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GD910 Uživatelská příručka - CESKY
Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a
kompaktního telefonu GD910 společnosti LG, který
funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní
komunikaci.
Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím
vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo
na poskytovateli služeb.

Likvidace starých zařízení
1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být
likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče
pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví.
4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u
místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může
být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře
pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní
telefon GD910 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým
vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných
směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých
modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak,
aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
• Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu
před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru
na 10 g tkáně.
• Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný
pomocí systému DASY4 a při nošení na těle 0.486 W/kg
(10 g).
• Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí,
které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je
v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.



Návod pro bezpečné a efektivní použití
Manipulace s telefonem GD910
Odolnost telefonu GD910 proti vodě
Telefon GD910 je odolný proti postříkání vodou (IPX4).
•Z
 ařízení můžete mít na ruce při omývání obličeje, jelikož

je odolné proti náhodnému postříkání vodou při běžném
používání. Zařízení však není vodotěsné, proto ho nemějte
na ruce při plavání.
•P
 ři umývání rukou dbejte na to, aby se nenamočil kožený
pásek, protože by se tím mohla zkrátit jeho životnost.
•N
 epoužívejte klávesy, pokud je telefon GD910 nebo vaše
ruce mokré. Pokud dojde ke kontaktu telefonu s vodou
a k nashromáždění vlhkosti uvnitř obrazovky, navštivte
autorizované středisko služeb a požádejte o prohlídku
telefonu a případnou opravu.
•P
 okud do telefonu GD910 vnikne kapalina nebo pokud
se sklíčko displeje z vnitřní strany zamlží a tento stav trvá
delší dobu, okamžitě vezměte telefon GD910 do střediska
služeb na prohlídku a případnou opravu.
•P
 okud bude telefon bez vodotěsného těsnění krytu karty
SIM nebo bude některá jeho součást poškozena, nelze
zaručit jeho voděodolnost.
•P
 okud bude těsnění odolné proti vodě poškozeno častým
používáním krytu karty SIM, navštivte autorizované
středisko služeb.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Pravidla pro nošení telefonu GD910
• Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a vyšší

koncentraci vlhkosti nebo prachu. Mohlo by dojít k chybě
zařízení, jeho deformaci a změně zbarvení a případným
zraněním popálením.
• Zabraňte poškození šňůry. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem, přehřátí nebo požáru.
• Nedotýkejte se nabíjecích zařízení nebo zásuvek mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.
• Zabraňte polití zařízení vodou v průběhu nabíjení. Pokud
dojde k polití zařízení, okamžitě odpojte nabíječku. Může
dojít k zasažení elektrickým proudem, přehřátí, požáru
způsobenému zkratem nebo závadě výrobku.
• Nabíječka baterií a adaptér nejsou vodotěsné.
• U lidí s citlivou pokožkou nebo se zhoršeným zdravotním
stavem se může při používání hodinek vyskytnout vyrážka
nebo podráždění pokožky. Pokud si všimnete, že se při
používání telefonu GD910 vyskytla kožní reakce, okamžitě
přerušte jeho používání a obraťte se na lékaře.
• Snažte se zabránit zranění sebe nebo osob ve vašem
okolí při provádění těžké fyzické zátěže nebo práce,
pokud máte na ruce zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie, nabíječky a
příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto
konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů
by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky
vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.


Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej

odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.

• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou

například televizory, rádia a osobní počítače.

• Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako

jsou radiátory nebo vařiče.

• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální

předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích,
protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem
nebo k vážnému poškození telefonu.
• Nenabíjejte

přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože
může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
• Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte
rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
• Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
• Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
• Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických
proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak
může dojít k poškození telefonu.
• Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně.
Nedotýkejte se zbytečně antény.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou

vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a
v tropickém prostředí. Může dojít k poškození telefonu a
zrušení platnosti záruky.
• Kůže je elegantní a přírodní materiál a je normální, pokud
časem dojde k opotřebení. Abyste ochránili výrobek a
zajistili jeho delší životnost, řiďte se následujícími pokyny.
- Nevystavujte kožené části vlhkosti, vodě a přímým
zdrojům tepla.
- Zabraňte kontaktu koženého povrchu s alkoholem,
parfémy, ředidly a mastnými látkami.
- Zabraňte kontaktu mezi koženým povrchem a objekty
s hrubým, ostrým nebo abrazivním povrchem.
- Zabraňte hrubému kontaktu s kovovými součástmi, čištění
provádějte měkkým suchým hadříkem.
- Nesnažte se výrobek ostře ohýbat.
V případě problémů:
- Pokud se na výrobku objeví skvrny, otřete kožený povrch
čistým, suchým hadříkem nebo pomocí profesionálního
prostředku pro čištění kůže.
- Dojde-li ke kontaktu s vodou, nesnažte se kůži silně třít a
použijte suchý čistý hadřík a jemnými pohyby se pokuste
nasát vodu do hadříku.
• Pokud budete potřebovat vyměnit koženou část, navštivte
autorizované středisko služeb a nechejte si vyměnit
koženou část určenou pro tento typ telefonu.(Kožený
řemínek je vyloučen ze záruky. )



Návod pro bezpečné a efektivní použití
Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může
ovlivnit výkon.
• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti
lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti
kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
• Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony
rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání
mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte
a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické
systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní
vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na
něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání
airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného
fungování.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte,

aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy
si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité
v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch
K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu
vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste
přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž
doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a
hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla.
Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému
nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a
nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud
nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného
servisu.

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací
práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení
a pravidel.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Nepoužívejte

telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny

nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které
je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte
nebo aktivujte letový režim.
• Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při
uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory
dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat
pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti
u místního operátora.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Informace o baterii a péče
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od

jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu,
který by mohl snížit výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG.
Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
• Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon,
vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali.
Zajistíte tak maximální výkon.
• Nevystavujte

nabíječku baterií přímému slunci ani ji
nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
• Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo
nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
• V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce.
Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný
domovní odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší
autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo
na nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze
zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
• Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě,
nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách
prostředí.
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Informace o telefonu
Části telefonu
Reproduktor
Objektiv
fotoaparátu
Klávesa pro
volání
Zpět/Klávesa
Vymazat
Klávesa Konec/
Napájení

Hlavní
obrazovka

Klávesa pro volání
- Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na
příchozí hovory.
- Otevření menu historie hovorů na obrazovce
s hodinami. Stisknutím tlačítka na 2 sekundy
zavoláte na naposledy volané číslo.
- Otevření seznamu možností menu, pokud je dostupný.
Zpět/Klávesa Vymazat
- Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do
předchozího menu.
- Rychlý přístup k možnosti Hlasový příkaz na obrazovce
s hodinami stisknutím tlačítka na 2 sekundy.
Klávesa Konec/Napájení
- Zavření menu a opětovné zobrazení hlavní obrazovky s hodinami.
- Stisknutím na dobu 2 sekund se zapíná nebo vypíná telefon.
POZNÁMKA: Funkce hlasové příkazy je závislá na jazyce.
Předtím než začnete používat hlasové příkazy, seznamte se s
dostupnými jazyky pro rozpoznávání hlasu.
* Jazyky pro rozpoznávání hlasu: angličtina (USA), angličtina
(Velká Británie), španělština, francouzština, portugalština,
němčina, italština a ruština.
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Informace o telefonu
TIP! Pokud chcete zařízení rychle vypnout, stiskněte a podržte
klávesu Odeslat a klávesu Vymazat po dobu 3 sekund.

Konektor nabíječky
Drážka krytu karty SIM
Kryt karty SIM
Mikrofon
Patice pro kartu SIM
VÝSTRAHA: Kryt karty SIM neodstraňujte, když je telefon
zapnutý, mohl by se poškodit. Pokud demontujete kryt karty
SIM, telefon se vypne.
VÝSTRAHA: Nepokoušejte se odstranit kryt karty
SIM pomocí nehtu.
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Nastavení hodinek, aby odpovídaly
vašemu zápěstí
Délku řemínku lze přizpůsobit velikosti vašeho zápěstí.
1 Sundejte hodinky ze zápěstí a položte je s rozepnutou
přezkou na měkký povrch.

2 P održte řemínek hodinek a vertikálně stáhněte část
přezky „A“.

3 P održte řemínek hodinek a pohybováním částí přezky
„A“ ze strany na stranu nastavte jeho délku.
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4 C
 hcete-li zajistit délku řemínku, zatlačte část přezky „A“
zpět na původní místo.

5 Zmáčkněte přezku, dokud neuslyšíte ‚klapnutí‘.

Instalace karty SIM
1 Odstraňte kryt karty SIM.
- Pomocí nástroje pro manipulaci s kartou SIM otevřete
kryt karty SIM.

POZNÁMKA: Zcela zasuňte nástroj pro manipulaci s kartou
SIM do drážky na krytu karty SIM, aby nedošlo k jeho
deformaci. Použijte přiložený nástroj pro manipulaci s kartou
SIM, aby se nepoškodil kryt karty SIM.
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2 Instalace karty SIM
- Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými
kontakty směřuje dolů. Zasuňte kartu SIM do držáku
karty SIM.
A

B

* Vyjměte kartu SIM.
- Kartu SIM vyjměte tak, že jemně zatlačíte na okraj karty
SIM a potom kartu vytáhnete z držáku.
- Po vyjmutí karty SIM zcela zasuňte nástroj pro
manipulaci s kartou SIM a poté jej vyjměte.
A

B

C
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3 Znovu připevněte kryt karty SIM.
Vložte kryt karty SIM do držáku karty SIM a zajistěte jej
otočením krytu doprava, dokud nezapadne na své místo.

Nabíjení a připojení telefonu k nabíjecí základně
1 Z apojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
2 Připojte napájecí adaptér k nabíjecí základně.

Nabíječka
3 P řipojte nabíjecí základnu k telefonu. Ujistěte se, že
kolíky konektoru nabíječky jsou ve správné poloze vůči
konektoru na nabíjecí základně.
A

B
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4 J akmile připojíte nabíječku, začne se baterie nabíjet.
Zobrazí-li se na obrazovce ikona Baterie nabita ,
nabíjení baterie bude dokončeno.
POZNÁMKA: Pokud chcete
životnost baterie zvýšit, je nutné ji
před prvním použitím zcela nabít.

Ikona

Popis
Nabíjení
baterie

VÝSTRAHA: Před nabíjením se ujistěte, že je kryt karty SIM
řádně připevněn k telefonu.

Připojení telefonu k počítači

Nabíjecí základna
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Hlavní obrazovka
Telefon GD910 je vybaven dotykovou
obrazovkou. Z této obrazovky můžete
přecházet k volbám menu, realizovat
rychlý hovor a měnit profil spolu se
spoustou dalších akcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka

• Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, dotyková obrazovka je

dostatečně citlivá i na jemný dotyk.

• Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte

pozor, abyste nestiskli okolní možnosti.

• Telefon nepřekrývejte pouzdrem ani krytem. Dotyková

obrazovka nebude při překrytí fungovat.

• Pokud je obrazovka zhasnutá, automaticky se aktivuje

funkce ochrany před dotykem, aby se zabránilo
neuváženým akcím s dotykovými klávesami. Tím se
zabrání, aby dotyková obrazovka reagovala na nechtěný
dotek. Ochranu před dotykem vypnete dvojím stisknutím
libovolného tlačítka na pravé straně telefonu.
• Pokud telefon GD910 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku
pro zamčení přístroje.
* Tapeta

< Digitální >

< Analogové >
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Dotykové ovládání telefonu GD910
Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GD910 se
dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.
Obrazovka s hodinami: Mezi obrazovkami lze jednoduše
přepínat přejetím prstem přes displej zleva doprava nebo
zprava doleva. Můžete také zvolit jedno z 8 zobrazení hodin
přejetím prstem přes displej shora dolů nebo zdola nahoru
na hlavní obrazovce s hodinami.
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Posouvání: Obrazovky procházejte tažením prstu ze strany
na stranu. Na některých obrazovkách můžete procházet
také shora dolů.

Spouštění aplikací: Aplikaci spustíte tak, že posunete
obrazovku na požadovanou aplikaci a dotknete se ikony
nebo nabídky aplikace.
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Přehled dotykových funkcí
Stisknutí

Stisknutí a krátký
pohyb nahoru

Stisknutí a tažení
(shora o dolů)

Stisknutí a tažení
(zdola o nahoru)

Stisknutí a tažení
Stisknutí a tažení
(zleva o doprava) (zprava o doleva)

Stisknutí, přidržení
a tažení
(shora o dolů)

Stisknutí, přidržení
a tažení
(zdola o nahoru)

Stisknutí, přidržení Stisknutí, přidržení
a tažení
a tažení
(zleva o doprava) (zprava o doleva)

Stisknutí a přidržení

Přidržení a krátký
pohyb nahoru

Přehled funkcí přejetí prstem
Přejetí prstem
(shora o dolů)

Přejetí prstem
(zdola o nahoru)

Přejetí prstem
Přejetí prstem
(zleva o doprava) (zprava o doleva)
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Zobrazované ikony
Stavový řádek
Tabulka níže popisuje
Tlačítka rychlé volby
různé indikátory a
ikony displeje, které se
Informační oblast
objevují na obrazovce
s indikátorem v telefonu.
Pokud chcete obrazovku
s indikátorem otevřít, přejeďte prstem zleva doprava na
obrazovce s hodinami.
* Stavový řádek
Ikona

Popis

Ikona

Popis

Síla signálu sítě (počet
pruhů může být různý)

Zařízení Bluetooth
je aktivní

Žádný signál sítě

Sluchátka pro monofonní
soupravu Bluetooth

Je vybrán letový režim

Zbývající životnost baterie

Budík je nastaven

Vybitá baterie

* Tlačítka rychlé volby
Ikona

Popis

Ikona Popis

Používá se profil
Normální

Nepřijaté hovory

Používá se profil Tichý

Nová zpráva

Používá se profil Venku

Letový režim zapnutý.

Žádné události

Letový režim vypnutý.
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Mapa menu
Pokud je obrazovka zhasnutá, dvojím
stisknutím klávesy na pravé straně
telefonu vypnete ochranu před dotykem
a zobrazíte si obrazovku.
Na obrazovce s hodinami se zobrazí čtyři
šipky. Hlavní menu otevřete dvojitým
přejetím prstem zprava doleva na hlavní
obrazovce s hodinami.

Kontakty
1. Nový kontakt
2. Hledat
3. Rychlé volby
4. Skupiny
5. Nastavení
6. Informace

Zprávy
1. Vytvořit zprávu
2. Přijaté
3. Koncepty
4. K odeslání
5. Odeslané
6. Šablony
7. Emotikony
8. Nastavení

Nástroje
1. Multimédia
2. Organizér
3. Budík
4. Záznam hlasu
5. Nástroje

Dotyková obrazovka

Nastavení
1. Bluetooth
2. Profily
3. Obrazovka
4. Telefon
5. Hovor
6. Připojení
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Připojení
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru
1 M
 enu Hovor otevřete přejetím prstem zleva doprava na
obrazovce s hodinami.
2 Vyberte možnost Videohovor nebo Hlasový hovor.
3 Na obrazovce s klávesnicí zadejte
číslo. Chcete-li smazat číslici, stiskněte
klávesu Vymazat
na pravé straně
telefonu nebo dotykovou klávesu
Vymazat
na obrazovce.
4 Stisknutím klávesy Odeslat
na pravé
straně telefonu nebo dotykové klávesy
Odeslat na obrazovce zahájíte hovor.
5 Hovor ukončíte stisknutím hardwarové klávesy .
POZNÁMKA: Telefon obsahuje funkci Hlasový příkaz, která
umožňuje uskutečnit hovor vyslovením jména.
TIP! Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat
symbol +, stiskněte a přidržte klávesu 0 na obrazovce
s klávesnicí.
TIP! Stisknutím klávesy
na obrazovce s klávesnicí můžete
zadat symbol * nebo # , zapnout nebo vypnout Tichý režim,
odeslat zprávu, uložit číslo nebo hledat v kontaktech.
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Uskutečnění hovoru z kontaktů
1 O
 tevře obrazovku s klávesnicí. Kontakty můžete
prohledávat zvolením možnosti nebo .
2 Procházejte seznamem kontaktů nebo klepněte na pole
Název, zadejte první písmena kontaktu, kterému chcete
volat, a stiskněte dotykovou klávesu .
3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a
vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo
více čísel.
4 Stiskněte klávesu Odeslat nebo dotykovou klávesu
Odeslat . Můžete také uskutečnit videohovor
z nabídky možností.

Příjem a odmítnutí hovoru
Když telefon zvoní, hovor můžete přijmout stisknutím
klávesy
Odeslat.
Stisknutím klávesy Konec můžete příchozí hovor
odmítnout.
TIP! Než příchozí hovor odmítnete, můžete nechat
odeslat zprávu s vysvětlením, proč hovor nepřijímáte, zvolením
možnosti
a funkce Zpráva s omluvou.

Úprava hlasitosti hovoru
Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte
klávesu Vymazat a posuňte hodnotu nahoru nebo dolů.
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Dostupné možnosti v průběhu volání
Hovor můžete přidržet stisknutím čísla zobrazeného na
obrazovce.
Ztlumit - Vypne mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se
kterou mluvíte.
Klávesy mobilu - Otevře obrazovku s klávesnicí.
Kontakty můžete prohledávat zvolením možnosti
nebo . Můžete také odeslat novou zprávu zvolením
možnosti nebo uložit telefonní číslo zvolením
možnosti .
Stisknutím klávesy Odeslat v průběhu hovoru vyvoláte
nabídku možností. Zde můžete zvolit z následující možností:
Zapnout hlasitý odposlech/Vypnout hlasitý odposlech Vypne nebo zapne reproduktor.
Číselník - Zobrazí numerickou klávesnici pro zadání čísel
(například při volání call center nebo jiných automatických
telefonních služeb).
Přidat hovor - Umožňuje zahájit druhý hovor. Vytočte číslo
nebo prohledejte kontakty, a potom se stisknutím ikony
připojte k hovoru. Oba hovory se budou zobrazovat na
obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte klávesu
konec .
POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Nahrát - Umožňuje nahrát hovor.
Přejít na zprávy - Umožňuje zobrazení zpráv.
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DTMF vyp. - Vypne DTMF v průběhu hovoru. DTMF
umožňuje používání číselných příkazů pro navigaci v rámci
automatických hovorů. Ve výchozím nastavení je DTMF
zapnuto.
Ukončit hovor - Ukončí hovor.

Rychlá volba
Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
1 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty, a
potom vyberte položku Rychlé volby.
2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto
nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby
kontaktu stiskněte jiné číslo.
3 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo,
vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chceteli kontakt vyhledat, klepněte na pole Název a zadejte
první písmeno jména požadovaného kontaktu.
Chcete-li vytočit číslo rychlé volby pomocí numerické
klávesnice, na domovské obrazovce stiskněte ikonu a
poté stiskněte a přidržte přiřazené číslo, dokud se kontakt
neobjeví na obrazovce.

Zobrazení záznamů hovorů
Na obrazovce s hodinami stiskněte klávesu Odeslat
a
potom procházejte menu doleva a doprava. Volby zobrazení:
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V šechny hovory - zobrazí úplný seznam všech
volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Volané čísla - zobrazí seznam všech volaných čísel.
P řijaté hovory - zobrazí seznam všech čísel, která vám
volala.
Nepřijaté hovory - zobrazí seznam všech zmeškaných
hovorů.
TIP! V libovolném záznamu hovorů stisknutím klávesy Odeslat
otevřete nabídku možností a potom zvolením možnosti
Odstranit odstraňte vybrané položky. Můžete zvolit více než
jednu položku, které se mají odstranit.
TIP! Klepnutím na libovolnou položky záznamu hovorů si
můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Změn a společného nastavení hovorů
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Hovor.
2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující
možnosti:
Přesměrování hovoru - Vyberte, zda chcete hovory
přesměrovat.
Čekající hovor - Je-li funkce Čekající hovor aktivována,
přístroj vás v případě, že právě telefonujete, může
upozornit na další příchozí hovor.
Blokování hovoru - Zvolte, které hovory chcete
zablokovat.
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Pevná volba čísel - Výběrem položky Pevná volba čísel
můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit
z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód
PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze čísla zahrnutá
do seznamu pevné volby.
Zpráva s omluvou - Než příchozí hovor odmítnete,
můžete nechat odeslat zprávu s vysvětlením, proč hovor
nepřijímáte, zvolením možnosti a funkce „Zpráva
s omluvou“.
Cena hovorů - Zobrazuje poplatky za vaše odchozí
hovory. Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři
tuto funkci nepodporují.
Trvání hovoru - Zobrazuje celkovou dobu trvání
odchozích, přijatých nebo všech hovorů.
Společné nastavení
•O
 dmítnutí hovorů - Pokud stisknete tuto možnost,
přepne se na hodnotu Zapnuto a zvýrazní se Seznam
odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat
ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin, volání
z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech)
nebo neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti
Uložit změníte nastavení.
•O
 deslat vlastní číslo - zvolte, zda chcete u odchozího
hovoru zobrazit vlastní číslo.
•A
 utomatické vytáčení - Zvolte možnost Zapnuto
( ) nebo možnost Vypnuto ( ).
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•U
 pozornění po minutách - Pokud chcete, aby bylo

po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění
v podobě zvukového signálu, zvolte možnost Zapnuto
( ).
•R
 ežim odpovědi BT - vyberte možnost Handsfree,
chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth,
nebo možnost Přístroj, chcete-li přijímat hovory
stisknutím klávesy na přístroji.
•U
 ložit nové číslo - zvolením možnosti Ano uložíte
nové číslo.
TIP! V seznamu možností se můžete posunovat
stisknutím poslední viditelné položky a tažením prstu nahoru
po obrazovce. Seznam se posune a zobrazí se další položky.

Nastavení videohovorů - Stiskněte možnost Nastavení
videohovoru a vyberte nastavení pro videohovory.
Rozhodněte, zda chcete použít fotografii, a poté jednu
vyberte nebo zapněte zrcadlo, abyste se při videohovoru
viděli na obrazovce.
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Vyhledávání kontaktů
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty a
vyberte položku Hledat.
TIP! Na obrazovce s numerickou klávesnicí otevřete
vyhledávání kontaktů stisknutím možnosti
.

2 P rocházejte seznamem kontaktů nebo klepněte na pole
Název, zadejte první písmena kontaktu, kterému chcete
volat, a stiskněte dotykovou klávesu . Zobrazí se
seznam kontaktů odpovídající zadaným písmenům.
3 V e filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému
chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud je u
kontaktu uloženo více než jedno číslo.
4 S tiskněte klávesu Odeslat
nebo dotykovou klávesu
Odeslat. Můžete také uskutečnit videohovor z nabídky
možností.

Přidání nového kontaktu
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty, a
potom vyberte položku Nový kontakt.
2 Vyberte, zda se kontakt uloží do Telefon nebo na kartu
USIM.
3 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte
zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň
jednu.
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4 C
 hcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte
možnost
a zobrazí se menu Upravit obrázek.
5 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel. Ke
každému záznamu je přiřazeno přednastavené označení:
Mobil, Domů, Kancelář, Pager nebo Fax.
6 Přidejte e-mailovou adresu do pole E-mail.
7 Kontakt přiřaďte do jedné nebo více skupin. Zvolte
z možností Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové,
Škola, VIP nebo jednu ze skupin, kterou jste vytvořili.
TIP! Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty.

8 M
 ůžete také přidat Vyzvánění, Narozeniny, Výročí,
Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol.,
Pracovní zařazení, Adresa spol. nebo Poznámky.
9 Kontakt uložíte stisknutím možnosti Uložit.
TIP! Při prohlížení kontaktu můžete vyvolat menu
možností stisknutím klávesy Odeslat .

Vytvoření skupiny
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava
doleva do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty,
zvolte položku Skupiny, a potom zvolte možnost Nová
skupina.
2 Z adejte název nové skupiny v poli Název. Skupině
můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
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3 Stisknutím možnosti Uložit uložíte novou skupinu.
POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i
po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

Změna nastavení kontaktu
Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby adresář
fungoval podle vašich představ.
1 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty a
vyberte položku Nastavení.
2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující
možnosti:
Seznam kontaktů - Umožňuje vybrat, zda se kontakt
uloží do Přístroje i na kartu SIM, Pouze do přístroje nebo
Pouze na kartu SIM. Můžete si také vybrat, chcete-li
zobrazit nejdříve křestní jméno či příjmení kontaktu nebo
chcete-li vedle kontaktu zobrazovat klávesu pro Rychlý
příkaz.
Kopírovat - umožňuje zkopírovat kontakty z přístroje na
SIM kartu a naopak.
Můžete vybrat všechny kontakty stisknutím klávesy
Odeslat na pravé straně telefonu a zvolením možnosti
Vybrat vše nebo postupným výběrem jednotlivých
kontaktů.
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Přesunout - tato možnost se používá stejně jako
možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na
místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z
karty SIM do přístroje, kontakt se z paměti karty SIM
vymaže.
Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth - umožňuje
odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí
Bluetooth. Připojení Bluetooth se při volbě této možnosti
automaticky aktivuje.
Smazat kontakty - umožňuje smazat všechny kontakty
v přístroji nebo na SIM kartě. Pokud jste si jisti, že chcete
vymazat všechny kontakty v adresáři, vyberte možnost
Ano.

Zobrazení informací
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Kontakty a
vyberte položku Informace.
2 Odtud můžete prohlížet položky Číslo volání asist.
služby, Vlastní číslo, Informace o paměti (kolik zbývá
nevyužité paměti) a Moje vizitka.
TIP! Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost
Moje vizitka a zadejte detaily stejně jako v případě libovolného
jiného kontaktu. Stiskněte možnost Uložit.
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Odeslání zprávy
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Zprávy a vyberte
Vytvořit zprávu.
2 Po stisknutí pole zprávy se zobrazí obrazovka
s klávesnicí. Stiskněte možnost Komu a zadejte číslo
příjemce, nebo stisknutím ikony hledání otevřete seznam
kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
3 Zadejte textovou zprávu pomocí obrazovky s klávesnicí.

o

4 Na obrazovce s klávesnicí stisknutím klávesy Odeslat
otevřete menu možností. Zvolte z možností:
Jazyk písma, Přidat do slovníku, Vložit, Uložit
do konceptů nebo Velikost písma při psaní.
Stisknutím možnosti Vložit přidejte Šablonu, Emotikony
nebo Jméno a číslo.
5 Po dokončení stiskněte možnost Odeslat.
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Zadávání textu

- S tisknutím zapnete nebo vypnete prediktivní vkládání
textu T9.
- S tisknutím lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a
textovou klávesnicí.
- Stisknutím přesunete kurzor.
- Stisknutím možnosti se vrátíte do pole zprávy.
- Stisknutím přidáte mezeru.
- Stisknutím smažete písmeno nebo posunete větu.
/
- Stisknutím otevřete nebo zavřete místní
obrazovku.
* Prediktivní režim T9
V režimu T9 uvidíte ikonu
. Režim T9 pomocí
vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí
stisknutí kláves s čísly. Stačí stisknout číselnou klávesu
spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude
předvídat slovo, které chcete použít.
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* Ruční režim (Abc)
V režimu Abc uvidíte ikonu
. V tomto režimu – při
vypnutém režimu T9 – zadáváte písmeno opakovaným
stisknutím klávesy (
).

Složky zpráv
Struktura složek v telefonu GD910 je snadno pochopitelná.
Přijaté - do této složky se ukládají všechny příchozí zprávy.
Odsud můžete prohlížet, mazat a provádět další operace
– podrobnosti najdete v kapitole Správa zpráv.
Koncepty - do této složky můžete ukládat rozepsané
neodeslané zprávy.
K odeslání - Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv,
které jsou odesílány.
Odeslané - do této složky jsou umístěny všechny odeslané
zprávy.
Šablony - Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS lze vytvářet
šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu.
Emotikony - Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů.
Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.
Nastavení - Zde se konfigurují možnosti SMS a hlasových
zpráv.
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Správa zpráv
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Zprávy, a potom
vyberte položku Přijaté.
2 Zvolte zprávu a poté stisknutím klávesy Odeslat
otevřete menu možností a vyberte si z následujících:
Odpovědět - Umožňuje odeslat odpověď na vybranou
zprávu.
Smazat - Odstraní vybranou zprávu.
Přesm. - Umožňuje odeslat vybranou zprávu další osobě.
Uložit číslo - Uložení telefonního čísla ve zprávě.
Vyjmutí - Vyjmutí informací, například telefonního čísla
nebo e-mailové adresy z vybrané zprávy.
Nová zpráva - otevře novou prázdnou zprávu.
Hlasový hovor - Volání kontaktu.
Videohovor - Volání kontaktu prostřednictvím
videohovoru.
Kopírovat a přesunout - Kopírování nebo přesun
vybrané zprávy na kartu SIM nebo do telefonu.
Informace o zprávě - Informace o typu zprávy,
předmětu, jejím původu a datu.
Jestliže se zobrazí zpráva Není místo pro zprávu na kartě
USIM, uvolněte místo odstraněním některé zprávy ze složky
přijatých zpráv.
Jestliže se zobrazí zpráva Není místo pro zprávy,
odstraňte některé zprávy, abyste uvolnili paměť.
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Změna nastavení SMS
Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Zprávy, poté zvolte
možnost Nastavení a SMS (Textová zpráva).
Změnit můžete následující položky:
Centrum SMS - umožňuje zadat podrobnosti pro středisko
zpráv.
Hlášení o doručení- Umožňuje zvolit, zda vám má být
zasláno potvrzení o doručení vaší zprávy.
Doba platnosti - zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy
ve středisku zpráv.

Změna nastavení Hlasová schránka
Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Zprávy, poté zvolte
možnost Nastavení a Hlasová schránka. Můžete zobrazit
a upravit název a číslo hlasové pošty.
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Hlasový příkaz
Telefon GD910 podporuje
vylepšené hlasové příkazy.
Za využití pokročilé technologie
pro rozpoznávání hlasu tato
funkce umožňuje provádět
akce pomocí hlasových příkazů
(například. uskutečňovat hovory,
potvrzovat nové zprávy nebo
hlasovou poštu, kontrolovat
kalendář, získat aktuální čas a
poslouchat hudbu).

Ikona Hlasový
příkaz
Klávesa
Vymazat

POZNÁMKA:
• Použitelnost funkce Hlasový příkaz může být zhoršena
v hlučném prostředí nebo v případě nouze.
• Při používání hlasových příkazů je zapnutý reproduktor. Při
mluvení držte telefon GD910 na krátkou vzdálenost.
• Před používáním hlasového příkazu se ujistěte, že je zapnuta
tato funkce. (Nastavení>Telefon>Hlasový příkaz)
• Pokud telefon používáte ve vozidle, ujistěte se, že jsou okna
vozidla zavřena. V opačném případě může dojít k rušení
zvukem větru nebo dopravním ruchem.
VÝSTRAHA:

• Funkce Hlasový příkaz nepodporuje všechny jazyky; u

některých jazyků může být podpora pouze omezená.

• Funkce hlasové příkazy je závislá na jazyce. Předtím než

začnete používat hlasové příkazy, seznamte se s dostupnými
jazyky pro rozpoznávání hlasu.
* Jazyky pro rozpoznávání hlasu: angličtina (USA), angličtina
(Velká Británie), španělština, francouzština, portugalština,
němčina, italština a ruština.
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Přístup
Chcete-li používat funkci Hlasový příkaz, stiskněte a přidržte
klávesu Smazat
na obrazovce s hodinami a potom se
řiďte pokyny na obrazovce.

Používání funkce Hlasový příkaz
Call (Volat) - Vyslovte „Call“, potom jednoduše vyslovte
jméno toho, komu chcete zavolat. Jasně a zřetelně vyslovte
jméno kontaktu přesně tak, jak je uvedeno v seznamu
kontaktů. Pokud máte u kontaktu více než jedno číslo,
můžete jméno kontaktu upřesnit. (např., „Call John Work“
– zavolat, John, práce). Telefon GD910 bude standardně
vytáčet výchozí číslo u kontaktu.
New message (Nové zprávy) - Jakmile obdržíte novou
zprávu, funkce TTS (Text to Speech) se automaticky aktivuje
a informuje vás o počtu nových zpráv přijatých za den. Také
automaticky přečte naposledy přijatou novou zprávu.
Voicemail (Hlasová schránka) - Ke středisku hlasové
pošty můžete přistupovat přímo vyslovením „Voicemail“.
Today schedule (Dnešní plán) - Příkaz „Today schedule“
umožňuje zobrazit plán.
Time (Čas) - Příkaz „Time“ informuje o aktuálním času.
Music (Hudba) - Příkaz „Music“ umožňuje přehrávat
hudební skladby.
Help - Poskytuje obecné pokyny pro používání funkce
Hlasový příkaz.
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Nastavení funkce Hlasový příkaz
1 N
 a obrazovce s hodinami stiskněte a přidržte klávesu
Vymazat .
2 Potom zadejte funkci hlasového příkazu a stisknutím
klávesy Odeslat
otevřete menu nastavení.
3 Podle potřeby změňte nastavení.
Sensitivity (Citlivost) - Nastavení „Sensitivity“ určuje,
jakým způsobem systém filtruje výsledky. Pokud zvolíte
možnost ‘Odmítnout více’ zvýší se citlivost a odfiltruje
se více potenciálních shod. Pokud zvolíte možnost
‘Odmítnout méně’ zmenší se citlivost a zobrazí se více
potenciálních shod. Pokud jste často žádáni o opakování
nebo není nalezena shoda, snižte úroveň nastavení
citlivosti.
Train words (Slova pro nácvik) - Pokud vás telefon
často vyzývá k opakování hlasového příkazu, naučte
telefon rozpoznat váš hlas.
Timeout (Vypršení časového limitu) - Nastavte na 5
sekund nebo 10 sekund.
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Nástroje
Moje složky
Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální
soubory. Své obrázky, zvuky a další soubory tak budete mít
vždy snadno po ruce. Na obrazovce s hodinami přejeďte
prstem zprava doleva do hlavního menu. Stiskněte možnost
Nástroje, Multimédia, a potom vyberte položku Moje
složky.
Obrázky - Obsahuje seznam obrázků včetně výchozích
obrázků, které jsou předinstalovány v telefonu, a snímků,
které jsou pořízeny fotoaparátem telefonu. Můžete přiřadit
obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se
zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.
Zvuky - Obsahuje výchozí zvuky a hlasové záznamy.
Ostatní - Tato složka se používá k ukládání jiných souborů,
než jsou obrázky nebo zvuky.

Hudba
Telefon GD910 má integrovaný přehrávač MP3, pomocí
kterého můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu. Chcete-li
spustit hudební přehrávač, posunujte prst zprava doleva po
obrazovce s hodinami do hlavního menu. Stiskněte možnost
Nástroje, Multimédia, a potom vyberte položku Hudba.
Odtud máte přístup k několika složkám:
Naposledy přehrané - zobrazí všechny nedávno
přehrávané skladby.
Všechny skladby - obsahuje všechny skladby v telefonu.
Interpreti - umožňuje procházet hudební sbírku podle
interpretů.
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Alba - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.
Žánry - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.
Seznamy skladeb - obsahuje všechny seznamy skladeb,
které jste vytvořili.
Náhodný výběr skladeb - umožňuje přehrát hudební
skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu
Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení
Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.
Přenos pomocí připojení Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho
odeslání pomocí připojení Bluetooth.
3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej
přijmout v telefonu stisknutím možnosti Ano.
4 Soubor se zobrazí ve složce Všechny skladby.

Přehrání skladby
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava
doleva do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje,
Multimédia, a potom vyberte položku Hudba.
2 Stiskněte možnost Všechny skladby.
3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
4 Stisknutím možnosti
skladbu pozastavíte.
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5 Stisknutím možnosti
6 S tisknutím možnosti
skladbu.
7 S tisknutím možnosti
seznamu hudby.

přejdete na další skladbu.
přejdete zpět na předchozí
se vrátíte do

TIP! Chcete-li nastavit hlasitost při poslechu
hudby stiskněte ikonu reproduktoru na
obrazovce, a potom táhněte prstem nahoru
nebo dolů.
TIP! I když jsou k telefonu připojena sluchátka Bluetooth,
slyšíte zvuk MP3 pouze z telefonu. Zvuk MP3 nemůže
vycházet ze sluchátek pro monofonní soupravu Bluetooth.

Vytvoření seznamu skladeb
Výběrem skladeb ze složky Všechny skladby můžete
vytvořit vlastní seznamy skladeb.
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava
doleva do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje,
Multimédia, a potom vyberte položku Hudba.
2 Stiskněte možnost Seznamy skladeb.
3 Stiskněte možnost Přidat nový seznam skladeb,
zadejte jeho název a stiskněte možnost Uložit.
4 Ve složce Všechny skladby se zobrazí všechny skladby
v telefonu. Dotykem vyberte skladby, které chcete přidat
do seznamu skladeb. Vlevo vedle názvu skladby se
objeví zaškrtnutí.
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5 S tisknutím možnosti

a poté možnost Hotovo.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou
být chráněna mezinárodními úmluvami a národní legislativou
v oblasti autorského práva. Proto může být nezbytné získat
svolení nebo oprávnění k šíření nebo kopírování hudby. V
některých zemích národní legislativa zakazuje kopírování
materiálu chráněného autorským právem pro osobní potřebu.
Před stažením nebo zkopírováním souboru si nejprve zjistěte
informace o národní legislativě příslušné země, která se
vztahuje na použití takového materiálu.

Používání fotoaparátu
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava
doleva do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje,
Multimédia, a potom vyberte položku Fotoaparát.
2 Na obrazovce se zobrazí hledáček. Chcete-li pořídit
snímek, stiskněte klávesu .
* Předtím, než pořídíte fotografii, můžete v hledáčku
vybírat z následujících možností. Fotografii můžete
upravovat pomocí těchto ikon:
Galerie - Stisknutím této možnosti přesunete galerii.
J as - Nastavte jas snímku v hledáčku fotoaparátu.
Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem
vlevo dosáhnete nižší expozice a snímek bude
rozmazanější, posunováním směrem vpravo
dosáhnete vyšší expozice a ostřejšího snímku.
3 Z achycená fotografie se na několik sekund objeví na
obrazovce a poté zmizí. V dolní části obrazovky se
zobrazuje název obrázku.
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Přidání události do kalendáře
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Organizér a Kalendář.
2 Zvolte datum, ke kterému chcete přidat událost.
3 Stisknutím možnosti a poté možnost Přidat událost.
TIP! V kalendáři můžete nastavit státní svátky a jiná volna.
Stiskněte každý den, kdy máte volno, a poté stiskněte možnost
a zvolte položku Nastavit svátek.

Přidání položky do seznamu úkolů
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Organizér a Úkoly.
2 Stiskněte možnost Přidat úkol.
3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte
prioritu: Vysoká, Střední nebo Nízká.
4 Uložte úkol výběrem možnosti Uložit.
TIP! Výběrem položky, stisknutím karty a zanesením
požadovaných změn můžete položku upravit. Změny potvrdíte
volbou Uložit.
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Přidání poznámky
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Organizér a Poznámky.
2 Stiskněte možnost Nová poznámk.
a zvolte
3 Zadejte poznámku a poté stiskněte možnost
položku Uložit do poznámky.
4 Poznámka se objeví na obrazovce.

Použití vyhledávače data
Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po
uplynutí určitého počtu dní. Můžete tak sledovat termíny
dokončení úkolů.
1 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Organizér a Vyhledávač data.
2 Nastavte požadované datum na kartě Od.
3 Na kartě Po nastavte počet dní.
4 V dolní části se zobrazí Cílové datum.

Nastavení budíku
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, a potom
vyberte položku Budík.
2 Stiskněte možnost Nový budík.
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3 N
 astavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte možnost
Uložit. Obrazovka se poté automaticky vrátí na seznam budíků.
4 Ze seznamu vyberte položku a zvolte možnost opakování
budíku: Bez opakování, Denně, Po - Pá, Po - So, So
- Ne nebo Kromě svátků.
5 Výběrem možnosti Typ budíku zvolíte typ požadovaného
budíku.
6 Stiskněte možnost Zvuk budíku. Zvuk můžete vybrat ze
seznamu Moje soubory. Stisknutím ikony vpravo zvuk
přehrajete.
7 Přidejte poznámku pro budík.
8 Dále můžete nastavit odložení o 5, 10, 20, 30 minut,
1 hodinu. Nebo může odložení zůstat vypnuto.
9 Po nastavení budíku stiskněte možnost Uložit.
POZNÁMKA: Můžete nastavit až 5 budíků.

Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové
poznámky a jiné audio soubory.
Pokud chcete nahrát zvuk nebo hlasovou poznámku:
1 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, a potom
vyberte položku Záznam hlasu.
2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnost .
4 N
 ahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím
možnosti .
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Nástroje
Používání kalkulačky
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Nástroje a Kalkulačka.
2 Stisknutím pole otevřete číselné klávesy.
3 Dotkněte se displeje a zadejte čísla pomocí číselných
kláves.
4 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci
(+, –, x nebo ÷) a následně znak =.
5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte
možnost
, a vyberte některou z funkcí: sin, cos, tan,
log, ln, exp, deg nebo rad apod.

Převod jednotek
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Nástroje a Převodník jednotek.
2 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: Měna, Plocha,
Délka, Hmotnost, Teplota, Objem nebo Rychlost.
3 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si
přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu
převést.
4 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.
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Nástroje
Přidání města ke světovému času
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Nástroje a Světový čas.
2 Stiskněte klávesu Odeslat
a zvolte možnost Nové
město. Vyberte kontinent a potom vyberte město na
mapě. Můžete také stisknout Vybrat město a zvolit
město ze seznamu nebo stisknout Hledat a vybrat první
část názvu města. Město se zobrazí na obrazovce.
3 Stisknutím vybraného města jej přidáte do seznamu
Světový čas.

Používání stopek
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nástroje, poté
zvolte možnost Nástroje a Stopky.
2 Stisknutím možnosti Spustit stopky.
3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost
Kolo.
4 Stisknutím možnosti Zastavit časovač ukončíte.
5 Stisknutím možnosti Pokrač. stopky znovu spustíte od
okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti
Resetovat zahájit měření času znovu od začátku.

STK
Toto menu se může lišit podle toho, zda vaše SIM karta
podporuje služby STK (např. SIM Application Toolkit) či
nikoliv.
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Nastavení
Přizpůsobení profilů
Svůj profil můžete na obrazovce
s indikátorem rychle změnit. Na obrazovce
s hodinami přejeďte prstem zleva doprava
a stiskněte ikonu profilu.
Ikona

Popis

Ikona

Popis

Používá se profil Normální

Letový režim zapnutý.

Používá se profil Tichý

Letový režim vypnutý.

Používá se profil Venku

TIP! Chcete-li zapnout Letový režim, stiskněte ikonu
.
Letový režim neumožňuje volání, odesílání zpráv ani připojení
přes Bluetooth.

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu
nastavení.
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Profily.
2 Zvolte profil, který chcete upravit:
3 Poté můžete měnit všechny možnosti zvuků a
upozorněni, které se nacházejí v seznamu, včetně
nastavení zvuku pro Zvonění a Hlasitost, Tón zpráv a
další.
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Nastavení
Změna nastavení displeje
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Obrazovka.
2 Potom vyberte spomedzi:
Hlavní menu - umožňuje zvolit styl zobrazení menu.
Písmo - umožňuje nastavení velikosti písma.
Podsvícení - umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.
POZNÁMKA: Čím delší je doba podsvícení, tím více energie
baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat
častější nabíjení telefonu.

Jas - umožňuje upravit jas obrazovky.
Uzamknout obrazovku - Zvolení typu hodin na
zamknuté obrazovce (digitální nebo analogové).
Průvodce akcí - Zapnutí nebo vypnutí průvodce akcí.

Změna nastavení telefonu
Telefon GD910 si můžete přizpůsobit podle svých vlastních
potřeb.
1 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Telefon.
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2 Potom vyberte spomedzi:
Datum a čas - umožňuje upravit nastavení data a času
nebo zvolit automatickou aktualizaci času při cestování
nebo pro letní čas.
Úspora energie - umožňuje změnit nastavení úspory
energie od výrobce na hodnotu Vypnuto, Jen v noci a
Vždy zapnuto.
Jazyky - umožňuje změnit jazyk displeje telefonu
GD910.
Zabezpečení - umožňuje upravit nastavení zabezpečení,
včetně kódů PIN a zámku přístroje.
POZNÁMKA: Bezpečnostní kód, který je standardně předvolen
na 0000.

Hlasový příkaz - Zapnutí nebo vypnutí funkce hlasových
příkazů.
Správa paměti - funkce Správa paměti poskytuje
přehled o využití paměti a volném místu.
- Běžná paměť telefonu - Zobrazení dostupné paměti
telefonu GD910 pro obrázky, zvuky a další soubory.
- Paměť vyhrazená telefonu - Zobrazí paměť
dostupnou v přístroji pro zprávy SMS, Kontakty,
Kalendář, Úkoly, Poznámky, Budík a Historie hovorů.
- Paměť USIM - umožňuje zobrazit paměť dostupnou
na kartě SIM.
Původní nastavení - umožňuje obnovit výchozí tovární
hodnoty všech nastavení.
Informace - umožňuje zobrazit technické informace o
modelu GD910.
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Nastavení
Změna nastavení připojení
Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže
svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li
některé nastavení změnit, použijte toto menu:
Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a potom
vyberte položku Připojení. Potom vyberte spomedzi:
1 Nastavení sítě
Vybrat sítě - pokud nastavíte hodnotu Automaticky,
telefon GD910 automaticky vyhledá síť a telefon
zaregistruje do sítě. Tato volba se doporučuje pro
dosažení nejlepší kvality a služeb.
POZNÁMKA: Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, na
nečinné obrazovce se zobrazí místní zpráva s výzvou k výběru
dostupné sítě.

Režim sítě - v nabídce Volba sítě můžete nastavit typ
sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.
Seznamy preferovaných - jestliže se síť vyhledává
automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení.
2 Paketové připojení
umožňuje nastavit typ zpracování paketového připojení.
Můžete zvolit vytvoření datového připojení pouze v
případě, že to některá aplikace vyžaduje, nebo vždy, když
jsou k dispozici datové sítě.
3 Režim připojení USB
Telefon lze použít pro různé druhy propojení s počítačem
a aplikace pro datové komunikace prostřednictvím USB.
(Mass storage/PC suite)
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Nastavení
Změna nastavení připojení Bluetooth
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Bluetooth.
2 Zvolte možnost Bluetooth zapnuto ( ), stiskněte
klávesu Odeslat , a potom zvolte možnost Nastavení.
Můžete změnit nastavení následujících možností:
Moje viditelnost - Nastavte možnost Viditelné nebo
Viditelné na 1 minutu, abych ostatní zařízení mohla váš
telefon rozpoznat při vyhledávání zařízení Bluetooth.
Vyberete-li možnost Skryté, nebudou ostatní zařízení
schopna při vyhledávání zařízení Bluetooth rozpoznat váš
telefon.
Jméno mého tel. - Svůj telefon můžete nazvat nebo
přejmenovat. Tento název se zobrazí na druhém zařízení.
Název telefonu se zobrazí na jiných zařízení pouze
v případě, že je možnost Viditelnost mého přístroje
nastavena na hodnotu Viditelné.
Podporované služby - Můžete prohlížet seznam
zařízení, například sluchátka a zařízení handsfree,
podporovaných vaším telefonem vybaveným technologií
Bluetooth.
Režim vzdálené SIM - Aktivuje režim vzdálené karty
SIM.
Moje adresa - kontrola Vaší adresy Bluetooth.
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Nastavení
POZNÁMKA: Pro zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme,
abyste po provedení konfigurace nebo párování se zařízením
nastavili možnost Viditelnost na hodnotu Skryté. U příchozích
připojení, nezávisle na tom, zda bylo druhé zařízení s vaším
telefonem spárováno, můžete vybrat příjem nebo odmítnutí
připojení.

Párování s jiným zařízením Bluetooth
Spojením telefonu GD910 s jiným zařízením je možné
nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že
párování je bezpečnější.
1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth Zapnuta a zařízení
Viditelné. Nastavení viditelnost můžete změnit v menu
Nastavení výběrem možnosti Viditelnost mého
zařízení a potom možnosti Viditelné.
2 Stiskněte položku Hledat.
* Zapnutí funkce Bluetooth:
1 V nabídce Bluetooth stisknutím tlačítka Bluetooth
zapněte funkci Bluetooth podle následujícího obrázku.
2 Chcete-li funkci Bluetooth vypnout, znovu stiskněte
tlačítko Bluetooth.
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Nastavení

3
4
5
6

Pokud je zapnuta funkce Bluetooth, zobrazí se na
obrazovce ikona .
Pokud je funkce Bluetooth vypnuta, zobrazí se na
obrazovce ikona .
Telefon GD910 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení
vyhledávání se na displeji zobrazí seznam nalezených
zařízení a možnost Obnovit.
Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a
zadejte heslo. poté stiskněte možnost OK.
Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém
bude nutné zadat stejné heslo.
Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth
1 Z kontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta
a
zařízení v režimu Viditelné.
2 Podle pokynů ke sluchátkům obě zařízení spárujte.
3 Stiskněte možnost Vždy se zeptat nebo Povolit
bez dotazu a potom se připojte stisknutím možnosti
Ano. Telefon GD910 se automaticky přepne na profil
Sluchátka.
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Nastavení
Odesílání a příjem souborů pomocí
připojení Bluetooth
Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a
přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a
připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit
ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i
příjem hovorů.
Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení
Bluetooth, bude nutné spárovat vaše zařízení s jiným
zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v
části Párování s jiným zařízením Bluetooth.
TIP! Připojení bude lepší, pokud mezi telefonem
a druhým Bluetooth zařízením nebudou žádné neprostupné
předměty.
POZNÁMKA: Přečtěte si uživatelskou příručku zařízení
Bluetooth, která chcete spárovat, protože jejich se pokyny
mohou lišit.

Odeslání souboru:
1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude
jednat o fotografii, videozáznam nebo hudební soubor.
2 Vyberte možnost Odeslat.
Vyberte možnost Bluetooth.
3 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon GD910
nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky.
Pokud jste zařízení nepřipojili, model GD910 automaticky
vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
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4 Z volte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a
stiskněte položku Vybrat.
5 Soubor bude odeslán.
TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete
přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Příjem souboru:
1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth
zapnuta a přístroj viditelný. Další informace najdete v
části Změna nastavení připojení Bluetooth vpravo.
2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného
odesílatele. Stisknutím možnosti Ano soubor přijmete.
POZNÁMKA: Značka a logo Bluetooth® jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto
značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky
a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných
vlastníků.
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PC Suite
Telefon lze synchronizovat s PC. Důležité informace a
schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc
zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat
starosti o svá data.
TIP! K tomu musíte nainstalovat aplikaci PC Suite
dodanou na disku CD-ROM nebo dostupnou jako soubor
ke stažení na adrese http://update.lgmobile. (Na stránkách
cz.lgmobile.com)

Instalace programu LG PC Suite do počítače
1 N
 a obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Připojení.
2 Stiskněte možnost Režim připojení USB.
3 Připojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a počkejte
několik minut.
4 Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
Upozornění! Pokud se v počítači nezobrazí zpráva
průvodce instalací, zkontrolujte nastavení disku CD-ROM
v systému Windows.

5 V ložte doprovodné CD nebo klikněte na tlačítko pro
stahování pro přímé stažení programu LG PC Suite
z webové stránky.
6 Klikněte na položku LG PC Suite Installer Suite Installer,
která se objeví na obrazovce.
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PC Suite
Připojení telefonu k počítači
1 V menu Připojení vyberte režim PC Suite a poté připojte
kabel USB k telefonu a k počítači.
2 Dojde k automatické aktivaci programu LG PC Suite
v počítači.
Upozornění! Pokud v počítači nedojde
k automatické aktivaci programu LG PC Suite, zkontrolujte
nastavení disku CD-ROM v počítači.

3 Telefon je nyní propojen s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy
informací v telefonu
1 Z álohování a obnova zálohy. Výše uvedeným způsobem
připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Záloha a zvolte možnost Zálohovat
nebo Obnovit.
3 Zvolte, zda chcete zálohovat Data obsahu a/nebo Data
telefonního seznamu/Plánů/Úkolů/Poznámek. Zvolte
místo, na které se mají informace zálohovat nebo ze
kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost OK.
4 Proběhne záloha informací.
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Zobrazení souborů v telefonu na počítači
1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Správa souborů.
3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny
obrázky a zvukové soubory uložené v telefonu.
TIP! Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače
je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a
odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Kontakty.
3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené
na kartě SIM a v přístroji.
4 Klikněte na položku Soubor a zvolte možnost Uložit.
Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit.
POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě
SIM, klikněte na složku karty SIM na levé straně obrazovky
počítače. Zvolte položku Upravit v horní části obrazovky a poté
možnost Vybrat vše.
Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte Zkopírovat
do kontaktu. Nyní klikněte na složku Přístroj vlevo na
obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.
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PC Suite
Synchronizace zpráv
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klepněte na ikonu Zprávy.
3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači
a v telefonu.
4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete
upravit zprávy jejich uspořádání.

Použití telefonu jako Mass storage
Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové
zařízení.
1 Odpojte telefon od počítače.
2 Na obrazovce s hodinami přejeďte prstem zprava doleva
do hlavního menu. Stiskněte možnost Nastavení, a
potom vyberte položku Připojení.
3 Vyberte možnost a poté položku Režim připojení USB.
4 Stiskněte možnost Mass storage. Nastavený režim
bude uložen.
5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva:
Připojeno.
POZNÁMKA: Při spuštění možnosti Mass storage musí být
telefon odpojen od počítače.
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Aktualizace softwaru
Program pro aktualizaci softwaru pro
mobilní telefony LG
Více informací o instalaci a používání tohoto programu
najdete na adrese http://cz.lgmobile.com
Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na
nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez
potřeby navštívit naše středisko služeb.
Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů
vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny
instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku
dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí,
že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo
baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní
telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu
dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si
včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich
uchování.
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Odstraňování problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se
mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy
vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale
většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva

Možné příčiny

Možná řešení

Chyba SIM V telefonu není
Zkontrolujte, zda jste
karta SIM, nebo je správně vložili kartu SIM.
vložena nesprávně.
Žádné
síťové
připojení
Kódy se
neshodují

Slabý signál
Jste mimo oblast
pokrytí sítě GSM

Pro změnu
bezpečnostního
kódu je nutné
potvrdit nový kód
jeho opakovaným
zadáním. Zadané
kódy se neshodují.
Funkci
Funkci
nelze
nepodporuje
nastavit
poskytovatel služeb
nebo vyžaduje
registraci
Volání není Chyba vytáčení
dostupné Byla vložena nová
karta SIM. Dosažen
limit nabití

Přejděte k oknu nebo na
otevřené prostranství.
Zkontrolujte mapu pokrytí
poskytovatele služeb.
Obraťte se na
poskytovatele služeb.

Obraťte se na
poskytovatele služeb.

Nová síť není ověřena.
Zkontrolujte nová
omezení. Obraťte se na
poskytovatele služeb, nebo
omezení znovu nastavte
pomocí kódu PIN 2.
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Odstraňování problémů
Zpráva

Možné příčiny

Možná řešení

Telefon
nelze
zapnout

Chyba
nabíjení

Klávesa
Zapnout/Vypnout
nebyla stisknuta
dostatečně dlouho
Baterie je vybitá
Kontakty baterie
jsou znečištěné
Baterie je zcela
vybitá
Teplota je mimo
rozsah
Problém s kontakty
Žádné napětí
Vadná nabíječka
Špatná nabíječka
Vadná baterie

Telefon
ztrácí síť

Příliš slabý signál

Stiskněte klávesu
Zapnuto/Vypnuto alespoň
na dobu dvou sekund.
Nabijte baterii. Zkontrolujte
indikátor nabíjení na
displeji.
Vyčistěte kontakty.
Nabijte baterii.
Zkontrolujte, zda je okolní
teplota vhodná, chvíli
vyčkejte a pak pokračujte
v nabíjení.
Zkontrolujte napájení
a připojení k telefonu.
Zkontrolujte kontakty
baterie a v případě
potřeby je očistěte.
Použijte jinou zásuvku
nebo zkontrolujte napětí.
Pokud se nabíječka
nezahřívá, vyměňte ji.
Používejte pouze originální
příslušenství LG.
Vyměňte baterii.
Připojení k jinému
poskytovateli služeb
probíhá automaticky.
Zkontrolovat nastavení.

Nepovolené Je zapnuta funkce
číslo
Pevná volba čísla.
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Příslušenství
Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se
mohou prodávat samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle
vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti se
poraďte se svým místním prodejcem. Níže popsané položky
jsou součástí přibaleného obsahu, mohou však být volitelné.
Nabíječka

Podložka pod pásek hodinek

Datový kabel a CD

Nástroj pro manipulaci
s kartou SIM(2)

Nabíjecí základna

POZNÁMKA:
• Sluchátka Bluetooth nejsou součástí. Společnost LG
doporučuje používat vysoce výkonná sluchátka Bluetooth pro
kvalitnější komunikaci.
POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít ke zrušení záruky.
• V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li
dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.
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Služba sítě / Technické údaje
Služba sítě
Bezdrátový telefon popsaný v této příručce je schválen pro
použití v sítích E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a
W-CDMA 2100.
Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami
sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje
poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete
moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich
odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro
jejich používání.

Technické údaje
Obecné informace
Název výrobku: GD910
Systém: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Okolní teploty
Maximum: +37°C (vybíjení)
+36°C (nabíjení)
Minimální: -10°C
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Služba sítě / Technické údaje
„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení
jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke
vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání
uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání
Vašeho poskytovatele, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce
či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené
vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené
výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv
z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá
záruka.“
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GD910 je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/
ES [NV č. 426/2000 Sb.].

and WCDMA

Návod na používanie telefónu GD910
- Slovenčina
Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného
kompaktného telefónu GD910 od spoločnosti LG
navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v
oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.
Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od
vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo
poskytovateľa služby.

Likvidácia starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej
smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt
vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali
byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré
boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre
životné prostredie a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov
nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu
alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Obsah
Pokyny na bezpečné a účinné používanie................5
Zoznámte sa so svojím telefónom...........................14
Časti telefónu...............................................................14
Nastavenie dĺžky remienka hodiniek..............................16
Inštalácia SIM karty......................................................17
Nabíjanie a pripojenie telefónu pomocou kolísky.............19
Pripájanie telefónu k počítaču.......................................20
Hlavná obrazovka ........................................................21
Dotykové ovládanie na GD910 .....................................22
Schéma menu...........................................................26
Hovory.......................................................................27
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru.........................27
Volanie kontaktom........................................................28
Prijatie a odmietnutie hovoru.........................................28
Upravenie hlasitosti hovoru...........................................29
Možnosti počas hovoru.................................................29
Rýchla voľba................................................................30
Zobrazenie protokolov hovorov......................................31
Zmena bežného nastavenia hovorov..............................31
Kontakty....................................................................34
Vyhľadávanie kontaktov................................................34
Pridanie nového kontaktu..............................................34
Vytvorenie skupiny........................................................35
Zmena nastavení kontaktov...........................................36
Zobrazenie informácií...................................................37
 LG GD910 | Návod na používanie

Obsah
Správy.......................................................................38
Odosielanie správ.........................................................38
Priečinky správ.............................................................40
Organizovanie správ.....................................................41
Zmena nastavení SMS..................................................42
Zmena nastavení hlasová pošta.....................................42
Hlasový príkaz..........................................................43
Hlasový príkaz . ...........................................................43
Prístup.........................................................................44
Používanie funkcie Hlasový príkaz . ...............................44
Nastavenia funkcie Hlasový príkaz.................................45
Priečinky......................................................................46
Hudba.........................................................................46
Prenos hudby do telefónu.............................................47
Prehrávanie skladieb....................................................47
Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb....................48
Používanie fotoaparátu.................................................49
Pridávanie udalosti do kalendára...................................50
Pridanie položky do zoznamu Úlohy...............................50
Pridávanie poznámok...................................................50
Používanie vyhľadávania dátumu...................................51
Nastavenie budíka........................................................51
Hlasový záznamník.......................................................52
Používanie kalkulačky...................................................53
Prevod jednotiek..........................................................53
Pridávanie mesta do svetového času.............................54
Používanie stopiek........................................................54
STK.............................................................................54


Obsah
Nastavenia................................................................55
Prispôsobenie profilov...................................................55
Zmena nastavení obrazovky..........................................56
Zmena nastavení telefónu.............................................56
Zmena nastavení pripojenia..........................................58
Zmena nastavení Bluetooth...........................................59
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth......60
Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth.....61
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth......62
PC Sync....................................................................64
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača....................64
Pripájanie telefónu k počítaču.......................................65
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu.....65
Prezeranie súborov telefónu na počítači.........................66
Synchronizácia kontaktov..............................................66
Synchronizácia správ....................................................67
Používanie telefónu ako Mass storage...........................67
Inovácia softvéru......................................................68
Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG......68
Riešenie problémov..................................................69
Príslušenstvo............................................................71
Sieťová služba / Technické údaje............................72

 LG GD910 | Návod na používanie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť
pohltenia (SAR). Model mobilného telefónu GD910 bol
navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám
na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú
založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných
limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez
ohľadu na ich vek a zdravie.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov
LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými
smernicami na expozíciu VF žiarením.
• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre tento typ telefónu otestovaná
v DASY4 pre použitie nosením na tele je 0.486 W/kg
(10 g).
• Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách
a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané
Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) –
limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

Ako manipulovať s telefónom GD910
Odolnosť telefónu GD910 voči vode
Telefón GD910 je chránený proti tečúcej vode (IPX4).


Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Pri nosení zariadenia si možno umývať tvár, pretože je

chránené proti náhodnému kontaktu s vodou počas
bežného používania. Nie je však odolné voči vode pri
plávaní.
• Pri umývaní rúk treba dbať na to, aby sa nenamočil
kožený remienok, pretože by sa tým mohla skrátiť jeho
životnosť.
• Nepoužívajte tlačidlá, ak sú telefón GD910 alebo ruky
mokré. Ak bol telefón vystavený pôsobeniu vody a pod
obrazovkou je vlhkosť, navštívte kvôli kontrole a oprave
autorizované servisné stredisko.
• Ak do telefónu GD910 vnikla voda alebo je sklo zahmlené
a ostane tak dlhšiu dobu, okamžite zaneste telefón
GD910 do servisného strediska na kontrolu a opravu.
• Ak nasadíte krycie viečko SIM bez vode odolného
tesnenia alebo je súčasť poškodená, nemôžeme zaručiť
odolnosť voči vode.
• Ak sa vode odolné tesnenie poškodilo častým použitím
krycieho viečka SIM, navštívte autorizované servisné
stredisko.

Pri nosení telefónu GD910

• Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám ani ho

nenechávajte dlhšiu dobu vo vlhkom alebo prašnom
prostredí. Mohlo by dôjsť k poruche zariadenia,
deformácii alebo strate farieb ako aj popáleninám.
• 
Dbajte na to, aby sa nepoškodil kábel. Mohlo by dôjsť k
úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu alebo požiaru.
• 
Nedotýkajte sa nabíjaných zariadení alebo zástrčiek
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• 
Počas nabíjania dbajte na to, aby sa na zariadenie

nedostala voda. Ak sa na zariadenie dostane voda,
okamžite odpojte nabíjačku. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom, prehriatiu, požiaru v dôsledku skratu
alebo poruche výrobku.
• 
Nabíjačka ani adaptér nie sú odolné voči vode.
• 
U ľudí s citlivou pokožkou alebo zhoršenou fyzickou
kondíciou sa pri nosení hodiniek môže vyskytnúť vyrážka
alebo podráždenie pokožky. Ak zbadáte, že nosenie
telefónu GD910 má vplyv na vašu pokožku, okamžite ho
prestaňte používať a obráťte sa na lekára.
• 
Dbajte na to, aby ste pri nosení zariadenia počas ťažkého
fyzického cvičenia alebo práce nespôsobili zranenie sebe
ani iným ľuďom vo svojom okolí.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VÝSTRAHA Používajte len batérie, nabíjačky a
príslušenstvo , ktoré sú schválené pre použitie s týmto
konkrétnym modelom telefónu. Používanie iných typov môže
zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné
pre telefón , a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju

kvalifikovanému servisnému technikovi.

• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických

zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.

• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú

radiátory alebo sporáky.



Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani

nárazom.

• V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón

vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach,
pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
• Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas
nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom
a vážne poškodiť telefón.
• Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože
telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko
požiaru.
• Na čistenie prístroja použite suchú handričku
(nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo
alebo alkohol).
• Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
• Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo
cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na
magnetických pásoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to
poškodiť telefón.
• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne.
Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Nepoužívajte telefón ani jeho príslušenstvo na miestach

s vysokou vlhkosťou, ako sú napríklad bazény, skleníky,
soláriá alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol
poškodiť a záruka stratí platnosť.
• Koža je elegantný a prírodný materiál. Je normálne, že
sa po určitej dobe opotrebováva a trhá. Kvôli ochrane
výrobku s lepšou odolnosťou dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
- Nevystavujte kožené súčasti účinkom vlhkosti, vody a
priamych zdrojov tepla.
- Dbajte na to, aby sa kožený povrch nedostal do styku s
alkoholom, parfumami, riedidlami a mastnými látkami.
- Dbajte na to, aby kožený povrch neprišiel do styku s
drsnými, ostrými alebo brúsnymi predmetmi.
- Nevystavujte kovové súčasti nešetrnému zaobchádzaniu a
čistite mäkkou suchou tkaninou.
- Neohýbajte výrobok nasilu.
V prípade problémov
- Ak sa vyskytnú škvrny, utrite kožený povrch suchou,
čistou, mäkkou tkaninou alebo použite profesionálny
čistiaci prostriedok na kožu.
- Ak sa dostane do styku s vodou, neutierajte kožu príliš
silno. Použite suchú, čistú a mäkkú tkaninu a opatrne
prikladajte, aby sa voda vsiakla.
• Ak je potrebné kožu vymeniť, navštívte autorizované
servisné stredisko a vymeňte ju za kožu schválenú na
použitie s týmto konkrétnym typom telefónu. (Kožený
remienok nie je zahrnut v záruke.)


Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže
mať vplyv na výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych
zariadení bez povolenia. Neumiestňujte telefón do
blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie
aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných
telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť. Ak je to možné,
použite súpravu handsfree.
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo
prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré
elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad
stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte
ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo
vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať

hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v
blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť
váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón
nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na
rozumnú úroveň.

Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo
skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu
vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je
telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť
rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť
odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú
sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ
servisných služieb.

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v
kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa
predpisov alebo pravidiel.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Potenciálne výbušné prostredie
• Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo

chemických látok.

• Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny

alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako
mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v
lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj
mobilný telefón.
• Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti
Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu
malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení
mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri
tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón.
Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na

rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria
pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky
LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batérie.
• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov
spoločnosti LG Electronics.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť
batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému
žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených
miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s
domovým odpadom.
• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z
elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe
energie nabíjačkou.
• Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie
siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a
okolitých podmienok.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Časti telefónu
Reproduktor
Objektív
fotoaparátu
Tlačidlo Odoslať
Späť/Tlačidlo
Vymazať
Tlačidlo Koniec/
Zapnúť

Hlavná
obrazovka

Tlačidlo Hovor
- Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce
hovory.
- Otvára ponuku histórie hovorov na obrazovke
s hodinami. Stlačením na dobu 2 sekúnd sa
vytočí naposledy volané číslo.
- Otvára zoznam možností, ak je k dispozícii
použite ponuky.
Späť/Tlačidlo Vymazať
- S lúži na prechod do predchádzajúcej ponuky.
- Stlačením na dobu 2 sekúnd poskytuje rýchly
prístup z obrazovky s hodinami do funkcie
Hlasový príkaz.

Tlačidlo Koniec/Zapnúť

- Zatvára ponuku a vracia na hlavnú obrazovku s hodinami.
- Stlačením na dobu 2 sekúnd sa zapína alebo vypína telefón.
POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz závisí od jazyka. Pred použitím
funkcie Hlasový príkaz skontrolujte jazyk rozpoznávania hlasu.
* Jazyk rozpoznávania hlasu: angličtina (USA), angličtina (UK),
španielčina, francúzština, portugalčina, nemčina, taliančina a ruština.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
TIP! Pokiaľ chcete zariadenie rýchlo vypnúť, stlačte a podržte
tlačidlo Odoslať a tlačidlo Vymazať na 3 sekundy.

Kolík nabíjania
Uvoľnenie viečka
SIM
Krycie viečko SIM
Mikrofón
Zásuvka na SIM kartu
VÝSTRAHA Neodnímajte krycie viečko SIM, ak je telefón
zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť. Odňatím krycieho viečka
SIM sa telefón vypne.
VÝSTRAHA Pri odnímaní krycieho viečka SIM nepoužívajte nechty.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Nastavenie dĺžky remienka hodiniek
Môžete upraviť dĺžku remienka na veľkosť vhodnú pre vaše
zápästie.
1 Zložte si hodinky z ruky a položte ich na mäkký povrch.
Otvorte pritom sponu.

2 U chopte remienok hodiniek a potiahnite časť „A“ spony
zvisle nadol.

3 D
 ržte remienok hodiniek a posúvaním časti „A“ spony zo
strany na stranu nastavte dĺžku remienka.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
4 A
 k chcete zafixovať nastavenú dĺžku remienka hodiniek,
zatlačte časť „A“ spony späť do jej pôvodnej polohy.

5 Zatlačte sponu, až kým nebudete počuť „cvaknutie“.

Inštalácia SIM karty
1 O
 dnímte krycie viečko SIM.
- Pomocou nástroja na viečko SIM otvorte krycie viečko
SIM.

POZNÁMKA: Vložte nástroj na SIM do viečka SIM a uvoľnite
ho bez toho, aby ste viečko zdeformovali. Použitím priloženého
nástroja na SIM krycie viečko SIM nepoškodíte.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
2 Inštalácia SIM karty
Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.
Zasuňte SIM kartu do jej držiaka.
A

B

* Vytiahnite karu SIM.
- Kartu SIM vytiahnete tak, že opatrne zatlačíte hranu karty
SIM a potom ju nadvihnutím vytiahnete z držiaka karty
SIM.
- Keď vyberáte kartu SIM, úplne zasuňte nástroj na SIM a
vytiahnite ju.
A

B

C
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Zoznámte sa so svojím telefónom
3 Znova nasaďte krycie viečko SIM.
Vložte krycie viečko SIM do držiaka karty SIM a zaistite
ho otočením doprava, kým nezacvakne na mieste.

Nabíjanie a pripojenie telefónu pomocou kolísky
1 Z apojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
2 Pripojte napájací adaptér k nabíjacej kolíske.

Nabíjačka
3 P ripojte nabíjaciu kolísku k telefónu. Uistite sa, či sú
kolíky nabíjania správne orientované podľa kolíkov na
nabíjacej kolíske.
A

B
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Zoznámte sa so svojím telefónom
4 P o pripojení nabíjačky sa batéria začne nabíjať. Ak sa
zobrazí na obrazovke ikona Plná batéria , nabíjanie
batérie je dokončené.
POZNÁMKA: Pred prvým
použitím treba batériu
z dôvodu zlepšenia jej
životnosti nabiť doplna.

Ikona

Popis
Nabitie batérie

VÝSTRAHA: Pred nabíjaním sa uistite, či je krycie viečko
SIM bezpečne vložené do telefónu.

Pripájanie telefónu k počítaču

Nabíjacia kolíska
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Hlavná obrazovka
Telefón GD910 má dotykovú obrazovku.
Tu máte k dispozícii rôzne možnosti
ponuky, môžete rýchlo zavolať a zmeniť
svoj profil, ako aj mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku
• Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková

Dotyková obrazovka

obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri
jemnom, presnom stlačení.
• Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor,
aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
• Nevkladajte telefón do púzdra ani iného obalu, pretože
dotyková obrazovka nefunguje, ak je zakrytá akýmkoľvek
materiálom.
• Keď je podsvietenie obrazovky vypnuté, je automaticky
aktivovaná funkcia ochrany pred dotykom, aby
zabránila nežiaducej akcii po stlačení tlačidiel. Tým sa
chráni dotyková obrazovka pred odozvou v prípade
neúmyselného dotyku. Ak chcete ochranu pred dotykom
deaktivovať, stlačte dvakrát ľubovoľné tlačidlo na pravom
boku telefónu.
• Počas nečinnosti sa telefón GD910 vždy vráti na
zamknutú obrazovku.
* Tapeta

< Digitálne >

< Analógové >
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Dotykové ovládanie na GD910
Ovládacie prvky na dotykovej obrazovke GD910 sa
dynamicky menia v závislosti od činnosti, ktorú práve
vykonávate.
Obrazovka s hodinami: Na prepínanie medzi obrazovkami
stačí rýchly pohyb po obrazovke zľava doprava alebo
sprava doľava. Rýchlym pohybom po obrazovke zvrchu
nadol alebo zo spodku nahor na hlavných hodinách môžete
vybrať jedno z 8 zobrazení hodín.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Posúvanie: Ťahaním prstom zo strany na stranu posúvajte.
Na niektorých obrazovkách môžete posúvať aj nahor a
nadol.

Otváranie aplikácií: Ak chcete otvoriť ktorúkoľvek
aplikáciu, potiahnite obrazovku na požadovanú aplikáciu a
potom stlačte ikonu aplikácie alebo ponuku.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Vysvetlivky k dotykovej interakcii
Stlačenie

Stlačenie
+
nahor

Stlačenie
+
podržanie

Podržanie
+
nahor

Stlačenie +
potiahnutie
(zhora -> nadol)

Stlačenie +
potiahnutie
(zdola -> nahor)

Stlačenie +
potiahnutie
(zľava -> doprava)

Stlačenie +
potiahnutie
(sprava -> doľava)

Stlačenie + podržanie Stlačenie + podržanie Stlačenie + podržanie Stlačenie + podržanie
+ potiahnutie
+ potiahnutie
+ potiahnutie
+ potiahnutie
(doľava -> sprava) (doľava -> sprava) (doľava -> sprava) ( doľava -> sprava)

Vysvetlivky k interakcii rýchlym pohybom
Rýchly pohyb
(zhora -> nadol)

Rýchly pohyb
(zhora -> nadol)

Rýchly pohyb
(zhora -> nadol)
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Rýchly pohyb
(zhora -> nadol)

Zoznámte sa so svojím telefónom
Ikony na obrazovke
Stavový riadok
Nižšie uvedená tabuľka
Rýchle tlačidlá
popisuje rôzne indikátory
displeja alebo ikony, ktoré
Oblasť s
sa objavujú na obrazovke
informáciami
indikátorov telefónu. Ak
chcete otvoriť obrazovku
indikátorov, potiahnite
prstom sprava doľava po obrazovke s hodinami.
* Stavový riadok
Ikona Popis

Ikona

Popis

Intenzita signálu siete (počet
paličiek môže byť rôzny)

Bluetooth je
aktívny

Žiadny signál siete

Sluchátka pro monofonní
soupravu Bluetooth

Je vybraný režim Počas letu

Zostávajúca kapacita batérie

Budík je nastavený

Batéria vybitá

* Rýchle tlačidlá
Ikona Popis

Ikona

Popis

Používa sa profil Normálny

Zmeškané hovory

Používa sa profil Tichý

Nová správa

Používa sa profil Vonku

Režim počas letu
zapnutý.

Žiadne udalosti

Režim počas letu vypnutý.
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Schéma menu
Keď je podsvietenie obrazovky vypnuté, stlačením
ľubovoľného tlačidla na pravom boku telefónu deaktivujete
ochranu pred dotykom a otvoríte obrazovku.
Na obrazovke s hodinami sa zobrazuje 4smerové ovládanie. Ak chcete otvoriť Horné
x2
menu, dvakrát posuňte prstom sprava
doľava po obrazovke s hodinami.

Kontakty
1. Nový kontakt
2. Hľadať
3. Rýchla voľba
4. Skupiny
5. Nastavenia
6. Informácie

Správy
1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Koncepty
4. Na odoslanie
5. Odoslané
6. Šablóny
7. Emotikony
8. Nastavenia

Pomôcky
1. Multimédiá
2. Organizér
3. Budík
4. Hlasový záznamník
5. Nástroje

Nastavenia
1. Bluetooth
2. Profily
3. Obrazovka
4. Telefón
5. Hovor
6. Pripojenie
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Hovory
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru
1 A
 k chcete otvoriť ponuku Hovor, potiahnite prstom
sprava doľava po obrazovke s hodinami.
2 Vyberte Videohovor alebo Hlasový hovor.
3 Na obrazovke s klávesnicou zadajte
číslo. Ak chcete vymazať číslicu, stlačte
na pravom boku telefónu tlačidlo
Vymazať
alebo stlačte na obrazovke
dotykové tlačidlo Vymazať
.
4 Stlačením tlačidla Odoslať
na
pravom boku telefónu alebo na
obrazovke stlačením dotykového tlačidla Odoslať
zavoláte.
5 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte na klávesnici tlačidlo .
POZNÁMKA: Telefón je vybavený funkciou Hlasový
príkaz, ktorá umožňuje volať podľa mena.
TIP! Ak chcete zadať znak „+“ pre medzinárodné
hovory, stlačte a podržte tlačidlo 0 na obrazovke s klávesnicou.
TIP! Stlačením tlačidla
na obrazovke s klávesnicou môžete
zadať symbol hviezdičky * alebo #, zapnúť/vypnúť Tichý režim,
Odoslať správu, Uložiť číslo alebo Hľadať kontakty.
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Hovory
Volanie kontaktom
Z avolať komukoľvek, koho číslo máte v Kontaktoch, je
veľmi jednoduché.
1 Otvára obrazovku s klávesnicou. Pomocou tlačidla
alebo môžete hľadať v kontaktoch.
2 Posúvajte zoznam kontaktov alebo klepnite na pole
Meno, zadajte do poľa Meno prvé písmeno (písmená)
kontaktu, ktorému chcete zavolať, a potom stlačte
dotykové tlačidlo .
3 V zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať,
a vyberte číslo, ktoré použiť, ak sú pre tento kontakt
uložené viaceré čísla.
4 Stlačte tlačidlo Odoslať alebo dotykové tlačidlo
Odoslať .

Prijatie a odmietnutie hovoru
Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla Odoslať prijmete
hovor.
Stlačením tlačidla Ukončiť
odmietnete prichádzajúci
hovor.
TIP! Môžete odoslať správu vysvetľujúcu, prečo nemôžete
prijať prichádzajúci hovor – tlačidlom
a pomocou
položky Správa s ospravedlnením ešte pred odmietnutím
prichádzajúceho hovoru.
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Hovory
Upravenie hlasitosti hovoru
Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo
Vymazať a posúvajte nahor alebo nadol.

Možnosti počas hovoru
Hovor možno podržať stlačením čísla zobrazeného na
obrazovke.
Stlmiť - Vypnite mikrofón, takže osoba, s ktorou
hovoríte, vás nebude počuť.
Tlačidlá mobilu - Otvára obrazovku s klávesnicou.
Pomocou tlačidla alebo môžete hľadať v
kontaktoch. Pomocou tlačidla môžete odoslať novú
správu alebo tlačidlom môžete uložiť telefónne číslo.
Ak chcete počas hovoru otvoriť ponuku s možnosťami,
stlačte tlačidlo Odoslať . Môžete vybrať spomedzi
nasledujúcich možností:
Reproduktor zap./Reproduktor vyp. - Zapnúť alebo
vypnúť reproduktor telefónu.
Tlačidlá - Otvára číselníkovú klávesnicu na zadávanie
čísiel (napr. keď volíte centrály alebo ďalšie automatizované
telefónne služby).
Pridať hovor - Umožňuje uskutočniť druhý hovor. Navoľte
číslo alebo vyhľadajte v kontaktoch, potom stlačením
tlačidla
spojte hovor. Na obrazovke hovoru budú
zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný
a podržaný. Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory,
stlačte tlačidlo Ukončiť .
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Hovory
POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný
hovor.

Nahrať - Umožňuje nahrávať hovor.
Prejsť do správ - Umožňuje skontrolovať nové správy.
Vypnúť DMTF - Počas hovoru vypína funkciu DTMF.
Funkcia DTMF umožňuje používať číslicové príkazy na
navigáciu v automatizovaných hovoroch. V predvolenom
nastavení je funkcia DTMF zapnutá.
Ukončiť hovor - Ukončuje hovor.

Rýchla voľba
Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty, potom
vyberte Rýchle voľby .
2 Hlasová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie
je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho
priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
3 Otvorí sa adresár. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto
číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla.
Ak chcete nájsť kontakt, klepnite na okno Meno a potom
zadajte prvé písmeno (písmená) mena kontaktu.
Ak chcete zavolať číslo rýchlej voľby pomocou číselnej
klávesnice, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa na
obrazovke neobjaví kontakt.
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Hovory
Zobrazenie protokolov hovorov
Na obrazovke s hodinami stlačte tlačidlo Odoslať , potom
posúvajte doľava a doprava. Vyberte, čo chcete zobraziť:
Všetky - zobrazenie úplného zoznamu všetkých
volaných, prijatých a neprijatých hovorov.
Volané - zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré ste
volali.
Prijaté - zobrazenie zoznamu všetkých čísiel, ktoré vám
volali.
Neprijaté - zobrazenie zoznamu všetkých neprijatých
hovorov.
TIP! V ľubovoľnom protokole hovorov pomocou tlačidla
Odoslať otvorte ponuku s možnosťami a potom vyberte
Odstrániť, čím položky odstránite. Súčasne možno vybrať aj
viac než jednu položku na odstránenie.
TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu
hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Zmena bežného nastavenia hovorov
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava na
obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia, potom vyberte
Hovor.
2 Tu môžete upraviť nastavenia pre:
Presmerovanie hovoru - Vyberte, či chcete
presmerovať svoje hovory.
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Hovory
Čakajúci hovor - Ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón
je tiež schopný upozorniť vás na ďalší prichádzajúci
hovor počas už prebiehajúceho hovoru.
Blokovanie hovoru - Vyberte hovory, ktoré chcete
blokovať.
Pevná voľba - Vyberte Pevné vytáčané čísla a aktivujte
a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu
volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii
bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v
pevnom zozname.
Správa s ospravedlnením - Môžete odoslať správu
vysvetľujúcu, prečo nemôžete prijať prichádzajúci
hovor – stlačením tlačidla a pomocou položky
„Správa s ospravedlnením“ ešte pred odmietnutím
prichádzajúceho hovoru.
Ceny hovorov - Zobrazí poplatky platné pre vytáčané
čísla. Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori
túto funkciu nepodporujú.
Dĺžky hovoru - Zobrazte trvanie hovorov vrátane
všetkých uskutočnených, volaných, prijatých a
posledných hovorov.
Spoločné nastavenia
•O
 dmietnutie hovorov - Stlačením prepnite Zapnúť,
aby sa zvýraznila položka Zoznam odmietnutých.
Stlačením textového okna vyberiete spomedzi všetkých
hovorov, určitých kontaktov alebo skupín, hovorov z
neuložených čísiel (tie, ktoré nemáte v kontaktoch)
alebo hovorov bez identifikácie volajúceho. Stlačením
položky Uložiť zmeníte toto nastavenie.
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•O
 doslať svoje číslo - vyberte, či chcete zobrazovať

svoje číslo na telefóne druhej strany počas
prebiehajúceho hovoru.
•A
 utomatické opakované vytáčanie - Stlačte
prepínač „Zapnuté“ ( ) alebo „Vypnuté“ ( ).
•M
 inútový pripomienkovač - Stlačte prepínač na
možnosť „Zapnuté“ ( ), ak chcete počas hovoru
počuť každú minútu zaznieť tón.
•R
 ežim odpovedania BT - vyberte možnosť Handsfree,
ak chcete prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy
Bluetooth, alebo zvoľte Telefón pre prijatie hovoru
stlačením tlačidla na telefóne.
•U
 ložiť nové číslo - zvolením možnosti Áno uložíte nové
číslo.
TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností, stlačte
poslednú viditeľnú položku a potiahnite prstom po obrazovke
smerom nahor. Zoznam sa posunie nahor tak, že sa zobrazia
ďalšie položky.

Nastavenie videohov. - Stlačením položky Nastavenie
videohovoru vyberte nastavenia pre svoje videohovory.
Určite, či chcete použiť statický obrázok, potom
jeden vyberte a/alebo zapnite zrkadlo, ak chcete pri
uskutočňovaní videohovoru vidieť sami seba.
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Vyhľadávanie kontaktov
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty, potom
vyberte Hľadať.
TIP! Na obrazovke s číselnou klávesnicou otvorte tlačidlom
kontakty a vyhľadajte kontakt.

2 P osúvajte zoznam kontaktov alebo klepnite na pole
Meno, zadajte do poľa Meno prvé písmeno (písmená)
kontaktu, ktorému chcete zavolať, a potom stlačte
dotykové tlačidlo . Uvidíte zoznam kontaktov
prislúchajúcich k zadaným písmenám.
3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému
chcete zavolať, a ak máte pre tento kontakt uložených
viac čísel, zvoľte to, ktoré sa má použiť.
4 Stlačte tlačidlo Odoslať alebo dotykové tlačidlo
Odoslať. Z ponuky možností tiež možno uskutočniť
Videohovor.

Pridanie nového kontaktu
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty, potom
vyberte Nový kontakt.
2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do telefón alebo na
kartu USIM.
3 Zadajte meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte
zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
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4 A
 k chcete novému kontaktu pridať obrázok, stlačte
a
potom sa objaví ponuka Upraviť obrázok.
5 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel.
Každej položke sa priradí predvolený typ čísla: Mobil,
Domov, Kancelária, Pager nebo Fax.
6 Do poľa E-mail pridajte e-mailovú adresu.
7 Priraďte kontakt jednej alebo viacerým skupinám
výberom spomedzi možností Žiadna, Rodina, Priatelia,
Kolegovia, Škola, VIP alebo jednej zo skupín, ktoré ste
vytvorili.
TIP! Kontaktom môžete vytvoriť prispôsobené skupiny.

8 P ridať môžete aj možnosti Vyzváňanie, Narodeniny,
Výročie, Domovská stránka, Adresa, Názov
spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti
alebo Poznámka.
9 Stlačením Uložiť kontakt uložíte.
TIP! Keď prezeráte kontakt, stlačením tlačidla
Odoslať máte prístup k ponuke s možnosťami..

Vytvorenie skupiny
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty, vyberte
Skupiny a potom stlačte Nová skupina.
2 Do poľa Názov zadajte názov novej skupiny. Skupine
možno tiež priradiť tón zvonenia.
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3 Stlačením tlačidla Uložiť uložíte novú skupinu.
POZNÁMKA: Ak aj odstránite skupinu, kontakty
priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú v adresári.

Zmena nastavení kontaktov
Môžete prispôsobiť nastavenia kontaktov tak, aby kontakty
vyhovovali vašim preferenciám.
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty a potom
Nastavenia.
2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:
Zoznam kontaktov - Vyberte, či chcete zobraziť
kontakty uložené v: Telefón a pamäť SIM, Iba telefón
alebo Len pamäť SIM. Môžete tiež vybrať zobrazenie
krstného mena alebo priezviska kontaktu na začiatku
a či chcete vedľa kontaktu zobraziť tlačidlo s rýchlym
príkazom.
Kopírovať - kopírovanie kontaktov z telefónu na SIM
kartu alebo zo SIM karty na telefón.
Môžete vybrať všetky kontakty pomocou tlačidla Odoslať
na pravom boku telefónu a stlačením Vybrať všetko
alebo vybrať jednotlivé kontakty po jednom.
Presunúť - funguje rovnako ako kopírovanie, ale kontakt
sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak teda
kontakt presuniete zo SIM karty do telefónu, zo SIM karty
sa zmaže.
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Poslať všetky kontakty cez Bluetooth - odoslanie
všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou
Bluetooth. Ak vyberiete túto možnosť, Bluetooth sa zapne
automaticky.
Vymazať kontakty - zmazanie všetkých kontaktov z
telefónu alebo SIM karty. Stlačte Áno, ak ste si istý, že
chcete z adresára zmazať všetky svoje kontakty.

Zobrazenie informácií
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Kontakty a potom
Informácie.
2 Tu si môžete zobraziť svoje Servisné čísla, Vlastné
číslo, Informácie o pamäti (koľko pamäťového miesta
vám zostáva) a Moja vizitka.
TIP! Ak chcete pridať svoju vlastnú vizitku, vyberte Moja
vizitka a potom zadajte podrobnosti ako pri ktoromkoľvek inom
kontakte. Stlačte Uložit.
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Odosielanie správ
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Správy a vyberte
Vytvoriť správa.
2 Keď stlačíte pole správy, objaví sa klávesnica na
obrazovke. Stlačte pole Komu a zadajte číslo príjemcu
alebo stlačte ikonu hľadania a otvorte svoje kontakty.
Pridať môžete viac kontaktov.
3 Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte textovú
správu.

o

4 S tlačením tlačidla Odoslať na obrazovke s klávesnicou
otvorte ponuku možností. Vyberte Jazyk pri písaní,
Pridať do slovníka, Vložiť, Uložiť medzi koncepty
alebo Veľkosť písma. Stlačením Vložiť pridajte položku
Šablóna, Emotikony alebo Meno a číslo.
5 Stlačte Odoslať, keď je všetko pripravené.
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Zadávanie textu

- Stlačením sa zapína alebo vypína prediktívny text T9.
- Stlačením meníte medzi klávesnicami s číslami,
symbolmi a textom.
- Stlačením presúvate kurzor.
- Stlačením sa vrátite do poľa správy.
- Stlačením pridáte medzeru.
- Stlačením vymažete znak alebo odstránite vetu.
/
- Stlačením otvoríte alebo zatvoríte kontextovú
obrazovku.
* Prediktívny režim písania T9
V režime T9 uvidíte
. Režim T9 využíva zabudovaný
slovník, pomocou ktorého rozpoznáva slová podľa
postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné
tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a
slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.
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* Abc ručne
V režime Abc uvidíte
. Ak je režim T9 vypnutý, v
tomto režime je potrebné na zadanie písmena opakovane
stláčať tlačidlo(
).

Priečinky správ
Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne GD910 je
celkom názorná.
Vytvoriť správu - otvorenie novej prázdnej správy.
Prijaté - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky
prijatých správ. Tu ich môžete zobraziť, zmazať, atď.;
podrobnosti nájdete v časti Organizovanie správ.
Koncepty - ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť
do tohto priečinka.
Na odoslanie - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým
budú odoslané.
Odoslané - všetky odoslané správy sa uložia do tohto
priečinka.
Šablóny - Vytvorte šablóny pre často odosielané SMS.
Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby
ich môžete upraviť.
Emotikony - Oživte svoje správy pomocou emotikonov.
Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom
telefóne.
Nastavenia - Tu môžete nakonfigurovať možnosti pre
funkcie SMS/Hlasová pošta.
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Organizovanie správ
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Správy, potom vyberte
Prijaté.
2 Vyberte správu a stlačením tlačidla Odoslať
otvorte ponuku možností a potom vyberte spomedzi
nasledujúcich možností:
Odpovedať - Odoslanie odpovede na vybranú správu.
Zmazať - Odstránenie vybratej správy.
Presm. - Odoslanie vybratej správy ďalšej osobe.
Uložiť číslo - Uložte telefónne číslo zo správy.
Vyňať - Vyberte z vybranej správy údaje, napr. telefónne
číslo alebo e-mailovú adresu.
Nová správa - otvorenie novej prázdnej správy alebo
emailu.
Hlasový hovor - uskutočnenie hlasový hovoru s
kontaktom.
Videohovor - uskutočnenie videohovoru s kontaktom.
Kopírovať a presun. - Skopírujte alebo presuňte
vybranú správu na kartu SIM alebo do telefónu.
Info o správe - Skontrolujte informácie o type,
predmete, odosielateľovi a dátume správy.
Ak uvidíte hlásenie Nie je priestor pre správy, mali by ste
uvoľniť miesto odstránením nejakých správ.
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Zmena nastavení SMS
Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava na
obrazovke s hodinami. Stlačte Správy, vyberte Nastavenia
a potom vyberte SMS.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.
Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete prijímať hlásenie
o doručení správ.
Doba platnosti - vyberte, ako dlho majú byť správy
uložené v centre správ.

Zmena nastavení hlasová pošta
Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava na
obrazovke s hodinami. Stlačte Správy, vyberte Nastavenia
a potom vyberte Hlasová pošta. Môžete zobraziť a upraviť
meno a číslo hlasovej pošty.
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Hlasový príkaz
Telefón GD910 podporuje
vylepšené hlasové príkazy.
Ikona hlasového
Pomocou zdokonalenej
príkazu
technológie rozpoznávania
Tlačidlo
hlasu umožňuje táto
Vymazať
funkcia vykonávať činnosti
vyslovením príkazu (napr.
uskutočňovať hovor,
potvrdzovať nové správy
alebo hlasovú poštu,
kontrolovať plán, zistiť čas alebo počúvať hudbu).
POZNÁMKA:
• Používanie funkcie Hlasový príkaz môže byť sťažené v
hlučnom prostredí alebo v núdzi.
•K
 eď používate funkciu hlasového príkazu, využíva sa
reproduktor. Pri vyslovovaní držte telefón GD910 blízko pri sebe.
• Pred použitím tejto funkcie je potrebné skontrolovať, či je
zapnutá. (Nastavenia>Telefón>Hlasový príkaz)
• Ak používate telefón v aute, uistite sa, či sú zatvorené okná
na aute. V opačnom prípade môže byť funkcia rušená
šumom vetra alebo hlukom dopravy.
VÝSTRAHA:

• Funkcia Hlasový príkaz nepodporuje všetky jazyky; niektoré

funkcie nemusia byť v jednotlivých jazykoch podporované.
• Funkcia Hlasový príkaz závisí od jazyka. Pred použitím funkcie
Hlasový príkaz skontrolujte jazyk rozpoznávania hlasu.
* Jazyk rozpoznávania hlasu: angličtina (USA), angličtina (UK),
španielčina, francúzština, portugalčina, nemčina, taliančina
a ruština.
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Prístup
Ak chcete použiť funkciu Hlasový príkaz, na obrazovke s
hodinami stlačte a podržte tlačidlo Vymazať
a potom
postupujte podľa pokynov.

Používanie funkcie Hlasový príkaz
Call (Volanie) - Povedzte „Call“, potom zavolajte
vyslovením mena. Hovorte jasne a presne tak, ako sú
uvedené údaje kontaktu v zozname Kontakty. Keď kontakt
obsahuje viac čísiel, môžete určiť meno kontaktu (napr.
„Call John Work“). Telefón GD910 volá na predvolené číslo
kontaktov.
New message (Nové správy) - Keď máte novú
správu, funkcia TTS (Text to Speech – Hovorený text) je
automaticky aktívna, takže umožňuje informovať vás o
počte nových správ prijatých v danom dni. Automaticky tiež
prečíta novú správu, ktorú ste naposledy dostali.
Voicemail (Hlasová pošta) - K stredisku hlasovej pošty
máte prístup aj priamo vyslovením výrazu „Voicemail“.
Today schedule (Dnešný rozvrh) - Príkaz „Today
schedule“ umožňuje prístup k plánu a jeho prezeraniu.
Time (Čas) - Príkaz „Time“ zisťuje čas.
Music (Hudba) - Príkaz „Music“ umožňuje prehrať
skladby.
Help - Poskytuje všeobecné pokyny na používanie funkcie
Hlasový príkaz.
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Nastavenia funkcie Hlasový príkaz
1 N
 a obrazovke s hodinami stlačte a podržte tlačidlo
Vymazať .
2 Po otvorení funkcie Hlasový príkaz otvorte nastavenia
stlačením tlačidla Odoslať .
3 Zmeňte nastavenia tak ako potrebujete.
Sensitivity (Citlivosť) - Nastavenie „Citlivosť“ ovláda,
ako systém filtruje výsledky. Výberom možnosti „Vyšší
stupeň odmietnutia“ sa zvyšuje citlivosť filtrovania
možných výsledkov. Výberom možnosti „Nižší stupeň
odmietnutia“ sa citlivosť znižuje a zobrazuje sa
viac možných výsledkov. Ak sa často objaví výzva na
zopakovanie alebo sa nenašli žiadne výsledky, znížte
nastavenie citlivosti.
Train words (Učenie slov) - Ak sa na telefóne často
objaví výzva na zopakovanie hlasového príkazu,
natrénujte telefón na rozpoznávanie vašich hlasových
vzoriek.
Timeout (Uplynul časový limit) - Nastavte na 5 sekúnd
alebo 10 sekúnd.
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Priečinky
Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľný multimediálny
súbor, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim
obrázkom, zvukom atď. Hlavné menu otvoríte potiahnutím
prstom sprava doľava na obrazovke s hodinami. Stlačte
Pomôcky, Multimédiá a potom vyberte Priečinky.
Obrázky - Obsahuje zoznam obrázkov vrátane
predvolených obrázkov, ktoré boli v telefóne uložené vopred,
a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu. Obrázok
môžete priradiť konkrétnej osobe v zozname kontaktov,
takže sa tento obrázok objaví na obrazovke, keď vám daná
osoba zavolá.
Zvuky - Obsahuje predvolené zvuky a hlasové nahrávky.
Iné - Tento priečinok sa používa na ukladanie súborov,
ktoré nie sú obrázkové ani zvukové.

Hudba
Telefón GD910 má zabudovaný MP3 prehrávač, takže
môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu. Hudobný
prehrávač stlačte otvoríte potiahnutím prstom sprava
doľava na obrazovke s hodinami.
Stlačte Pomôcky, Multimédiá a potom vyberte Hudba.
Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:
Naposledy prehrané - zobrazí všetky naposledy prehrané
piesne
Všetky skladby - obsahuje zoznam všetkých skladieb
uložených v telefóne.
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Interpreti - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.
Albumy - prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.
Žánre - prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.
Zoznamy skladieb - obsahuje všetky vami vytvorené
zoznamy skladieb.
Náhodný výber skladieb - prehrávanie skladieb v
náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu
Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je
rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.
Prenos pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia
Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvoľte
jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, budete ho musieť
akceptovať na telefóne stlačením Áno.
4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku > Všetky skladby.

Prehrávanie skladieb
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, Multimédiá
a potom vyberte Hudba.
2 Stlačte Všetky skladby.
3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
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4 Stlačením
pozastavte skladbu.
5 Stlačením
preskočíte na ďalšiu skladbu.
6 S tlačením
sa vrátite na
predchádzajúcu skladbu.
7 S tlačením
sa vrátite do hudobného
zoznamu.
TIP! Ak chcete počas počúvania hudby
nastaviť hlasitosť, stlačte na obrazovke ikonu
reproduktora a potom posúvajte nahor alebo
nadol.
TIP! I keď sú k telefónu pripojené slúchadlá Bluetooth,
počujete zvuk MP3 iba z telefónu. Zvuk MP3 nemôže
vychádzať zo slúchadiel pre monofónne súpravu Bluetooth.

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb
Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením
výberu skladieb z priečinka Všetky skladby.
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, Multimédiá
a potom vyberte Hudba.
2 Potom Zoznamy skladieb.
3 Stlačte Pridať nový zoznam skladieb, zadajte názov
zoznamu skladieb a stlačte Uložiť.
4 V priečinku Všetky skladby sa zobrazia všetky piesne v
telefóne. Stlačte všetky piesne, ktoré chcete zaradiť do
zoznamu skladieb. Na ľavej strane názvov skladieb sa
objaví značka začiarknutia.
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5 S tlačte

, a potom Hotovo.

POZNÁMKA: Hudba je chránená autorskými právami podľa
medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na
reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné
získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony
zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto
materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

Používanie fotoaparátu
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, Multimédiá
a potom vyberte Fotoaparát.
2 V hľadáčiku môžete pred nasnímaním fotografie vybrať
nasledujúce možnosti.
* V hľadáčiku môžete pred nasnímaním fotografie vybrať
nasledujúce možnosti. Stlačením ikon môžete fotografiu
upravovať:
Galéria - stlačením sa presuniete do svojej galérie.
P odsvietenie - Nastavte jas fotografie v hľadáčiku
fotoaparátu. Posúvajte indikátor kontrastu po paneli
– smerom doľava pre nižšiu expozíciu a zahmlenejší
obrázok, alebo smerom doprava pre vyššiu
expozíciu a ostrejší obrázok.
3 Nasnímaná fotografia sa na pár sekúnd objaví na
obrazovke a zmizne. Pozdĺž spodnej časti obrazovky
prebieha názov obrázka.
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Pridávanie udalosti do kalendára
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Organizér a potom vyberte Kalendár.
2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
3 Stlačte , a potom Pridať udalosť.
TIP! V kalendári môžete nastaviť sviatky. Jednotlivo stlačte
každý deň, kedy máte sviatok, potom stlačte , a vyberte
Nastaviť sviatok.

Pridanie položky do zoznamu Úlohy
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Organizér a potom vyberte Úlohy.
2 Stlačte Pridať úlohu.
3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvoľte úroveň
priority: Vysoké, Stredný alebo Nízky.
4 Uložte úlohu zvolením položky Uložiť.
TIP! Položku môžete upraviť jej výberom, stlačením karty a
zadaním zmien. Zmeny potvrďte výberom Uložiť.

Pridávanie poznámok
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Organizér a potom vyberte Poznámka.
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2 Stlačte Nová poznámka.
3 Napíšte poznámku a potom stlačte
do poznámky.
4 Poznámka sa objaví na obrazovke.

, a vyberte Uložiť

Používanie vyhľadávania dátumu
Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám
pomôže zadaním počtu dní vypočítať, kedy nastane
požadovaný dátum. Pomáha sledovať termíny.
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Organizér a potom vyberte Vyhľadávanie dátumu.
2 Na karte Od nastavte požadovaný dátum.
3 Na karte Po nastavte počet dní.
4 Dole sa zobrazí Cieľový dátum.

Nastavenie budíka
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky a potom
vyberte Budík.
2 Stlačte Nový budík.
3 Nastavte požadovaný čas zaznenia budíka a stlačte
Nastaviť. Obrazovka sa potom automaticky vráti do
zoznamu budíkov.
4 Vyberte položku zo zoznamu a potom vyberte spomedzi
možností opakovania alarmu: Bez opakovania, Denne,
Po – Pi, Po – So, So – Ne alebo Okrem sviatkov.
51

Pomôcky
5 V ýberom možnosti Typ budíka vyberte požadovaný typ
budíka.
6 Stlačte Zvonček budíka. Zvuk môžete vybrať z albumu
médií. Ak si chcete vypočuť zvuk, stlačte napravo od
zvuku.
7 Pridajte poznámku k budíku.
8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10,
20, 30 minút alebo 1 hodinu. Prípadne môžete odloženie
vypnúť.
9 Po nastavení budíka stlačte Uložiť.
POZNÁMKA: Nastaviť možno najviac 5 alarmov.

Hlasový záznamník
Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových
poznámok alebo iných zvukových súborov.
Na nahrávanie zvuku alebo hlasovej poznámky:
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky a potom
vyberte Hlasový záznamník.
2 Stlačením
začnite nahrávanie.
3 Stlačením
ukončite nahrávanie.
4 Stlačením
si vypočujte svoju nahrávku.
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Používanie kalkulačky
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Nástroje a potom vyberte Kalkulačka.
2 Stlačením okna otvorte číselné tlačidlá.
3 Stlačte obrazovku a zadajte čísla pomocou číselných
tlačidiel.
4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu
(+, –, × alebo ÷) a potom =.
5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte
, a vyberte
spomedzi možností sin, cos, tan, log, ln, exp, deg
alebo rad, atď.

Prevod jednotiek
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Nástroje a potom vyberte Prevodník jednotiek.
2 Vyberte, čo chcete konvertovať: Mena, Povrch, Dĺžka,
Hmotnosť, Teplota, Objem a Rýchlosť.
3 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej
chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má
hodnota previesť.
4 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.
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Pridávanie mesta do svetového času
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky , vyberte
Nástroje a potom vyberte Svetový čas.
2 Stlačte tlačidlo Odoslať , a potom vyberte Nové
mesto. Vyberte kontinent a potom vyberte na mape
mesto. Prípadne stlačte Nové mesto a vyberte zo
zoznamu alebo stlačte Hľadať a vyberte prvé slovo
názvu mesta. Mesto sa objaví na obrazovke.
3 Stlačte mesto, ktoré chcete pridať do zoznamu Svetový
čas.

Používanie stopiek
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Pomôcky, vyberte
Nástroje a potom vyberte Stopky.
2 Stlačením Spustiť spustíte časovač.
3 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte Kolo.
4 Stlačením Zastaviť zastavíte časovač.
5 Stlačením Pokrač. znova spustíte stopky v čase
predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením Obnoviť
vrátite čas znova na začiatok.

STK
Toto menu môže byť odlišné, v závislosti od toho, či sú
služby STK podporované na SIM karte alebo nie (t.j. SIM
Application Toolkit).
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Prispôsobenie profilov
Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na
obrazovke indikátorov. Na obrazovke s
hodinami potiahnite prstom zľava doprava
a potom stlačte ikonu profilu.
TIP! Ak chcete použiť Režim počas letu, vyberte položku
. Režim počas letu, ktorá zabraňuje uskutočňovať hovory,
odosielať správy alebo používať funkciu Bluetooth..
Ikona

Popis

Ikona

Popis

Používa sa profil Normálny

Režim počas letu zapnutý

Používa sa profil Tichý

Režim počas letu vypnutý

Používa sa profil Vonku

Pomocou menu nastavení si môžete prispôsobiť každé
nastavenie profilu.
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Profily.
2 Zvolte profil, který chcete upravit:
3 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení,
ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení
Vyzváňania a Hlasitosti, Upozornení na správu a
ďalších.
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Zmena nastavení obrazovky
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Obrazovka.
2 Zvoľte spomedzi možností:
Hlavné menu - vyberte štýl hlavného menu.
Písmo - nastavenie veľkosti písma.
Podsvietenie - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie
aktivované.
POZNÁMKA: Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia
je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné
častejšie telefón nabíjať.

Jas - nastavte jas obrazovky.
Uzamknúť obrazovku - Vyberte typ hodín na zamknutej
obrazovke (Digitálne alebo Analógové).
Sprievodca činnosťami - Zap. alebo Vyp. funkciu
Sprievodca činnosťami.

Zmena nastavení telefónu
Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GD910 vašim
1 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Telefón.
2 Zvoľte spomedzi možností:
Dátum a čas - upravte nastavenie dátumu a času alebo
vyberte možnosť automatickej aktualizácie času pri
cestovaní alebo prechode na letný čas.
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Úspora energie - vyberte, ak chcete zmeniť predvolené
nastavenia úspory energie: Vyp., Len v noci a Vždy zapnuté.
Jazyky - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie
telefónu GD910.
Zabezpečenie - upravte nastavenia bezpečnosti,
vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.
POZNÁMKA: Prednastavený kód je 0000.

Hlasový príkaz - Vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť
funkciu Hlasový príkaz.
Správca pamäte - správcu pamäte môžete použiť na
určenie spôsobu použitia každej pamäte a na zistenie
kapacity dostupnej pamäte.
- Bežná pamäť telefónu - Zobrazenie pamäte, ktorá je
na telefóne GD910 k dispozícii pre Obrázky, Zvuky a
ďalšie položky.
- Vyhradená pamäť telefónu - Zobrazenie pamäte,
ktorá je v telefóne k dispozícii pre funkcie SMS,
Kontakty, Kalendár, Úlohy, Poznámka, Budík a
História hovorov.
- Pamäť USIM - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na
karte SIM.
Obnoviť nastavenia - vynuluje všetky nastavenia na
predvolené nastavenia z výroby.
Informácie - zobrazenie technických informácií o
telefóne GD910.
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Zmena nastavení pripojenia
Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým
operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia
telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite
toto menu:
Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava na
obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom vyberte
Pripojenie. Zvoľte spomedzi možností:
1 Nastavenia siete:
Zvoliť sieť - ak je nastavené na Automaticky,
automaticky vyhľadáva sieť a registruje do nej telefón.
Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.
POZNÁMKA: Keď telefón v ručnom režime stratí sieť, na
nečinnej obrazovke sa zobrazí hlásenie pre výber dostupnej
siete.

Režim siete - pri vyhľadávaní siete v menu Zvoliť sieť
môžete nastaviť vyhľadávanie konkrétneho typu siete.
Zoznam preferovaných - ak sa sieť vyhľadáva
automaticky, môžete sem pridať preferovanú sieť, ku
ktorej chcete telefón pripojiť.
2 Paketové připojení
Nastavte pripojenie balíka dát. (Podl’a potreby/potreby/
Je-li dostupný)
3 Režim připojení USB
Váš telefón môžete cez zbernicu USB použiť s rôznymi
aplikáciami pripojenia a dátovými komunikačnými
aplikáciami v počítači. (Mass storage/PC Suite)
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Zmena nastavení Bluetooth
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Bluetooth.
2 Stlačte „Zapnuté“ ( ), stlačte tlačidlo Odoslať , a
potom vyberte Nastavenia. Zmeniť môžete nasledujúce
nastavenia:
Viditeľnosť môjho zariadenia - Nastavte možnosť
Viditeľný alebo Viditeľné počas 1 min., aby dokázali
ostatné zariadenia pri vyhľadávaní zariadení s rozhraním
Bluetooth rozpoznať váš telefón. Ak vyberiete možnosť
Skryté, ostatné zariadenia nedokážu pri vyhľadávaní
zariadení s rozhraním Bluetooth rozpoznať váš telefón.
Názov môjho zariadenia - Môžete zadať názov, pod
ktorým budú ostatné zariadenia vidieť váš telefón, alebo
názov zmeniť. Názov vášho telefónu sa na ostatných
zariadeniach zobrazí, len ak bude položka Viditeľnosť
môjho zariadenia nastavená na hodnotu Viditeľný.
Podporované služby - Môžete zobraziť zoznam
zariadení, ako sú napríklad slúchadlové súpravy alebo
súpravy Handsfree, ktoré sú podporované týmto
telefónom s pripojením Bluetooth.
Režim vzdialenej USIM - Aktivujte režim vzdialenej
karty SIM.
Moja adresa - zobrazí adresu Bluetooth.
POZNÁMKA: Na zvýšenie zabezpečenia odporúčame po
nastavení alebo spárovaní so zariadením nastaviť položku
Viditeľnosť na hodnotu Skryté. Pri prichádzajúcich pripojeniach
môžete bez ohľadu na to, či bolo druhé zariadenie spárované s
vaším telefónom, prijať alebo odmietnuť pripojenie.
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Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth
Pri párovaní telefónu GD910 s iným zariadením môžete
nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Takto bude
párovanie bezpečnejšie.
1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a v
režime Viditeľné. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke
Nastavenia , výberom položky Viditeľnosť môjho
zariadenia a potom Viditeľný.
2 Stlačte Hľadať.
* Zapnutie funkcie Bluetooth:
1 V ponuke Bluetooth môžete stlačením Bluetooth zapnúť,
ako je znázornené na obrázku dole.
2 Ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť, znova stlačte
Bluetooth.

Ak je funkcia Bluetooth vypnutá, na obrazovke je ikona
.
Ak je funkcia Bluetooth zapnutá, na obrazovke je vidno
ikonu .
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3 T elefón GD910 vyhľadá zariadenia. Po dokončení
vyhľadávania uvidíte zoznam nájdených zariadení a na
obrazovke sa objaví možnosť Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte
heslo a potom stlačte OK.
5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba
zadať rovnaké heslo.
6 P ripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie slúchadlovej súpravy s
funkciou Bluetooth
1 S kontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá
av
režime Viditeľné.
2 Pri párovaní zariadení postupujte podľa pokynov
dodaných spolu so slúc hadlovou súpravou.
3 Stlačte Vždy sa spýtať alebo Povoliť bez spýtania
a potom stlačením Áno pripojte. Telefón GD910 sa
automaticky prepne na Profil slúchadiel.

61

Nastavenia
Odosielanie a prijímanie súborov
pomocou Bluetooth
Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania
súborov, pretože nepoužíva káble a pripojenie je rýchle
a jednoduché. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s
funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.
Pred spustením zdieľania súborov cez Bluetooth je
potrebné spárovať zariadenie s druhým zariadením s
funkciou Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete
v časti Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth.
TIP! Pripojenie bude lepšie, ak medzi telefónom
a druhým Bluetooth zariadením nebudú žiadne neprostupné
predmety.
POZNÁMKA: Pri pokuse o spárovanie si prečítajte
návod na používanie daného príslušenstva s funkciou
Bluetooth, pretože pokyny sa môžu líšiť.

Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude
fotografia, video alebo hudobný súbor.
2 Vyberte Odoslať. Vyberte Bluetooth.
3 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón GD910
nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia
Bluetooth. Ak ešte nie, telefón GD910 vyhľadá
ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v dosahu.
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4 V yberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte
Vybrať.
5 Súbor sa odošle.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa
súbor odosiela.

Prijímanie súborov:
1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť
nastavená na Zap. a Viditeľný. Ďalšie informácie nájdete
napravo v časti Zmena nastavení Bluetooth.
2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa.
Stlačením Áno prijmite súbor.
POZNÁMKA: Značka slova a logá Bluetooth® sú majetkom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie
takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics je v súlade
s licenciou. Ďalšie obchodné známky a značky slova sú
majetkom príslušných vlastníkov.
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PC Sync
Váš počítač môžete synchronizovať s telefónom.
Zabezpečíte tak súlad všetkých vašich dôležitých údajov
a dátumov a môžete tiež zálohovať, aby ste sa nemuseli
obávať, že údaje stratíte.
TIP! Ak chcete inovovať softvér, musíte si
nainštalovať aplikáciu PC Suite dodávanú na CD-ROM alebo
dostupnú na stiahnutie z http://cz.lgmobile.com

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača
1 H
 lavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Pripojenie.
2 Stlačte Režim připojení USB.
3 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
4 Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
Upozornenie! Ak sa vo vašom počítači nezobrazí
správa sprievodcu inštaláciou, skontrolujte nastavenie jednotky
CD-ROM v systéme Windows.

5 V ložte dodaný disk CD alebo kliknutím na tlačidlo
prevzatia priamo prevezmite program LG PC Suite z
webovej lokality.
6 Kliknite na LG PC Suite Installer, ktorý sa objaví na
obrazovke.
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Pripájanie telefónu k počítaču
1 V menu Pripojenie vyberte režim PC Suite a potom
pripojte kábel USB k telefónu a počítaču.
2 Softvér LG PC Suite sa vo vašom počítači automaticky
aktivuje.
Upozornenie! Ak sa softvér LG PC Suite vo vašom
počítači automaticky neaktivuje, skontrolujte nastavenia CD-ROM
v počítači.

3 Telefón a počítač sú teraz prepojené..

Zálohovanie a obnovovanie
informácií vášho telefónu
1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Zálohovať a vyberte Zálohovať alebo
Obnoviť.
3 Vyberte zálohovanie pre Údaje obsahu a/alebo Údaje
telefónneho zoznamu/ rozvrhu/úloh/poznámok.
Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať
informácie alebo z ktorého si želáte obnoviť informácie.
Kliknite na OK.
4 Vaše informácie budú zálohované.
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Prezeranie súborov telefónu na počítači
1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Správa súborov.
3 Obrázky a zvukové súbory uložené v telefóne budú
zobrazené na obrazovke v priečinku Telefón LG.
TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám
uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a
odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebujete.

Synchronizácia kontaktov
1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Kontakty.
3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na
SIM karte a v telefóne.
4 Kliknite na Súbor a vyberte Uložiť. Teraz môžete vybrať,
kam chcete kontakty uložiť.
POZNÁMKA: Ak chcete zálohovať kontakty uložené na SIM
karte, kliknite na priečinok SIM karta na ľavej strane obrazovky
počítača. V hornej časti obrazovky vyberte Upraviť, potom
Vybrať všetky.
Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvoľte Kopírovať
do kontaktu. Teraz kliknite na priečinok Telefón na ľavej strane
obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.
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PC Sync
Synchronizácia správ
1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Správy.
3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa
zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na
reorganizáciu správ.

Používanie telefónu ako Mass storage
Telefón možno použiť ako veľkokapacitné ukladacie zariadenie.
1 Odpojte telefón od počítača.
2 Hlavné menu otvoríte potiahnutím prstom sprava doľava
na obrazovke s hodinami. Stlačte Nastavenia a potom
vyberte Pripojenie.
3 Stlačte Režim připojení USB.
4 Stlačte Mass storage. Tento režim sa uloží.
5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví:
Pripojené.
POZNÁMKA: Ak chcete spustiť funkciu Mass
storage, telefón musí byť odpojený od počítača.
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Inovácia softvéru
Program na inováciu softvéru
mobilného telefónu LG
Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu
nájdete na stránke http://cz.lgmobile.com.
Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať
softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste
museli navštíviť naše servisné stredisko.
Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu
vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého
trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať
ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v
každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla
USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie,
odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité
informácie na ich uchovanie.
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Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa
môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré
problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale
väčšinu odstránite ľahko aj sami.
Správa

Možné príčiny

Chyba
karty SIM

V telefóne nie je
Uistite sa, že ste kartu SIM
SIM karta alebo je vložili správne.
nesprávne vložená.

Žiadne
sieťové
pripojenie

Slabý signál
Mimo oblasti siete
GSM

Kódy
Ak chcete zmeniť
nesúhlasia bezpečnostný kód,
nový kód musíte
potvrdiť jeho
opätovným zadaním.
Dva zadané kódy
nesúhlasia.
Funkcia
Nepodporovaná
sa nedá
poskytovateľom
nastaviť
služieb alebo
sa vyžaduje
registrácia
Hovory
Chyba vytáčania
nie sú k
Vložená nová SIM
dispozícii karta Vyčerpali ste
kredit

Možné riešenia

Presuňte sa k oknu alebo
na voľné priestranstvo.
Pozrite si mapu pokrytia
poskytovateľa služieb.
Obráťte sa na
poskytovateľa služieb.

Obráťte sa na
poskytovateľa služieb.

Neoverená nová sieť.
Skontrolujte nové
obmedzenia. Obráťte sa na
poskytovateľa služieb alebo
vynulujte limit pomocou
PIN 2.
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Riešenie problémov
Správa

Možné príčiny

Telefón
sa nedá
zapnúť

Tlačidlo Zap./Vyp.
nebolo dosť dlho
stlačené
Vybitie batérie
Špinavé kontakty
batérie
Batéria je úplne
vybitá
Teplota je mimo
rozsah
Problém s
kontaktmi
Žiadne sieťové
napätie
Chybná nabíjačka
Nesprávna
nabíjačka
Chybná batéria

Možné riešenia

Stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
aspoň na dve sekundy.
Nabite batériu.
Skontrolujte indikátor
nabíjania na displeji.
Očistite kontakty.
Chyba
Nabite batériu.
nabíjania
Uistite sa, že okolitá
teplota je správna, chvíľu
počkajte a potom ju znovu
nabite.
Skontrolujte napájanie
a pripojenie k telefónu.
Skontrolujte kontakty
batérie a v prípade
potreby ich očistite.
Zapojte ju do inej zásuvky
alebo skontrolujte napätie.
Ak sa nabíjačka
nezahrieva, vymeňte ju.
Používajte len originálne
príslušenstvo spoločnosti
LG.
Vymeňte batériu.
Telefón sa Príliš slabý signál
Opätovné pripojenie k
odpája od
inému poskytovateľovi
siete
služieb je automatické.
Nepovolené Je zapnutá funkcia Skontrolujte nastavenia.
číslo
Pevné vytáčané
číslo.
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Príslušenstvo
Pre váš mobilný telefón je k dispozícii rôzne príslušenstvo,
ktoré sa môže predávať samostatne. Tieto doplnky možno
vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.
O ich dostupnosti sa poraďte s miestnym zástupcom. Nižšie
popísané položky môžu byť voliteľné.
Nabíjačka

Podložka hodiniek

Dátový kábel a disk CD

Nástroj na viečko SIM (2)

Nabíjacia kolíska

POZNÁMKA:
• Slúchadlová súprava s funkciou Bluetooth nie je
súčasťou balenia. Spoločnosť LG odporúča používať
výkonnú slúchadlovú súpravu s funkciou Bluetooth,
aby bola zaručená vysoká kvalita komunikácie.
POZNÁMKA:
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
•P
 orušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde
sa nachádzate.
71

Sieťová služba / Technické údaje
Sieťová služba
Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený
na používanie v sieti E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a
WCDMA 2100.
Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva
Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne
miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než
budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u
svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám
tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje
Všeobecné informace
Názov výrobku: GD910
Systém: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Teploty okolia
Max: +37°C (vybíjanie)
+36°C (nabíjanie)
Min: -10°C
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Sieťová služba / Technické údaje
Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha
o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a
pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli
byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne
vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného
telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami
výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy
a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.
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GD910 User Guide - English
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact GD910 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on your phone’s software or
your service provider.

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

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



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

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

17

Getting to know your phone
4 T o fix the strap length of watch, push the “A” part of the
buckle back to the original location.

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

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

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

B

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

B

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

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

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

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

Icon

Description
Charging the
battery

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

Connecting your phone and PC

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

Touchscreen tips

Touchscreen

• There’s no need to press hard; the

touchscreen is sensitive enough to detect light touches.

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

Be careful not to touch any surrounding keys.

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

touchscreen will not work if any material is covering it.

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

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

< Digital >
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< Analog >

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

Opening Applications: To open any application, drag
the screen to the desired application, and then touch the
application icon or menu.
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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.
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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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Calls
Call costs - View the charges applied to your dialled
calls. This service is network dependent; some operators
do not support this function.
Call durations - View the duration of all calls including
All, dialed, received calls and the last call.
Common settings
•C
 all reject - Touch to switch On to highlight the Reject
list. You can touch the text box to choose from all calls,
specific contacts or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts), or calls with no
caller ID. Touch Save to change this setting.
•S
 end my number - Choose whether to display your
number on an outgoing call.
•A
 uto redial - Choose on ( ) or off ( ).
•M
 inute minder - Select on ( ) to hear a tone every
minute during a call.
•B
 T answer mode - Select Hands-free to answer
calls using a Bluetooth headset, or select Handset to
press a handset key to answer calls.
•S
 ave new number - Select Yes to save a new
number.
TIP! To scroll through a list of options, touch the
last item visible, and then drag your finger up the screen. The
list will move up to display more items.

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

to open and

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

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

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

Creating a group
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts, select
Groups, and then touch New group.
2 Enter a name for your new group in the Name field. You
can also assign a ringtone to the group.
3 Touch Save to save the new group.
NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were
assigned to that group will not be lost. They will remain in your
contacts.
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Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Settings.
2 From here, you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts
saved to Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also choose to show the first name or last
name of a contact first and whether to display a quick
command key next to the contact.
Copy - Copy your contacts from your handset to your
USIM or from your USIM to your handset.
You can choose all contacts by using the Send key on
the right side of the phone and touching Select all, or
select each contact one by one.
Move - This works in the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the location you’ve moved
it to. So if you move a contact from the USIM to the
handset, it will be deleted from USIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Send all your
contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will
be automatically turned on if you select this option.
Clear contacts - Delete all the contacts on your handset
or USIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all
your contacts.
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Contacts
Viewing information
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Information.
2 From here, you can view Service dial numbers, your
Own number, Memory info (how much memory space
you have left) and My business card.
TIP! To add your own business card, select My business
card, and then enter your details as you would for any contact.
Touch Save to finish.
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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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Messaging
Managing your messages
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, and
then select Inbox.
2 Select a message, and then press the Send key
to open the options menu, and then choose from the
following:
Reply - Send a reply to the selected message.
Delete - Delete the selected message.
Forward - Send the selected message on to another
person.
Save number - Save the phone number in the
message.
Extract - Extract information, such as phone number or
email address, from the selected message.
New message - Write a new message regardless of
who sent you the message.
Voice call - Make a voice call to the contact.
Video call - Make a video call to the contact.
Copy&Move - Copy or move the selected message to
your USIM card or handset.
Message info. - Check the message info for type,
subject, where it is from and date.
If you see the message No space for USIM, you should
delete some messages from your inbox to free up space.
If you see the message No space for messages, you can
delete either messages or saved files to free up space.
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Changing your text message settings
On the clock screen, drag your finger twice across from
right to left to the top menu. Touch Messaging, select
Settings, and then choose Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the details of your message
centre.
Delivery report - Choose to receive confirmation that your
message has been delivered.
Validity period - Choose how long your messages are
stored in the message centre.

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

Voice command
icon
Clear key

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

Using a Voice command feature
Call - Say “Call”, then call someone simply by saying the
name. Speak clearly and exactly as the contact details
appear in your Contacts list. When you have more than
one contact number, you can state the name of the contact
(e.g., “Call John Work”). Your GD910 will be make a call to
the default number of the contacts.
New messages - When you have a new message, TTS
(Text to Speech) function is automatically active then let you
know the information for the number of the new messages
you received for a day. It will also automatically read a new
message you recently received.
Voicemail - You can access the voice mail centre directly
by saying “Voicemail”.
Today schedule - The “Today schedule” command allows
you to access and review your schedule.
Time - The “Time” command gives you the time of day.
Music - The “Music” command allows you to play songs.
Help - Provides general guidelines for using Voice
commands.

44 LG GD910 | User Guide

Voice command
Voice command settings
1 On the clock screen, press and hold the Clear key .
2 After enter the voice command feature then press the
to open the settings.
Send key
3 Change the settings, as necessary.
Sensitivity - The “Sensitivity” setting controls how
the system filters for matches. Selecting ‘Reject more’
increases the sensitivity to filtering out more potential
matches. Selecting ‘Reject less’ decreases the sensitivity
and displays more potential matches. If you are
frequently asked to repeat or no matches are found,
lower the sensitivity setting.
Train words - If the phone often asks you to repeat a
voice command, train the phone to recognise your voice
patterns.
Timeout - Set to 5 seconds or 10 seconds.
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Utilities
My folders
You can store any multimedia file in your phone’s memory
so you have easy access to all of your pictures, sounds,
and so on. On the clock screen, drag your finger twice
across from right to left to the top menu. Touch Utilities,
and Multimedia, and then select My folders.
My images - Contains a list of images, including default
images preloaded onto your phone and images taken
by your phone’s camera. You can assign an image to a
particular person in your contacts list so that the image
appears when the person calls you.
My sounds - Contains default sounds and Voice
recordings.
Others - This folder is used to store files that are not
pictures or sounds.

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

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

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

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

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

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

Using the camera
1 O
 n the clock screen, drag your finger twice across
from right to left to the top menu. Touch Utilities,
Multimedia, and then select Camera.
2 The viewfinder will appear on the screen. Touch
to
take a photo.
* In your viewfinder, you can select the following options
before taking a photo. Touch the icons to adapt your
photo:
Gallery - Touch to move to your gallery.
B
 rightness - Set the brightness of the image in
the viewfinder of the camera. Slide the contrast
indicator along the bar—left for a lower exposure
and hazier image, or right for a higher exposure
and sharper image.
3 Y our captured photo will appear on the screen for a few
seconds and disappear. The name of the image runs
along the bottom of the screen.
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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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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile on
the indicator screen. On the clock screen,
drag your finger across from left to right,
and then touch the profile icon.
TIP! To use Flight mode, select
. Flight mode prevents
you from making calls, sending messages or using Bluetooth.
Icon

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

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

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

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

Voice command - Select the voice command feature
enable or disable.
Memory manager - Use the memory manager to
determine how each memory is used and how much
space is available.
- Handset common memory - View the memory
available on your GD910 for Pictures, Sounds and
other items.
- Handset reserved memory - View the memory
available on your handset for SMS, Contacts, Calendar,
the To-do lists, Memos, Alarms and Call history.
- USIM memory - View the memory available on your
USIM Card.
Reset settings - Restores all settings to the factory
defaults.
Information - View the Handset information and the
Phone guide for your GD910.
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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.
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Pairing with another Bluetooth device
When you pair your GD910 with another device, you can
set up a passcode-protected connection. This means your
pairing is more secure.
1 Check that your Bluetooth is on and Visible. You can
change your visibility in the Settings menu, by selecting
My device visibility and then Visible.
2 Touch Search.
* To turn Bluetooth on:
1 In the Bluetooth menu, touch Bluetooth to turn it on as
shown in the figure below.
2 To turn Bluetooth off, touch Bluetooth again.

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

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

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

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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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.
65

PC Suite
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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and WCDMA

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 ,
IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ

WC_Czech(80-135)_Slovakia_MCDF001

1

2009.7.4

10:8:

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha ,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 ,
IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za
jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude
umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu
na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského
zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím
autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto
případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem
• Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve
vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené používaním jiného než doporučeného
příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy
Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
http://cz.lgmobile.com
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
Razítko a podpis:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:

Razítko a podpis:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:

Razítko a podpis:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:

Razítko a podpis:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:

WC_Czech(80-135)_Slovakia_MCDF003
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v
obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 ,
IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
SK

WC_Czech(80-135)_Slovakia_MCDF005
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha ,
zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 ,
IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za
jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude
umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými
v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa §
620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná
prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG
Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto
prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom
,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
• Pri priamom kontakte s kvapalinou
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného
príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Ďaľšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
http://cz.lgmobile.com
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
Pečiatka a podpis

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

za
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Pečiatka a podpis

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:

G

UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

o
Pečiatka a podpis

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:

hkom

UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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e na :

Pečiatka a podpis

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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