągnięcie
(góra -> dół)

Naciśnięcie i
przeciągnięcie
(dół -> góra)

Naciśnięcie i
przeciągnięcie
(lewo -> prawo)

Naciśnięcie i
przeciągnięcie
(prawo -> lewo)

Naciśnięcie,
przytrzymanie i
przeciągnięcie
(góra -> dół)

Naciśnięcie,
przytrzymanie i
przeciągnięcie
(dół -> góra)

Naciśnięcie,
przytrzymanie i
przeciągnięcie
(lewo -> prawo)

Naciśnięcie,
przytrzymanie i
przeciągnięcie
(prawo -> lewo)

Legenda poleceń generowanych szybkim ruchem
Szybki ruch
(góra -> dół)

Szybki ruch
(dół -> góra)
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Szybki ruch
(lewo -> prawo)

Szybki ruch
(prawo -> lewo)

Opis telefonu
Ikony ekranowe
Poniższa tabela opisuje
wskaźniki i ikony, które
pojawiają się na ekranie
raportu stanu telefonu.
Aby otworzyć ekran raportu
stanu, przeciągnij palcem
po ekranie zegara, od lewej do prawej strony.
* Pasek stanu
Ikona

Opis

Ikona

Pasek stanu
Szybkie łącza
Obszar
informacji

Opis

Siła sygnału sieci
(zmienna liczba kresek)

Aktywna łączność
Bluetooth

Brak sygnału sieci

Zestaw słuchawkowy
mono Bluetooth jest
podłączony

Wybrano tryb lotu

Poziom naładowania baterii

Ustawiono alarm

Bateria rozładowana

* Klawisze szybkiego dostępu
Ikona

Opis

Ikona

Opis

Aktywny profil Normalny

Nieodebrane

Aktywny profil Milczy

Nie przeczytane
wiadomości

Aktywny profil Na zewnątrz

Tryb lotu włączony

Brak zdarzeń

Tryb lotu wyłączony
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Mapa menu
Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij
dwukrotnie dowolny klawisz z prawej strony telefonu w celu
wyłączenia blokady poleceń dotykowych i uruchomienia
ekranu.
Wyświetlacz zegara wyświetli panel ze
x2
strzałkami skierowanymi w 4 strony. Aby
otworzyć górne menu, przesuń dwukrotnie
palcem na głównym ekranie zegara od prawej
do lewej strony.

Kontakty
1. Nowy kontakt
2. Wyszukaj
3. Szybkie wybieranie
4. Grupy
5. Ustawienia
6. Informacje

Narzędzia
1. Multimedia
2. Terminarz
3. Alarmy
4. Dyktafon
5. Narzędzia
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Wiadomości
1. Nowa wiadomość
2. Odebrane
3. Robocze
4. Nadawane
5. Wysłane
6. Szablony
7. Emotikony
8. Ustawienia

Ustawienia
1. Bluetooth
2. Profile
3. Ekran
4. Telefon
5. Połącz
6. Łączność

Połączenia
Nawiązywanie połączeń
1 A
 by otworzyć menu Połączenia przesuń palcem na
ekranie zegara od prawej do lewej strony.
2 Wybierz opcję Wideo rozmowa lub Połączenie głosowe.
3 Wprowadź numer na ekranie klawiatury. Aby usunąć
cyfrę, naciśnij klawisz Wyczyść z prawej strony
telefonu lub przycisk dotykowy
na ekranie.
4 Naciśnij klawisz Wyślij z prawej strony telefonu lub
przycisk dotykowy Wyślij na ekranie, aby nawiązać
połączenie.
5 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz Zakończ z
prawej strony telefonu.
UWAGA: Omawiany telefon jest wyposażony w funkcję
poleceń głosowych, która umożliwia nawiązywanie połączeń
przy użyciu nazw. Funkcja nie jest dostępna w języku
polskim.
WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak “+” dla
połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk 0
na ekranie klawiatury.
WSKAZÓWKA! Możesz wprowadzić gwiazdkę (*) lub symbol
# , włączyć lub wyłączyć funkcję Milczy bądź uruchomić
polecenie Wyślij wiadomość, Zapisz numer lub Wyszukaj
kontakty, naciskając przycisk
na ekranie klawiatury.
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Nawiązywanie połączeń z kontaktami
Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są
zapisane na liście kontaktów, jest proste.
1 Na ekranie zegara przesuń dwukrotnie palcem od
prawej do lewej strony, aby przejść do nadrzędnego
menu. Dotknij opcji Kontakty, następnie wybierz opcję
Wyszukaj.
2 Przewiń listę kontaktową lub przejdź do pola Nazwa
i wpisz w nim pierwszą literę (lub litery) kontaktu, z
którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij przycisk
dotykowy .
3 Na liście dotknij kontaktu, z którym chcesz się połączyć,
a następnie wybierz numer, jeśli do danego kontaktu
przypisano kilka numerów.
4 Naciśnij klawisz Wyślij lub przycisk dotykowy Wyślij.
Można również nawiązać połączenie wideo, korzystając z
opcji Wideo- w menu opcji.

Odbieranie i odrzucanie połączenia
Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz Wyślij , aby odebrać
połączenie.
Naciśnij klawisz Zakończ , aby odrzucić połączenie
przychodzące.
WSKAZÓWKA! Przed odrzuceniem połączenia
przychodzącego możesz wysłać wiadomość z wyjaśnieniem,
dlaczego nie możesz odebrać połączenia przychodzącego:
wybierz ikonę
i użyj opcji Wiadomość - wymówka.
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Regulowanie głośności połączenia
Aby dostosować głośność podczas połączenia, naciśnij
klawisz Wyczyść i przewiń w górę lub w dół.

Opcje dostępne w trakcie połączenia
Połączenie można zawiesić, naciskając numer wyświetlony
na ekranie.
Wycisz - Wyłączanie mikrofonu, tak aby rozmówca nie
mógł nas usłyszeć.
Klaw. num. - Otwieranie ekranu klawiatury. Można
wyszukać kontakty, wybierając ikonę lub . Można
również wysłać nową wiadomość, wybierając ikonę ,
lub zapisać numer telefonu, wybierając ikonę .
Aby otworzyć menu opcji podczas połączenia, naciśnij
klawisz Wyślij . Dostępne są następujące opcje:
Głośnik włączony/wyłączony - Umożliwia włączanie lub
wyłączanie głośnika telefonu.
Klawiatura - Umożliwia otwieranie klawiatury numerycznej
do wprowadzania numerów (np. w przypadku połączeń z
telefonicznymi centrami obsługi lub korzystania z innych
automatycznych serwisów telefonicznych).
Dodaj połączenie - Umożliwia nawiązanie drugiego
połączenia. Wybierz numer lub przeszukaj swoje kontakty,
a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia.
Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszone.
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Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz
Zakończ .
UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych
połączeń.

Nagraj - Umożliwia nagrywanie połączeń.
Idź do wiadomości - Umożliwia sprawdzenie wiadomości.
DTMF wyłączony/włączony - Umożliwia włączenie/
wyłączenie sygnału DTMF podczas trwania połączenia.
Sygnał DTMF pozwala na użycie poleceń numerycznych
do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń
z serwisami automatycznymi. Sygnał DTMF jest domyślnie
włączony.
Zakończ - Umożliwia zakończenie połączenia.

Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty można przypisać do numerów
szybkiego wybierania.
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Kontakty, a następnie wybierz opcję Szybkie
wybieranie.
2 P oczta głosowa jest już przypisana do numeru
szybkiego wybierania 1. Dotknij innego numeru, aby
przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
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3 W
 yświetlona zostanie Twoja lista kontaktów. Wybierz
kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru,
dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać
kontakt, naciśnij pole Nazwa i wpisz pierwszą literę (lub
litery) nazwy kontaktu.
Aby połączyć się z numerem szybkiego wybierania, na
klawiaturze numerycznej naciśnij i przytrzymaj przypisany
numer do momentu pojawienia się kontaktu na ekranie.

Historia zdarzeń
Na ekranie zegara naciśnij klawisz Wyślij , a następnie
przewijaj w lewo i w prawo. Wybierz jedną z następujących
opcji:
Wszystkie - wyświetlona zostanie pełna lista
wszystkich wybranych połączeń, odebranych i
nieodebranych.
Wybrane - wyświetlona zostanie lista wszystkich
wybranych numerów telefonów.
Odebrane - wyświetlona zostanie lista wszystkich
połączeń odebranych przez użytkownika.
Nieodebrane - zostanie wyświetlona lista wszystkich
nieodebranych połączeń.
WSKAZÓWKA! W dowolnym rejestrze połączeń wybierz
klawisz Wyślij , aby otworzyć menu opcji, a następnie wybierz
opcję Usuń, aby usunąć żądaną pozycję. Możesz zaznaczyć
więcej niż jedną pozycję do jednoczesnego usunięcia.
WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji historii połączeń, aby
wyświetlić datę, godzinę i długość połączenia.
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Zmiana ustawień połączeń
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Naciśnij opcję
Ustawienia, następnie wybierz opcję Połącz.
2 Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia
następujących funkcji:
Przekierowania - Umożliwia wybór opcji
przekierowywania połączeń.
Poł. oczekujące - opcja aktywuj umożliwia odbieranie
połączeń oczekujących.
Blokowanie połączeń - Umożliwia wybór opcji
blokowania połączeń.
Numery ustalone - Wybierz opcję Numer ustalony, aby
włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę
numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym
celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od
operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie
numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.
Wiadomość - wymówka - Przed odrzuceniem
połączenia przychodzącego możesz wysłać wiadomość
z wyjaśnieniem, dlaczego nie możesz odebrać
połączenia przychodzącego: dotknij ikony i użyj opcji
„Wiadomość - wymówka”.
Koszty połączeń - wyświetlone zostaną opłaty naliczone
za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci
i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów)
oraz czas trwania wszystkich połączeń - odebranych i
inicjowanych.
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Czas połączeń - Pozwala sprawdzić czas trwania
wszystkich połączeń, w tym połączeń wychodzących i
odebranych oraz czas ostatniego połączenia.
Ustawienie wspólne
•O
 drzucanie połączeń - Dotknięcie spowoduje
wybranie ustawienia Wł. i zaznaczenie opcji Lista
odrzuconych. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu
wybrania wszystkich połączeń, określonych kontaktów
lub grup, połączeń z niezapisanymi numerami (tymi,
które nie znajdują się w kontaktach) lub połączeń bez
identyfikacji numeru. Dotknięcie opcji Zapisz powoduje
zmianę ustawienia.
• Wysyłaj mój numer - określ, czy podczas
nawiązywania połączenia Twój ma być wyświetlany w
telefonie odbiorcy.
• Auto. ponawianie - Wybierz opcję Wł. ( ) lub Wył.
( ).
•S
 ygnał co 1 min - Włączenie funkcji ( ) sprawi, że
po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie
sygnał dźwiękowy.
• Tryb odbioru BT - wybierz opcję Zestaw BT,
aby odbierać połączenia za pomocą zestawu
słuchawkowego Bluetooth, lub opcję Telefon, aby
do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie
klawisza na telefonie.
• Zapisz nowy numer - przesuń przełącznik w lewo,
aby wybrać opcję Włączone, lub w prawo, aby wybrać
opcję Wyłączone.
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WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej
widocznej pozycji i przesuń palec w górę ekranu. Lista
przesunie się w górę i ukażą się kolejne pozycje.

Ust. wideorozmów - Dotknięcie ustawienia
Wideorozmowa pozwoli wybrać ustawienia połączeń
wideo. Zdecyduj, czy ma być używany obraz statyczny, a
następnie wybierz dowolny obraz i/lub włącz opcję lustra,
aby widzieć siebie na ekranie podczas połączenia wideo.
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Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
Kontakty, a następnie Wyszukaj.
WSKAZÓWKA! Na ekranie klawiatury numerycznej dotknij
ikony
w celu otworzenia i wyszukania kontaktów.

2 P rzewiń listę kontaktów lub przejdź do górnego pola
Nazwa i wpisz w nim pierwszą literę (lub litery) kontaktu,
z którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij
przycisk dotykowy . Pojawi się wówczas lista
kontaktów odpowiadających wprowadzonym literom.
3 W
 ybierz kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz
żądany numer, jeśli dla kontaktu zapisano kilka numerów
telefonu.
4 Naciśnij klawisz Wyślij lub przycisk dotykowy Wyślij.
Można również nawiązać połączenie wideo, korzystając z
opcji Wideorozmowa w menu opcji.

Z poziomu menu głównego
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Naciśnij opcję
Kontakty, a następnie wybierz opcję Nowy kontakt.
2 Za pomocą opcji Telefon lub SIM określ miejsce, gdzie
ma być zapisany kontakt.
3 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba
wprowadzać obu tych informacji; wystarczy wpisać samo
imię lub nazwisko.
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4 A by dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij ikony ,
po czym pojawi się menu Edytuj obraz.
5 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić
maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane
następujące wstępnie ustawione typy: Komórka, Dom,
Biuro, Pager oraz Faks.
6 Dodaj adres e-mail w polu Email.
7 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Do wyboru
masz następujące grupy: Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele,
Znajomi, Szkoła, VIP. Możesz też stworzyć własne grupy.
WSKAZÓWKA! Istnieje możliwość tworzenia własnych grup
kontaktów.

8 M
 ożesz również dodać inne ustawienia i informacje
o kontakcie w polach Dźwięk dzwonka, Urodziny,
Rocznica, Strona domowy, Adres domowy, Nazwa
firmy, Zawód, Adres firmy oraz Notatka.
9 Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać kontakt.
WSKAZÓWKA! Podczas wyświetlania kontaktu
dostęp do menu opcji możesz uzyskać, naciskając klawisz
Wyślij .

Tworzenie grupy
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Naciśnij opcję
Kontakty, wybierz opcję Grupy, a następnie dotknij opcji
Nowa grupa.
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2 W
 prowadź nazwę dla nowej grupy w polu Nazwa.
Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także
przypisać dźwięk dzwonka.
3 Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać nową grupę.
UWAGA: Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia
przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście
kontaktów.

Zmiana ustawień kontaktów
Ustawienia kontaktów można zmieniać według preferencji
użytkownika.
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
kolejno opcji Kontakty i Ustawienia.
2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące
ustawienia:
Ust. listy kontaktów - Wybierz kontakty, które mają być
wyświetlone spośród kontaktów zapisanych w pozycjach
Telefon i SIM, Tylko telefon lub Tylko SIM.
Możesz również zdecydować, czy jako pierwsze ma być
wyświetlane imię czy nazwisko oraz czy obok kontaktu
ma być wyświetlany przycisk szybkich poleceń.
Kopiuj - umożliwia skopiowanie kontaktu z karty SIM do
pamięci telefonu i odwrotnie.
Możesz wybrać wszystkie kontakty, używając klawisza
Wyślij z prawej strony telefonu i dotykając opcji
Wybierz wszystko lub zaznaczając każdy kontakt po kolei.
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Przenieś - Działa analogicznie do polecenia Kopiuj,
ale zapisuje kontakt wyłącznie w nowej lokalizacji. W
przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu
zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.
Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth - przesłanie
wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą
technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje
wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.
Wyczyść kontakty - umożliwia usunięcie wszystkich
kontaktów. Aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich
kontaktów, dotknij opcji Tak.

Wyświetlanie informacji
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
kolejno opcji Kontakty i Informacje.
2 Z poziomu tego menu można przeglądać Numery
serwisowe, wyświetlić własne numery telefonu za
pomocą opcji Własny numery, sprawdzić Stan
pamięci (ilość pamięci pozostałej do wykorzystania)
oraz wyświetlić swoją wizytówkę za pomocą opcji Moja
wizytówka.
WSKAZÓWKA! W celu dodania własnej wizytówki wybierz
opcję Moja wizytówka, a następnie wprowadź swoje dane,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych kontaktów.
Dotknięcie polecenia Zapisz spowoduje zakończenie
czynności.
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Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Wiadomości, następnie wybierz opcję Nowa
wiadomość.
2 Po dotknięciu pola wiadomości pojawi się ekran
klawiatury. Dotknij pola Do w celu wprowadzenia numeru
odbiorcy, lub dotknij ikonę lupy , aby otworzyć listę
kontaktów.
3 Można dodać wiele kontaktów. Wprowadź tekst
wiadomości, używając ekranu klawiatury.

o

4 N
 a ekranie klawiatury naciśnij klawisz Wyślij , aby
otworzyć menu opcji. Wybierz opcję Język, Dodaj do
słownika, Wstaw, Zapisz w Roboczych lub Rozmiar
czcionki pisania.
Dotknij opcji Wstaw, aby dodać Szablon, Emotikony
lub Nazwę i numer.
5 Po zakończeniu dotknij opcji Wyślij.
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Wprowadzanie tekstu

- Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć słownik T9.
- Dotknij, aby przełączać pomiędzy trybami
wprowadzania cyfr, symboli lub liter.
- Dotknij, aby przesunąć kursor.
- Dotknij, aby powrócić do pola wiadomości.
- Dotknij, aby dodać spację.
- Dotknij w celu skasowania znaku lub usunięcia
zdania.
/  - Dotknij, aby otworzyć lub zamknąć podręczny
ekran.
* Słownik T9
W trybie T9 będzie widoczna ikona
. Tryb T9
korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania
wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych
klawiszy numerycznych.
Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego
odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona,
a słownik wyświetli przewidywane słowo.
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* Wprowadzanie ręczne Abc
W trybie Abc będzie widoczna ikona
. W trybie
tym należy naciskać klawisz wielokrotnie w celu
wprowadzenia litery, jeśli tryb T9 jest wyłączony (

).

Foldery wiadomości
Struktura folderów używana w telefonie GD910 jest
przejrzysta i łatwa do zrozumienia.
Odebrane - wszystkie odebrane wiadomości są
umieszczane w skrzynce odbiorczej. W tym folderze można
przeglądać wiadomości, usuwać je oraz korzystać z innych
dostępnych funkcji.
Robocze - w przypadku braku czasu na dokończenie
wiadomości można ją zapisać w tym folderze.
Nadawane - folder do tymczasowego przechowywania
wiadomości w trakcie ich wysyłania.
Wysłane - w tym folderze umieszczane są wysłane
wiadomości.
Szablony - Istnieje możliwość utworzenia szablonów
dla często wysyłanych wiadomości SMS. W telefonie
dostępnych jest kilka szablonów, które można edytować.
Emotikony - Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości
tekstowe. W telefonie dostępne są najczęściej używane
emotikony. W telefonie dostępne są najczęściej używane
emotikony.
Ustawienia - W tym miejscu konfigurujesz ustawienia opcji
SMS i Poczta głosowa.
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Zarządzanie wiadomościami
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Wiadomości, a następnie wybierz opcję Odebrane.
2 Wybierz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz
wysyłania , aby otworzyć menu opcji i wybrać jedną z
następujących pozycji:
Odpowiedz - wysłanie odpowiedzi na wybraną
wiadomość.
Usuń - umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.
Przekazuj - umożliwia przesłanie wybranej wiadomości
do innej osoby.
Zapisz numer - Zapisuje numer telefonu w wiadomości.
Wyodrębnij - Umożliwia użycie szczegółów, takich jak
numer telefonu lub adres e-mail, z wybranej wiadomości.
Nowa wiadomość - wysłanie odpowiedzi na wybraną
wiadomość.
Połączenie głosowe - Nawiązywanie połączenia
głosowego do kontaktu.
Wideo-rozmowa - Nawiązywanie połączenia wideo do
kontaktu.
Kopiuj i przenieś - Umożliwia kopiowanie lub
przenoszenie wybranej wiadomości na kartę SIM lub do
telefonu.
Właści-wości - Umożliwia sprawdzenie informacji o
wiadomości, takich jak typ, tytuł, skąd pochodzi oraz
data.
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W przypadku wyświetlenia komunikatu Brak miejsca na
karcie SIM, należy usunąć część wiadomości z folderu
Odebrane w celu zwolnienia miejsca.
W przypadku wyświetlenia komunikatu Brak miejsca na
wiadomości należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w
celu zwolnienia pamięci.

Zmiana ustawień SMS
Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Wiadomości, a następnie wybierz opcję Ustawienia,
SMS.
Możesz wprowadzić zmiany w:
Centrum SMS - wprowadź dane centrum wiadomości.
Raport doręczenia - zezwolenie i/lub żądanie raportów
doręczeń.
Okres ważności - wybierz okres, przez jaki wiadomości
mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Zmiana ustawień Poczty głosowej
Dotknij opcji Wiadomości, wybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij opcję Poczta głosowa. Dotknij opcji
Wiadomości, wybierz opcję Ustawienia, a następnie
naciśnij opcję Poczta głosowa. Możliwe jest wyświetlanie
oraz edytowanie nazwy i numeru poczty głosowej.
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Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja niedostępna w języku polskim.

Telefon GD910 jest wyposażony w zaawansowaną funkcję
obsługi poleceń głosowych. Korzystając z zaawansowanej
technologii rozpoznawania głosu, opcja ta pozwala na
wykonywanie czynności poprzez polecenia słowne (np.
wykonywanie połączeń, potwierdzenie nowych wiadomości
lub poczty głosowej, sprawdzanie terminarza, sprawdzanie
godziny lub słuchanie muzyki).
UWAGA:
• Używanie funkcji poleceń głosowych może być utrudnione w
głośnym otoczeniu lub w nagłym przypadku.
• Podczas korzystania z funkcji poleceń głosowych jest
używany głośnik. Telefon GD910 należy trzymać w
niewielkiej odległości w trakcie mówienia.
• Przed użyciem polecenia głosowego sprawdź, czy funkcja
jest aktywna. (Ustawienia>Telefon>Polecenie głosowe)
• W przypadku używania telefonu wewnątrz samochodu
upewnij się, że szyby samochodu są zamknięte. W
przeciwnym wypadku hałas wiatru i ruchu ulicznego może
powodować zakłócenia.
OSTRZEŻENIE:
• Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich
języków; w przypadku niektórych języków część funkcji może
nie być obsługiwana.
• Dostępność funkcji poleceń głosowych jest zależna od
języka.Przed użyciem polecenia głosowego sprawdź język
funkcji rozpoznawania głosu.
* Języki funkcji rozpoznawania głosu: angielski (Stany
Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), hiszpański,
francuski, portugalski, niemiecki, włoski i rosyjski.
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Aby skorzystać z funkcji poleceń głosowych, naciśnij i
przytrzymaj klawisz Wyczyść
przy włączonym ekranie
zegara, a następnie postępuj zgodnie z podpowiedziami.

Korzystanie z poleceń głosowych
Call (Zadzwoń) - Powiedz „Call” i połącz się z wybraną
osobą, wymawiając jej imię (nazwisko, nazwę). Mów
wyraźnie i użyj nazwy zapisanej na liście kontaktów. Jeśli
z danym kontaktem zapisano kilka numerów, możesz
wypowiedzieć nazwę kontaktu (np. „Zadzwoń Jan Praca”).
Telefon GD910 wykona połączenie z domyślnym numerem
kontaktu.
New message (Nowa wiadomość) - Gdy otrzymasz
nową wiadomość, funkcja TTS (konwersja tekstu na głos)
jest automatycznie aktywna i powiadamia o liczbie nowych
wiadomości otrzymanych danego dnia.
Przeczyta również automatycznie najnowszą otrzymaną
wiadomość.
Voicemail (Poczta głosowa) - Bezpośredni dostęp do
centrum poczty głosowej można uzyskać, wymawiając
hasło Voicemail.
Today schedule (Dzisiejszy termin) - Polecenie „Today
schedule” umożliwia dostęp do terminarza.
Time (Godzina) - Polecenie „Time” podaje czas.
Music (Muzyka) - Polecenie „Music” umożliwia
odtwarzanie utworów muzycznych.

47

Polecenie głosowe
Help (Pomoc) - Udostępnia główne wskazówki dotyczące
używania funkcji Polecenie głosowe.

Ustawienia poleceń głosowych.
1 Na ekranie zegara naciśnij i przytrzymaj klawisz Wyczyść
.
2 Po otworzeniu funkcji poleceń głosowych naciśnij klawisz
Wyślij
w celu otworzenia ustawień.
3 Zmień ustawienia, o ile jest to konieczne.
Sensitivity (Czułość) - Ustawienie opcji „Czułość"
umożliwia kontrolowanie sposobu filtrowania pozycji
wyszukanych przez system. Zaznaczenie opcji „Odrzucaj
więcej” zwiększa czułość filtru i pozwala odrzucić
większą liczbę potencjalnych wyników. Zaznaczenie
opcji „Odrzucaj mniej” zmniejsza czułość filtru i pozwala
wyświetlić większą liczbę potencjalnych wyników. Jeśli
musisz często powtarzać wyszukiwanie lub brak jest
wyników, zmniejsz ustawienie czułości.
Train words (Zapisz polecenia) - Jeśli telefon często
wyświetla komunikat o konieczności powtórzenia
polecenia głosowego, „naucz” telefon rozpoznawać swój
głos.
Timeout (Czas minął) - Ustaw na 5 sekund lub 10
sekund.
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Moje foldery
W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki
multimedialne, aby mieć łatwy dostęp do wszystkich
zdjęć, dźwięków i innych zasobów. Na ekranie zegara
przesuń palcem od prawej do lewej strony, aby przejść
do nadrzędnego menu. Dotknij kolejno opcji Narzędzia i
Multimedia, a następnie wybierz opcję Moje foldery.
Obrazy - Zawiera listę obrazów, w tym domyślnych
obrazów zapisanych w telefonie oraz zdjęć zrobionych
aparatem telefonu. Do osoby z listy kontaktowej można
przypisać obraz, aby obraz ten pojawiał się w momencie
połączenia z nią.
Dźwięki - Zawiera dźwięki domyślne i nagrania głosowe
Inne - Folder jest przeznaczony do przechowywania plików,
które nie są zdjęciami lub dźwiękami.

Muzyka
Telefon GD910 posiada wbudowany odtwarzacz MP3,
umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów. Aby
uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, przesuń palcem po
ekranie zegara od prawej do lewej strony, w kierunku menu
głównego. Dotknij kolejno opcji Narzędzia i Multimedia, a
następnie wybierz opcję Muzyka.
Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:
Ostatnio odtwarzane - wyświetlane tylko podczas
odtwarzania muzyki.
Wszystkie utwory - Zawiera wszystkie utwory zapisane
w telefonie..
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Wykonawcy - umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy wykonawcy.
Albumy - umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy albumu.
Gatunki - umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy gatunku.
Listy odtwarzania - zawiera utwory zapisane jako
ulubione.
Wymieszaj utwory - folder ten zawiera wszystkie pliki
muzyczne zapisane w telefonie.

Przesyłanie muzyki do telefonu
Najłatwiej można przesłać muzykę do telefonu za pomocą
łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.
Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:
1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze
Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
2 Wybierz plik muzyczny w drugim urządzeniu i wybierz
polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
3 Po wysłaniu pliku zatwierdź jego odbiór w telefonie,
wybierając opcję Tak.
4 Plik powinien pojawić się w folderze Wszystkie utwory.
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Odtwarzanie muzyki
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
kolejno opcji Narzędzia i Multimedia, a następnie
wybierz opcję Muzyka.
2 Dotknij opcji Wszystkie utwory.
3 Wybierz utwór, który ma zostać odtworzony, a następnie
dotknij ikony.
4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
5 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
6 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
7 D
 otknij ikony , aby powrócić do
menu Muzyka.
WSKAZÓWKA! W celu dostosowania
głośności podczas słuchania muzyki
naciśnij ikonę Głośnik na ekranie i przewiń
w górę lub w dół.
WSKAZÓWKA! Nawet jeśli zestaw słuchawkowy Bluetooth jest
podłączony do telefonu, dźwięk odtwarzany z pliku MP3 może
być emitowany tylko przez głośnik telefonu. Dźwięk z plików
MP3 nie może być przesyłany do monofonicznego zestawu
słuchawkowego Bluetooth.
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Tworzenie list odtwarzania
Wybierając utwory z folderu Wszystkie utwory, można
tworzyć własne listy odtwarzania.
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
kolejno opcji Narzędzia i Multimedia, a następnie
wybierz opcję Muzyka.
2 Dotknij opcji Listy odtwarzania.
3 D
 otknij opcji Nowa lista, wprowadź nazwę listy
odtwarzania, a następnie dotknij polecenia Zapisz.
4 W folderze Wszystkie utwory znajdują się wszystkie
utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich
utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania;
przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
5 D
 otknij polecenia i ikony Zapisz, aby zapisać listę
odtwarzania.

Korzystanie z aparatu
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
kolejno opcji Narzędzia i Multimedia, a następnie
wybierz opcję Aparat.
2 Na ekranie pojawi się wizjer. Dotknij , aby zrobić
zdjęcie.
* W wizjerze możesz wybrać poniższe opcje przed
zrobieniem zdjęcia. Dotknij jednej z następujących ikon
w celu modyfikacji zdjęcia:
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Galeria - Dotknij, aby przejść do swojej galerii.
J asność - Umożliwia ustawienie jasności obrazu na
celowniku aparatu.
Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska w lewo
w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej
zamglonego obrazu lub w prawo w celu uzyskania
ostrzejszego obrazu o wysokiej ekspozycji.
3 Z robione zdjęcie pojawi się na ekranie na kilka sekund,
a następnie zniknie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w
dolnej części ekranu.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje
Terminarz i Kalendarz.
2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
3 Dotknij polecenia i ikony Dodaj wydarzenie.
WSKAZÓWKA! W kalendarzu można ustawić dni wolne.
Dotknij kolejno każdej daty dnia wolnego, a następnie dotknij
ikony i wybierz opcję Ustaw dzień wolny. Wybrane dni
zostaną zaznaczone na czerwono.
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Dodawanie pozycji do listy zadań
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje
Terminarz i Zadania.
2 Dotknij opcji Dodaj zadanie do wykonania.
3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ kategorię
ważności: Wysoka, Średnia lub Niska.
4 Zapisz zadanie, wybierając ikonę Zapisz.
WSKAZÓWKA! Możesz edytować element, wybierając go,
dotknij, a następnie wprowadzając zmiany. Potwierdź zmiany,
klikając polecenie Zapisz.

Dodawanie notatek
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje
Terminarz i Notatka.
2 Dotknij opcji Nowa notatka.
3 Wpisz tekst notatki, a następnie dotknij ikony i
wybierz opcję Zapisz w notatce.
4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu
aplikacji Notatka.
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Korzystanie z funkcji wyszukiwania dnia
Szukanie dnia jest przydatnym narzędziem
umożliwiającym obliczenie daty przypadającej za określoną
liczbę dni. Pomaga kontrolować terminy.
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij
opcji Narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje
Terminarz i Szukanie dnia.
2 Na karcie Od ustaw datę.
3 Na karcie Po wprowadź liczbę dni.
4 Zostanie wyświetlony Szukany dzień.

Ustawianie alarmu
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Narzędzia, a następnie wybierz opcję Alarmy.
2 Dotknij opcji Nowy alarm.
3 Ustaw czas chcesz dźwięk alarmu, a następnie dotknij
opcji Zapisz. Ekran automatycznie powróci do alarmu
listy.
4 Wybierz pozycję na liście, a następnie zaznacz wybraną
opcję powtarzania: Bez powtarzania, Codziennie, Pn
- Pt, Pn - So, So - Nd lub Oprócz świąt.
5 Wybierz opcję Typ alarmu, aby wybrać rodzaj alarmu.
6 Dotknij Dzwonek alarmu. Wybierz dźwięk z mediów
albumu listy. Aby odsłuchać dźwięki, dotknij ikonę na
prawo dźwięk.
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7 Dodaj notatkę do alarmu.
8 Na koniec możesz ustawić czas drzemki na 5, 10, 20
i 30 minut lub 1 godzinę. Możesz również wyłączyć
drzemkę.
9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie Zapisz.
UWAGA: Można ustawić do 5 alarmów.

Dyktafon
Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe
oraz inne pliki dźwiękowe.
Aby nagrać dźwięk lub notatkę głosową:
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Narzędzia a następnie wybierz opcję Dyktafon.
2 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
3 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
4 Dotknij , aby odsłuchać nagrania.

Korzystanie z kalkulatora
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Wybierz
Narzędzia, Narzędzia a następnie Kalkulator.
2 Dotknij pola, aby otworzyć klawisze numeryczne.
3 Dotknij ekranu i wprowadź numery, używając klawiszy
numerycznych.
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4 W
 przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej
funkcji (+, –, x lub ÷), a następnie znaku =.
5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony
i wybierz jedną z dostępnych funkcji: sin, cos, tan,
deg, log etc..

Konwersja jednostek
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Narzędzia, a następnie wybierz podmenu Narzędzia i
opcję Konwerter jednostek.
2 Wybierz jednostkę do przeliczenia: Waluta,
Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość
i Prędkość.
3 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość
przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma
nastąpić konwersja.
4 Na ekranie zostanie wyświetlona odpowiednia wartość.

Zegar globalny
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Narzędzia, a następnie wybierz podmenu Narzędzia i
opcję Czas globalny.
2 Naciśnij klawisz Wyślij , a następnie wybierz opcję
Nowe miasto. Wybierz kontynent, a następnie miasto na
mapie. Możesz również dotknąć opcji Wybierz miasto
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i wybrać pozycję z listy lub dotknąć opcji Wyszukaj i
wybrać pierwszy człon nazwy miasta. Miasto zostanie
wyświetlone na ekranie.
3 Dotknij miasta, aby dodać je do swojej listy Czas
globalny.

Korzystanie ze stopera
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Narzędzia, a następnie wybierz podmenu Narzędzia i
opcję Stoper.
2 Dotknij opcji Start, aby rozpocząć odliczanie czasu.
3 Dotknij opcji Międzyczas, aby zarejestrować
międzyczas.
4 Dotknij opcji Stop, aby zakończyć odliczanie czasu.
5 Wybierz opcję Wznów, aby kontynuować odliczanie
od czasu zatrzymania lub wybierz opcję Kasuj, aby
rozpocząć odliczanie od nowa.

Usługi SIM
Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application
Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na
karcie SIM usługa danego operatora.
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Dostosowywanie profili
Profil można zmienić szybko na ekranie
informacyjnym. Na ekranie zegara
przeciągnij palcem z lewej strony w prawą,
a następnie dotknij ikony profilu.
WSKAZÓWKA! Aby skorzystać z Trybu samolotowego,
wybierz ikonę
. Tryb samolotowy uniemożliwia
wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i używanie
Bluetooth.
Ikona

Opis

Ikona

Opis

Aktywny profil Normalny

Tryb lotu włączony

Aktywny profil Milczy

Tryb lotu wyłączony

Aktywny profil Na zewnątrz

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą
menu ustawień.
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Profile.
2 Wybierz profil przeznaczony do edycji:
3 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i
powiadomień dostępnych na liście, w tym między innymi
ustawień: Dźwięk dzwonka, Dzwonek wideorozmowy,
Dźwięk wiadomości, Głośność, Zaawansowane i innych
opcji telefonu.
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Zmiana ustawień ekranu
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Ekran.
2 Wybierz jedną z opcji:
Styl menu - wybór stylu wyświetlania górnego poziomu
menu.
Czcionka - dostosowanie rozmiaru czcionki.
Podświetlenie - określenie czasu trwania podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe
zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego
ładowania telefonu.

Jasność - automatyczna regulacja jasności ekranu.
Zablokuj ekran - Wybierz rodzaj zegara na wyświetlaczu
(Cyfrowy lub Analogowy).
Przewodnik operacji - Wł. lub Wył. wyświetlanie
przewodnika.

Zmiana ustawień telefonu
Telefon GD910 można z łatwością dostosować do własnych
preferencji.
1 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Telefon.
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2 Wybierz jedną z opcji:
Data i godzina - umożliwia dostosowanie ustawień
daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego
aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie
między czasem letnim i zimowym.
Oszczędność energii - Umożliwia zmianę
predefiniowanych ustawień oszczędzania energii: Wył.,
Tylko nocą lub Zawsze włączone.
Język - umożliwia zmianę języka wyświetlania w
telefonie GD910.
Bezpieczeństwo - dostosowanie ustawień
bezpieczeństwa, w tym kodów PIN i funkcji blokowania
telefonu.
UWAGA: Domyślny kod zabezpieczający to 0000.

Polecenie głosowe - Określ, czy funkcja poleceń
głosowych ma być włączona czy wyłączona.
Menedżer pamięci - Do określenia stopnia zajętości
każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca
służy menedżer pamięci.
- Pamięć telefonu - Wyświetl wolną pamięć w telefonie
GD910 przeznaczoną na Obrazy, Dźwięki i inne pliki.
- Pamięć zarezerwowana - Wyświetl wolną pamięć
w telefonie przeznaczoną na Wiadomości SMS,
Kontakty, Kalendarz, Zadania, Notatka, Alarm
Historia połączeń.
- Pamięć karty SIM - umożliwia wyświetlenie informacji
o pamięci dostępnej na karcie SIM.
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Zresetuj ustawienia - umożliwia zresetowanie
wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.
Informacje - wyświetlenie informacji technicznych
dotyczących telefonu GD910.

Zmiana ustawień łączności
Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez
operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać
z nowego telefonu.
Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Łączność. Wybierz
opcję Ustawienia sieci.
1 Ustawienia sieci
Wybór sieci - Umożliwia wyświetlenie informacji o
telefonie i instrukcji obsługi telefonu GD910. Wybór
opcji Automatyczny spowoduje, że telefon GD910
automatycznie wyszuka sieć i zarejestruje się w wybranej
sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać
najlepszą obsługę i jakość.
UWAGA: Gdy telefon utraci zasięg w trybie ręcznym, na ekranie
bezczynności pojawi się monit o wybranie dostępnej sieci.

Tryb sieci - Ustawienia typu sieci do wyszukiwania w
menu Wybór sieci.
Lista preferowanych - W przypadku korzystania z
automatycznego wyszukiwania sieci, można dodać
preferowaną sieć.
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2 Transmisja pakietów danych.
umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z
siecią w celu transmisji danych pakietowych. (W razie
potrzeby/Gdy dostępne)
3 Tryb połączenia USB
Telefon pozwala na korzystanie z wielu aplikacji
służących do obsługi łączności oraz przesyłania danych
poprzez łącze USB. (Pamięć masowa/PC Suite)

Zmiana ustawień Bluetooth
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Bluetooth.
2 Wybierz opcję Bluetooth, naciśnij klawisz Wyślij
( ), a następnie wybierz opcję Ustawienia , Istnieje
możliwość zmiany następujących ustawień:
Moja widoczność - Ustawienie opcji Widoczny lub
Widoczne przez 1 min. sprawi, że inne urządzenia będą
mogły wykryć telefon podczas wyszukiwania urządzeń
Bluetooth.
W przypadku wybrania opcji Ukryty inne urządzenia
nie będą mogły wykryć telefonu w trakcie procedury
wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
Nazwa urządzenia - W tym miejscu można wpisać/
zmienić nazwę telefonu, która ma być wyświetlana w
innych urządzeniach.
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Nazwa telefonu będzie widoczna w innych urządzeniach
tylko w przypadku, gdy w menu Moja widoczność
ustawiono opcję Widoczny.
Obsługiwane usługi - Umożliwia wyświetlenie listy
urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy
głośnomówiące, które są obsługiwane przez telefon
wykorzystujący komunikację Bluetooth.
Tryb zdalnej karty SIM - Umożliwia aktywację zdalnego
trybu SIM.
Mój adres - W tym miejscu można sprawdzić swój
adres Bluetooth.
UWAGA: W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
po skonfigurowaniu telefonu lub sparowaniu go z innym
urządzeniem zaleca się zmianę parametru Widoczność na
wartość Ukryty. W przypadku połączeń przychodzących bez
względu na to, czy drugie urządzenia zostało sparowane z
telefonem czy nie, zawsze można wybrać opcję przyjęcia lub
odrzucenia połączenia.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth
Podczas parowania telefonu GD910 z innym urządzeniem
można skonfigurować połączenie chronione hasłem.
Oznacza to, że połączenie będzie bezpieczniejsze.
1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona, a telefon
ustawiony jako Widoczny. Widoczność telefonu można
zmienić w menu Ustawienia, wybierając kolejno opcje
Moja widoczność i Widoczny.
2 Dotknij opcji Wyszukaj.
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* Aby włączyć Bluetooth:
1 W menu Bluetooth dotknij opcji Bluetooth w celu
włączenie funkcji, jak to pokazano na poniższym
rysunku.
2 Aby wyłączyć Bluetooth, dotknij opcji Bluetooth
ponownie.

3

4
5
6

Gdy Bluetooth jest wyłączony, na ekranie jest
wyświetlana ikona .
Gdy Bluetooth jest włączony, na ekranie jest wyświetlana
ikona .
Telefon GD910 wyszuka dostępne urządzenia. Po
zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista
wyszukanych urządzeń i na ekranie pojawi się polecenie
Odśwież.
Wybierz urządzenie, z którym telefon ma zostać
sparowany, wprowadź hasło i dotknij OK.
Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym
należy wprowadzić takie samo hasło.
Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie
uaktywnione.
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Korzystanie z zestawu
słuchawkowego Bluetooth
1 S prawdź, czy Bluetooth jest włączony
i ustawiony
jako Widoczny.
2 Aby połączyć oba urządzenia, postępuj zgodnie z
instrukcją dołączoną do zestawu słuchawkowego.
3 Dotknij opcji Zawsze pytaj lub Zezwalaj bez pytania,
a następnie dotknij opcji Tak w celu zestawienia
połączenia. Telefon GD910 automatycznie przełączy się
na profil Zestaw słuchawkowy.

Korzystanie z połączenia Bluetooth
Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem
bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie
jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również
skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do
wykonywania i odbierania połączeń.
Zanim będzie można przesyłać pliki przy użyciu połączenia
Bluetooth, należy wykonać parowanie telefonu z innym
urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat
parowania urządzeń można znaleźć w sekcji Parowanie z
innym urządzeniem Bluetooth.
WSKAZÓWKA! Jakość połączenia będzie lepsza,
jeśli zostaną usunięte przedmioty znajdujące się między
telefonem i połączonym urządzeniem Bluetooth.
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UWAGA: Przeczytaj instrukcję obsługi wszystkich akcesoriów
Bluetooth, które zamierzasz podłączyć, gdyż instrukcje mogą
się różnić.

Aby wysłać plik:
1 Otwórz plik, który chcesz wysłać (zwykle jest to zdjęcie).
2 Naciśnij klawisz wysyłania, a następnie wybierz opcję
Wyślij. Wybierz opcję Bluetooth.
3 Jeśli urządzenie Bluetooth zostało już wcześniej
sparowane, telefon GD910 nie będzie automatycznie
wyszukiwał innych urządzeń Bluetooth. W przeciwnym
razie telefon GD910 wyszuka inne urządzenia Bluetooth
znajdujące się w zasięgu.
4 Wybierz urządzenie, do którego plik ma zostać wysłany,
a następnie dotknij opcji Wybierz.
5 Plik zostanie wysłany.
WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby
upewnić się, że plik został wysłany.

Aby odebrać plik:
1 Aby możliwe było odbieranie plików, łącze Bluetooth
musi być włączone (opcja ON). Więcej informacji zawiera
poniższy punkt Zmiana ustawień Bluetooth.
2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od
nadawcy. Dotknij opcji Tak, aby odebrać plik.
UWAGA: Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth
SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics
jest zgodne z licencją. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy
towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
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Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w
celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu
urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowej istotnych
danych.
WSKAZÓWKA! W tym celu należy zainstalować
oprogramowanie PC Suite dostępne na płycie CD-ROM lub na
stronie internetowej http://pl.lgservice.com (na stronie wybierz
Sterowniki i BIOSY > Telefon komórkowy GSM).

Instalowanie LG PC Suite na komputerze
1 N
 a ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Łączność.
2 Wybierz Tryb połączenia USB, a następnie kliknij
przycisk OK.
3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i
odczekaj chwilę.
4 Zostanie wyświetlony komunikat kreatora instalacji.
UWAGA! jeżeli na ekranie komputera nie zostanie wyświetlony
komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji, należy
sprawdzić ustawienia napędu CD-ROM w systemie Windows.

5 W
 łóż dostarczony dysk CD do stacji CD-ROM lub kliknij
przycisk pobierania, aby pobrać oprogramowanie LG PC
Suite z witryny.
6 Kliknij kreator Instalator LG PC Suite, który pojawi się na
ekranie.
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Łączenie telefonu z komputerem
1 W
 telefonie wybierz Tryb połączenia USB PC Suite a
następnie podłącz telefon z komputerem za pomocą
kabla USB.
2 Aplikacja LG PC Suite zostanie automatycznie
uruchomiona w komputerze.
UWAGA! Jeżeli aplikacja LG PC Suite nie uruchomi
się automatycznie, włóż płytę CD do napędu w komputerze.

3 Telefon i komputer zostaną połączone.

Tworzenie kopii zapasowej
1 P ołącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami
powyżej.
2 Kliknij ikonę Kopia zapasowa, a następnie wybierz
opcję Kopia zapasowa lub Odzyskaj.
3 Wybierz żądaną opcję wykonania kopii zapasowej
danych: Dane zawartości i/lub Kontakty/Kalendarz/
Zadania/Notatki. Wybierz lokalizację, w której chcesz
zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć
informacje. Kliknij przycisk OK.
4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych
informacji.
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Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze
1 P ołącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami
powyżej.
2 Kliknij ikonę Zawartość.
3 Obrazy i pliki audio zapisane w telefonie zostaną
wyświetlone na ekranie w folderze Telefon LG.
WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu
na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i
usuwanie zbędnych elementów.

Synchronizacja kontaktów
1 Podłącz telefon do komputera.
2 Kliknij ikonę Kontakty.
3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty
zapisane na karcie SIM oraz w telefonie.
4 Kliknij menu Plik i wybierz polecenie Zapisz. Można
teraz wskazać miejsce, gdzie mają być zapisane
kontakty.
UWAGA: Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych
na karcie SIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie
ekranu komputera. Prawym przyciskiem myszy kliknij jeden
z kontaktów i wybierz opcję Zaznacz wszystko, a następnie
Kopiuj / Przenieś do pamięci telefonu.
Kopiuj do kontaktów. Następnie kliknij folder Telefon po
lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.
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Synchronizacja z komputerem
Synchronizacja wiadomości
1 Połącz telefon z komputerem PC.
2 Kliknij ikonę Wiadomości.
3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie
zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do zmiany
kolejności wiadomości.

Używanie telefonu jak pamięci przenośnej
Telefon może być używany jako pamięć masowa.
1 Połącz telefon z komputerem PC.
2 Na ekranie zegara przesuń palcem od prawej do lewej
strony, aby przejść do nadrzędnego menu. Dotknij opcji
Ustawienia, a następnie wybierz opcję Łączność.
3 Wybierz Tryb połączenia USB, a następnie kliknij
przycisk OK.
4 Dotknij opcji Pamięć masowa. Ten tryb zostanie
zapisany.
5 Podłącz telefon do komputera. Na ekranie telefonu
pojawi się komunikat Połączono.
UWAGA: Aby włączyć tryb pamięci masowej, telefon musi być
odłączony od komputera.
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Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonów
firmy LG przez internet
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji
oprogramowania proszę odwiedzić stronę LGmobile.com
http://www.lgmobile.com – wybierz kraj – Produkty
– Instrukcje i oprogramowanie
Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu
komórkowego do najnowszej wersji w wygodny sposób
- poprzez internet, bez konieczności wizyty w naszym
Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
W trakcie aktualizacji oprogramowania należy ściśle
przestrzegać pojawiających się komunikatów i instrukcji.
Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii w trakcie
aktualizacji może spowodować poważne uszkodzenie
telefonu.
Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania telefonu
zaleca się wykonanie kopi zapasowej danych takich jak:
kontakty, wiadomości i zdjęcia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za starty powstałe
w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.
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Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach,
które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu.
W przypadku niektórych problemów wymagane jest
skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z
nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.
Komunikat Możliwe
przyczyny
Błąd SIM
Karta SIM nie
znajduje się w
telefonie lub
została włożona
nieprawidłowo.
Brak
Słaby sygnał
połączenia Telefon znajduje
z siecią
się poza zasięgiem
sieci GSM
Niezgodne Aby zmienić kod
kody
zabezpieczający,
należy potwierdzić
nowy kod,
wprowadzając
go ponownie.
Wprowadzone kody
są niezgodne.
Nie można Funkcja nie jest
ustawić
obsługiwana przez
funkcji
operatora sieci lub
wymagana jest
rejestracja

Możliwe rozwiązania
Sprawdź, czy karta
SIM została włożona
poprawnie.
Podejdź bliżej okna
lub wyjdź na otwartą
przestrzeń. Sprawdź mapę
zasięgu operatora sieci.
Skontaktuj się z
operatorem sieci.

Skontaktuj się z
operatorem sieci.
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Rozwiązywanie problemów
Komunikat Możliwe
przyczyny
Nie można Błąd wybierania
wykonać
numeru
połączenia Nowa karta SIM
osiągnęła limit
obciążenia
Nie można Klawisz Wł./Wył.
włączyć
został
telefonu
przytrzymany
zbyt krótko
Rozładowana
bateria Bateria
zanieczyszczona
Błąd
Baterie są
ładowania całkowicie
rozładowane
Nieprawidłowa
temperatura
Problem ze
stykami
Brak napięcia w
gniazdku sieci
elektrycznej
Usterka ładowarki
Niewłaściwa
ładowarka
Usterka baterii
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Możliwe rozwiązania
Brak autoryzacji dla
nowej sieci. Sprawdź,
czy nie ma nowych
ograniczeń. Skontaktuj
się z operatorem sieci
lub zresetuj limit,
wykorzystując kod PIN 2.
Naciśnij i przytrzymaj
klawisz Wł./Wył.
przez co najmniej dwie
sekundy.
Naładuj baterię.
Oczyść styki.
Naładuj baterię.
Sprawdź, czy temperatura
otoczenia jest prawidłowa,
poczekaj chwilę i
rozpocznij ponownie
ładowanie.
Sprawdź zasilanie i
podłączenie telefonu
do sieci elektrycznej.
Sprawdź styki baterii i w
razie potrzeby oczyść je.
Podłącz telefon do innego
gniazda lub sprawdź
napięcie.
Jeśli ładowarka nie
rozgrzewa się, wymień ją.
Używaj tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
Wymień baterię.

Rozwiązywanie problemów
Komunikat Możliwe
przyczyny
Utrata
Za słaby sygnał
połączenia
z siecią
Numer
Funkcja Numer
niedozwolony ustalony jest
włączona.

Możliwe rozwiązania
Przełączenie na innego
operatora sieci następuje
automatycznie.
Sprawdź ustawienia.
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Akcesoria
Dla telefonu dostępne są różne akcesoria, które można nabyć
oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności od
potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać
w lokalnym punkcie sprzedaży (elementy opisane poniżej
mogą być opcjonalne).
Ładowarka

Przewód danych i płyta CD

Uchwyt do
ładowania

Podkładka pod
zegarek

Klucz do
otwierania
pokrywy
karty SIM
UWAGA:
Opakowanie nie zawiera zestawu słuchawkowego Bluetooth.
Firma LG zaleca korzystanie z wysokiej jakości zestawów
słuchawkowych Bluetooth, aby zapewnić wysoką jakość
rozmowy.
UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
WSKAZÓWKA: W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do
telefonów LG, zajrzyj na stronę: http://www.lgsklep.pl
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Usługi sieciowe / Dane techniczne
Usługi sieciowe
Telefon opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do
użytku w sieciach E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 i
WCDMA 2100.
Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług
sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez
operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp
do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez
operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję
ich obsługi.

Dane techniczne
Ogólne
Nazwa produktu: GD910
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Temperatura otoczenia
Maks.: +37°C (rozładowywanie)
+36°C (ładowanie)
Min.: -10°C
Waga: 78g
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GD910 User Guide - English
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact GD910 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on your phone’s software or
your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product, the product is subject to European Directive
2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream at collection
facilities designated by the government or local authorities.
3 The correct disposal of your old appliances will help prevent
potential negative impacts on the environment and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliances, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
This section is related to the Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile
phone model GD910 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding exposure to
radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, all LG phones are designed to
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
•T
 he highest SAR value for this phone model, tested by
DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
• SAR data for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/kg, averaged over 1 g of tissue.



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

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

 LG GD910 | User Guide

Guidelines for safe and efficient use
When wearing the GD910
• 
Do not expose the device to high temperatures and large

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



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

technician when repair work is required.

• Keep this unit at a distance from electrical appliances,

such as TVs, radios and computers.

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

such as radiators and cookers.

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

shocks.

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

special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals, as it may affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. Doing so may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge your handset near flammable materials,
as the handset can become hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• Charge the phone in a well ventilated area.
• Do not subject the phone to excessive smoke or dust.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not keep the phone next to credit cards or transport

tickets; it can affect the information on magnetic strips.

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

damage the phone.

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

the antenna unnecessarily.

• Do not use the phone or accessories in places with

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


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

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

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

answering a call, if driving conditions so require.

• RF energy may affect some electronic systems in your

vehicle, including car stereos and safety equipment.

• If your vehicle is equipped with airbags do not obstruct

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

Avoid damaging your hearing
Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn the handset on or off
while close to your ear.
We also recommend that music and call volumes are set to
moderate levels.

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass.
This glass could break if your mobile device is dropped
on a hard surface or receives a substantial impact. If the
glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop
using your mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point.
• Do not use the phone near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or

explosives in the same compartment of your vehicle as
your mobile phone and accessories.

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

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

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

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

Guidelines for safe and efficient use
• There is a risk of explosion if the battery is replaced by

an incorrect type.

• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s

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

Main screen

Back/Clear key
End/Power key

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

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

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

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

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

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

B

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

B

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

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

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

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

Icon

Description
Charging the
battery

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

Connecting your phone and PC

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

Touchscreen tips
• 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

< Digital >
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< Analog >

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

Opening Applications: To open any application, drag
the screen to the desired application, and then touch the
application icon or menu.
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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 status bar
The table below describes
The quick keys
various display indicators
or icons that appear on
Information area
the phone’s indicator
screen. To open the
indicator screen, drag
your finger across from left to right on the clock screen.
* The status bar
Icon

Description

Icon

Description

Network signal strength
(number of bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal

Bluetooth Mono
headset

Flight mode is selected

Remaining battery life

An alarm is set

Battery empty

* The quick keys
Icon Description

Icon

Description

Normal profile in use

Missed calls

Silent profile in use

New message

Outdoor profile in use

Flight mode is on.

No event

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Record - Allows you to record the call.
Go to messages - Allows you to check your messages.
DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you
use numerical commands to navigate within automated
calls. By default, DTMF is set to on.
End call - Terminates the call.

30 LG GD910 | User Guide

Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, and then
select Speed dials.
2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other number to assign it to a
speed dial contact.
3 Your address book will open. Select the contact you
want to assign to that number by touching the contact’s
name once. To find a contact, tap the Name box, and
then enter the first letter(s) of the name of the contact.
To call a speed dial number, using the numerical keypad,
press and hold the assigned number until the contact
appears on the screen.

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

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

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

to open and

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

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

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

Creating a group
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, select
Groups, and then touch New group.
2 Enter a name for your new group in the Name field. You
can also assign a ringtone to the group.
3 Touch Save to save the new group.
NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were
assigned to that group will not be lost. They will remain in your
contacts.
35

Contacts
Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Settings.
2 From here, you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts
saved to Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also choose to show the first name or last
name of a contact first and whether to display a quick
command key next to the contact.
Copy - Copy your contacts from your handset to your
USIM or from your USIM to your handset.
You can choose all contacts by using the Send key on
the right side of the phone and touching Select all, or
select each contact one by one.
Move - This works in the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the location you’ve moved
it to. So if you move a contact from the USIM to the
handset, it will be deleted from USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Send all your
contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will
be automatically turned on if you select this option.
Clear contacts - Delete all the contacts on your handset
or USIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all
your contacts.
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Contacts
Viewing information
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Information.
2 From here, you can view Service dial numbers, your
Own number, Memory info (how much memory space
you have left) and My business card.
TIP! To add your own business card, select My business
card, and then enter your details as you would for any contact.
Touch Save to finish.
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Sending a message
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Create message.
2 When you touch a message field, the keypad screen
will appear. Touch the To field to enter the recipient’s
number, or touch the search icon to open your contacts.
You can add multiple contacts.
3 Enter the text message using the keypad screen.

o

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

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

Changing your voicemail setting
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings and then choose Voicemail. You can view and
edit the voicemail name and number.

42 LG GD910 | User Guide

Messaging
Voice command
Your GD910 supports
enhanced voice
commands. Using
advanced voice
recognition technology,
this feature allows you
to do things by verbal
command (e.g. make
calls, confirm new
messages or voicemail,
check your schedule,
get the time and listen to music).

Voice command
icon
Clear key

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

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

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

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

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

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

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

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

Using the camera
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Camera.
2 The viewfinder will appear on the screen. Touch
to
take a photo.
* In your viewfinder, you can select the following options
before taking a photo. Touch the icons to adapt your
photo:
Gallery - Touch to move to your gallery.
B
 rightness - Set the brightness of the image in
the viewfinder of the camera. Slide the contrast
indicator along the bar—left for a lower exposure
and hazier image, or right for a higher exposure
and sharper image.
3 Y our captured photo will appear on the screen for a few
seconds and disappear. The name of the image runs
along the bottom of the screen.
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Adding an event to your calendar
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Calendar.
2 Select the date to which you want to add an event.
3 Press the Send key , then Add event.
TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each
day you are on holiday one at time, press the Send key ,
and then select Set holiday.

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

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

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

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

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

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

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

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

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

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

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

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

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

59

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.
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5 Y our phone will then connect to the other device, for
which you must enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now
ready.

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

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

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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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, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Settings, and then
select Connectivity.
2 Touch USB connection mode.
3 Connect the handset and PC using the USB cable, and
then wait a moment.
4 The installation guide message will appear.
Caution! If the installation guide message is not displayed on
your PC, check your CD-ROM settings in Windows.

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

3 Your phone and PC are now connected.

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

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

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

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

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

Charging cradle

Data cable and CD

Watch cushion

SIM cap
tool (2)

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

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

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