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GD910 Guia do Utilizador
- PORTUGUÊS
Parabéns pela compra do telefone avançado e
compacto GD910 da LG, concebido para funcionar
com a mais recente tecnologia de comunicações
móveis digitais.
Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente
do seu telefone, dependendo do software do telefone
ou do seu operador.

Eliminação do seu equipamento antigo
1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com
uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se
encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser
eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos
municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva,
definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3 A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a
prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e
sobre a saúde humana.
4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação
do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais,
os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o
produto.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas
orientações básicas pode dar origem a situações perigosas
ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a
Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel
do modelo GD910 foi concebido em conformidade com
os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à
exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiamse em directrizes científicas, que incluem margens de
segurança concebidas para garantir a protecção de todas
as pessoas, independentemente da sua idade e estado de
saúde.
• Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA
dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram
concebidos de forma a cumprir as directrizes relevantes
para a exposição a ondas de rádio.
• O limite da SAR recomendado pela International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
• O valor de SAR mais elevado para este modelo de
telefone, testado pela DASY4, para utilização quando
colocado é de 0.486 W/kg (10 g).
• Informações de dados da SAR para os residentes
em países/regiões que adoptaram o limite de SAR
recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g
de tecido.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Como utilizar o GD910
Resistência à água do GD910
O GD910 está protegido contra salpicos de água (IPX4).
•P
 ode lavar o rosto enquanto usa o dispositivo, uma vez

que resiste ao contacto acidental com a água durante a
utilização normal. Mas não deve nadar com o mesmo,
pois não é à prova de água.
• Quando lavar as mãos, certifique-se de que não molha a
fita de cabedal, uma vez que pode desgastá-la.
•N
 ão utilize as teclas se o GD910 ou as suas mãos estiverem
molhadas. Se o telefone foi exposto à água e tiver humidade
no interior do ecrã, visite um centro de assistência autorizado
para proceder à inspecção e reparação.
• Se entrar líquido no GD910 ou se o interior do vidro ficar
embaciado e permanecer assim durante um período
prolongado, leve o GD910 de imediato a um centro de
assistência para inspecção e reparação.
• Se montar o vedante à prova de água da tampa do
SIM em falta ou com a peça danificada, não podemos
garantir a impermeabilidade.
• Se o vedante à prova de água tiver sido danificado por
uma utilização frequente da tampa do SIM, visite um
centro de assistência autorizado.

Quando usar o GD910

• Não exponha o dispositivo a temperaturas elevadas e a

grandes quantidades de humidade ou pó. Pode ocorrer
uma falha, deformação e descoloração do dispositivo,
bem como queimaduras.

 LG GD910 | Guia do Utilizador

D910_Portugal_Open_0912_���.ind6 6

2009.9.12 11:20:22 AM

Directrizes para uma utilização segura e eficiente
• Não danifique o cabo. Pode ocorrer choque eléctrico,

sobreaquecimento ou incêndio.

• Não toque nos dispositivos de recarga ou fichas com as

mãos molhadas. Pode ocorrer um choque eléctrico.

• Não derrame água sobre o dispositivo durante a recarga.

Se for derramada água sobre o dispositivo, desligue
o carregador de imediato. Pode resultar em choque
eléctrico, sobreaquecimento, incêndio devido a curtocircuito ou falha do produto.
• O carregador da bateria e o transformador não são à
prova de água.
• Pessoas

com pele sensível ou em estado físico debilitado
podem sentir alergia ou irritação da pele quando usarem
o relógio. Se notar que a sua pele é afectada pelo uso do
GD910, deixe de o utilizar de imediato e consulte um médico.
• Certifique-se de que não se magoa a si nem a outras
pessoas à sua volta quando efectuar exercício físico
intenso ou trabalhar com o dispositivo colocado.

Cuidados e manutenção do produto
ATENÇÃO: Utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para utilização com este modelo de
telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode
invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel
e pode ser perigoso.
• Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado

da assistência quando necessitar de ser reparada.

• Mantenha a unidade afastada de quaisquer

equipamentos eléctricos como televisores, rádios e
computadores pessoais.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
• A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor,

tais como radiadores ou fogões.

• Não deixe cair.
• Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou

choques.

• Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja

obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo,
não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar
equipamento médico sensível.
• Não manuseie o telefone com as mãos molhadas,
enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques
eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
• Não carregue o telefone próximo de material inflamável,
pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de
incêndio.
• Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade
(não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
• Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com
elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários
ou ambientes tropicais. Isto pode danificar o telefone e
invalidar a garantia.
• O cabedal é um material elegante e natural, é normal
que ocorra um desgaste natural com o tempo. Para
prolongar a vida útil do produto, respeite as seguintes
instruções.
- Não exponha as partes de cabedal a humidade, água e
fontes directas de calor.
- Não deixe que a superfície de cabedal entre em contacto
com álcool, perfumes, solventes e substâncias oleosas.
- Não coloque a superfície de cabedal em contacto com
objectos ásperos, afiados ou abrasivos.
 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
- Não exponha o dispositivo a peças metálicas e limpe-o
com um pano macio e seco.
- Não dobre demasiado o produto.
Em caso de problema
- Se o produto ficar manchado, limpe a superfície de
cabedal com um pano limpo, seco e macio ou utilize um
agente de limpeza para peles profissional.
- Se entrar em contacto com água, não esfregue
demasiado o cabedal, use um pano macio, limpo e seco
e esfregue um pouco para absorver a água.
• Se tiver de substituir o cabedal, visite um centro de
assistência autorizado e substitua-o por pele aprovada
para uso com este modelo de telefone específico. (A pele
não é incluída na garantia.)

Funcionamento eficiente do telefone
Dispositivos electrónicos
Todos os telemóveis podem sofrer interferências que
podem afectar o seu desempenho.
• Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico
sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a
pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
• Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os
telemóveis.
• Pequenas interferências podem afectar televisores,
rádios, computadores, etc.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições regulamentares
relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde
conduz.
• Não utilize o telemóvel enquanto conduz.
• Preste total atenção à condução.
• Utilize um kit mãos livres, se disponível.
• Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma
chamada, se assim o exigirem as condições de
condução.
• A energia de RF pode afectar alguns sistemas
electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o
equipamento de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o
obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil.
Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos
graves devido a um desempenho inadequado.
• Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de
que o volume se encontra num nível razoável, de modo
a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é
particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos
Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a
sons de volume elevado, por longos períodos de tempo.
Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue
o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a
utilização de volumes de música e de chamadas a um nível
razoável.
10 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Peças de vidro
Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro.
Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa
superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo.
Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe
de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído
por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão
Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer
explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga
eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas
• Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
• Não utilize próximo de combustíveis ou produtos

químicos.

• Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos

ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se
encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em
aviões.
• Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
• Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Crianças
Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance
das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas,
podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar disponível em
todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender
apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.
Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria
• Não precisa de descarregar completamente a bateria

antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas
de baterias, não existe qualquer efeito de memória que
possa comprometer o desempenho da bateria.
• Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os
carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida
da bateria.
• Não desmonte ou provoque curtocircuitos na bateria.
• Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
• Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções
do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível.
Não coloque as baterias usadas junto com o lixo
doméstico.

12 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
• Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de

vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics
mais próximo.
• Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho
aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de
vezes antes de precisar de a substituir.
• Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por
um longo período de tempo, para maximizar a sua
capacidade.
• Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol
nem o utilize em condições de grande humidade, tais
como a casa de banho.
• Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode
deteriorar o desempenho da bateria.
• A substituição da bateria por um tipo de bateria
incorrecto poderá originar o risco de explosão.
• Desligue sempre o carregador da tomada quando o
telefone estiver totalmente carregado, para evitar o
consumo desnecessário do carregador.
• A duração real da bateria dependerá da configuração de
rede, definições do produto, padrões de utilização, das
condições ambientais e da bateria.
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Conhecer o seu telefone
Sobre o telefone
Altifalante
Objectiva da
câmara
Tecla de
chamada
Anterior/Tecla de
limpeza
Tecla terminar/
ligar e desligar

Ecrã principal

Tecla de chamada
- Marca um número de telefone e atende as
chamadas recebidas.
- Abre o menu do registo de chamadas no ecrã
do relógio. Ligue para o número mais recente
premindo durante 2 segundos.
- Abre a lista de opções quando utilizar o menu,
se disponível.
Anterior/Tecla de limpeza
- Volta para o menu anterior.
- Permite acesso rápido ao ecrã do relógio
para o comando de Voz se premir durante 2
segundos.

e
ta

d

Tecla terminar/ ligar e desligar
- Fecha o menu e volta para o ecrã principal do relógio.
- Liga/desliga o telefone se for premido durante 2 segundos.
SUGESTÃO! Para desligar rapidamente o
dispositivo, prima continuamente e a tecla Eliminar durante
3 segundos.
14 LG GD910 | Guia do Utilizador

D910_Portugal_Open_0912_���.ind14 14

2009.9.12 11:20:38 AM

e

crã
nte

enu,

Conhecer o seu telefone

Pino de carga
Libertação da
tampa do SIM
Tampa do SIM
Microfone
Compartimento para o cartão SIM
ATENÇÃO: Não retire a tampa do SIM quando o telefone
estiver ligado, uma vez que poderá danificá-lo. Se remover a
tampa do SIM, o telefone desliga-se.
ATENÇÃO: Não utilize as unhas para remover a tampa
do SIM.

2

dos.
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Conhecer o seu telefone
Ajustar o relógio ao seu pulso
Pode ajustar a pulseira ao diâmetro do seu pulso.
1 Retirar o relógio do pulso e colocá-o numa superfície
macia com o fecho aberto.

2 S egure na pulseira do relógio e puxe a parte “A” do
fecho na vertical.

3 S egure na pulseira do relógio e ajuste o respectivo
aperto movendo a parte “A” do fecho de um lado para
o outro.

16 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Conhecer o seu telefone
4 P ara fixar o aperto da pulseira, desloque a peça “A” do
fecho para a sua posição inicial.

5 Pressione o fecho até ouvir um “clique”.

Instalar o SIM e a bateria
1 Retire a tampa do SIM.
- Utilize a ferramenta da tampa do SIM para abrir a
tampa do SIM.

NOTA: Insira a Ferramenta SIM totalmente na
patilha de libertação da tampa do SIM para não danificar a
tampa. Utilize a Ferramenta SIM fornecida para não danificar
a tampa do SIM.
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Conhecer o seu telefone
2 Instalar o SIM e a bateria
Certifique-se de que a zona de contactos dourados está
virada para baixo. Deslize o cartão SIM para o respectivo
compartimento.
A

B

* Remova o cartão SIM.
- Para remover o cartão SIM, empurre cuidadosamente a
extremidade do cartão SIM e depois afaste-a do suporte
do cartão SIM.
- Quando remover o cartão SIM, insira a Ferramenta SIM
totalmente e remova-o.
A

B

C

18 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Conhecer o seu telefone
3 Substitua a tampa do SIM.
Coloque a tampa do SIM no suporte do cartão SIM
e fixe-a rodando a tampa para a direita até estar
encaixada.

Carregar e Ligar o telefone com o suporte
1 Ligue o transformador à corrente.
2 Ligue o transformador ao suporte de carga.

3 L igue o suporte de carga ao telefone. Certifique-se de
que os pinos de carga estão alinhados correctamente
com os pinos do suporte de carga.
A
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Conhecer o seu telefone
4 D
 epois de ligar o carregador, é iniciado o processo de
carga da bateria. Quando o ícone Bateria carregada
for apresentado no mostrador, a bateria está carregada.
NOTA: Para aumentar a vida
útil da bateria, deve carregála por completo antes da
primeira utilização.

Ícone

Descrição
A carregar a
bateria

ATENÇÃO: Antes de carregar o telefone, certifique-se de
que a tampa do SIM está devidamente inserida no telefone.

Ligar o seu telefone e o PC

Suporte de carga

20 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Conhecer o seu telefone
Ecrã principal
O GD910 tem um ecrã táctil. A partir
daqui poderá aceder às opções de
menu, fazer rapidamente uma chamada
e alterar o seu perfil, bem como muitas
outras funções.
Sugestões relativamente ao ecrã táctil
Ecrã táctil
•N
 ão é necessário premir com força; o
ecrã táctil é suficientemente sensível para
reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
• Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que
deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer
outras opções à sua volta.
• Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com
uma tampa. O ecrã táctil não funciona se estiver coberto
por material.
• Se o ecrã estiver apagado, a função de protecção do
teclado é activada automaticamente para evitar toques
fortuitos das teclas tácteis. Isto impede que o ecrã táctil
reaja se for tocado de maneira acidental. Para desactivar
a protecção do teclado, prima duas vezes qualquer tecla
no lado direito do telefone.
• Sempre que o GD910 não estiver em utilização, volta ao
ecrã de bloqueio.
* Ecrã de bloqueio
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Conhecer o seu telefone
Familiarize-se com o seu GD910
Os controlos do ecrã táctil do GD910 podem mudar
dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.
Ecrã do relógio: Para alternar entre os ecrãs, basta rodar
o visor da esquerda para a direita ou ao contrário. Também
pode escolher um dos 8 ecrãs de Relógio rodando o ecrã
de cima para baixo ou ao contrário no relógio principal.

22 LG GD910 | Guia do Utilizador
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Conhecer o seu telefone
Navegação: Arraste o dedo de um lado para outro para se
deslocar. Em alguns ecrãs, também pode deslocar-se para
cima e para baixo.

Abrir aplicações: Para abrir qualquer aplicação, arraste o
ecrã para a aplicação pretendida e depois toque no ícone
ou menu da aplicação.
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Conhecer o seu telefone
Legenda de interacção por toque
Toque em Para Baixo

Toque em Para Baixo Toque em Para Baixo Toque em Manter e
e para cima
e Manter
Para cima

Toque em Para Baixo Toque em Para Baixo Toque em Para Baixo Toque em Para Baixo
e Arrastar (Para e Arrastar (Para Baixo e Arrastar (Esquerda e Arrastar (Direita o
Cimao Para Baixo)
o Para Cima)
o Direita)
Esquerda)

Toque em Para Baixo e Toque em Para baixo e Toque em Para baixo Toque em Para baixo
Manter e Arrastar (Para Manter e Arrastar (Para e Manter e Arrastar
e Manter e Arrastar
Cima o Para Baixo) Baixo o Para Cima) (Esquerda o Direita) (Direita o Esquerda)

Legenda de interacção de rotação
Rotação (Para Cima
o Para Baixo)

Rotação (Para Baixo
Rotação
Rotação
o Para Cima)
(Esquerda o Direita) (Direita o Esquerda)

24 LG GD910 | Guia do Utilizador

D910_Portugal_Open_0912_���.ind24 24

2009.9.12 11:21:2 AM

Conhecer o seu telefone
Ícones do ecrã
Barra de estado
A tabela que se segue
Teclas de atalho
descreve diversos
indicadores ou ícones
Área de
do visor, apresentados
informações
no ecrã indicador do
telefone. Para abrir o
ecrã indicador, deslize o
dedo da direita para a esquerda no ecrã do relógio.
* Barra de estado
Ícone Descrição

Ícone Descrição

Força do sinal de rede
(o número de barras varia)

Bluetooth activado

Sem sinal de rede

Auricular mono
Bluetooth

Modo de voo

Carga de bateria disponível

Alarme definido

Bateria descarregada

* Teclas de atalho
Ícone

Descrição

Ícone Descrição

Perfil normal em
utilização

Cham. perdidas

Perfil silencioso em utilização

Nova mensagem

Perfil exterior em utilização

Modo de voo ligado

Sem eventos

Modo de voo
desligado
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Mapa do menu
Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima qualquer
tecla no lado direito do telefone duas vezes para desactivar
a protecção do teclado e aceder ao ecrã.
O ecrã do relógio apresenta um teclado de
x2
setas com 4 direcções. Para abrir o menu
superior, deslize o dedo da direita para a
esquerda no ecrã principal do relógio duas
vezes.

Contactos
1. Novo contacto
2. Procurar
3. Marcações rápidas
4. Grupos
5. Definições
6. Informações

Utilitários
1. Multimédia
2. Agenda
3. Alarmes
4. Gravador de voz
5. Ferramentas

Mensagens
1. Criar mensagem
2. Recebidas
3. Rascunhos
4. A enviar
5. Enviadas
6. Modelos
7. Ícones emotivos
8. Definições

Definições
1. Bluetooth
2. Perfis
3. Ecrã
4. Telefone
5. Chamada
6. Conectividade
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Chamadas
Fazer uma chamada ou uma
chamada de vídeo
1 P ara abrir um menu Chamar, arraste o dedo da direita
para a esquerda no ecrã do relógio.
2 Seleccione Chamada de vídeo ou
Chamada de voz.
3 Introduza o número no ecrã do teclado.
Para apagar um dígito, prima a tecla
Eliminar
no lado direito do telefone
ou a tecla Eliminar
no ecrã.
4 Prima a tecla Enviar
no lado direito do telefone ou a
tecla Enviar no ecrã para fazer a chamada.
5 Para desligar a chamada, prima a tecla .
NOTA: O seu telefone tem uma função de comando
de Voz que lhe permite fazer chamadas pelo nome.
SUGESTÃO! Para introduzir “+” para efectuar
chamadas internacionais, toque e mantenha premida a tecla 0
no ecrã do teclado.
SUGESTÃO! Pode introduzir o asterisco * ou o símbolo #,
ligar/desligar a opção Silencioso, Enviar uma mensagem,
Guardar um número ou Procurar contactos tocando em
no
ecrã do teclado.
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Chamadas
Fazer chamadas para os seus contactos
É fácil ligar para alguém cujo número gravou nos seus
contactos.
1 Abre o ecrã do teclado. Pode procurar os seus
contactos escolhendo ou .
2 Percorra a lista de contactos ou vá para o campo Nome,
introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto para o
qual pretende ligar no campo Nome e depois prima a
tecla .
3 Na lista, toque no contacto ao qual pretende ligar e
seleccione o número a utilizar caso esse contacto tenha
vários números associados.
4 Prima a tecla Enviar
ou a tecla Enviar
no
teclado. Também pode fazer uma chamada de Vídeo a
partir do menu de opções.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando o seu telefone tocar, prima a tecla Enviar para
atender.
Prima a tecla Terminar
para rejeitar a chamada
recebida.
SUGESTÃO! Pode enviar uma mensagem para explicar por
que motivo não pode receber uma chamada, seleccionando
e utilizando Mensagem de desculpa antes de rejeitar
uma chamada recebida.
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Chamadas
Ajustar o volume da chamada
Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla
Eliminar
e percorra para cima ou para baixo.

Opções durante a chamada
Pode colocar uma mensagem em espera premindo o
número apresentado no ecrã.
S/Som - Desliga o microfone para que a pessoa com
que está a falar não o consiga ouvir.
Teclado - Abre o ecrã do teclado. Pode procurar os
seus contactos escolhendo ou . Também pode
enviar uma nova mensagem escolhendo ou guardar
o número de telefone escolhendo .
Para abrir o menu de opções durante uma chamada, prima
a tecla Enviar . Pode seleccionar entre as opções que
se seguem:
Ligar/Desligar alta-voz - Liga ou desliga o altifalante.
Teclado - Abre um teclado numérico para introduzir
números (por exemplo, ao ligar para centros de dados ou
outros serviços telefónicos automatizados).
Adicionar chamada - Permite fazer uma segunda
chamada. Marque o número ou procure os seus contactos
e depois toque em -2 pt para estabelecer a chamada.
Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de
chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e
colocada em espera. Para terminar uma ou ambas as
chamadas, prima a tecla Terminar .
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Chamadas
NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas
realizadas.

Gravar - Permite-lhe gravar a chamada.
Ir p/ Mensagens - Permite-lhe verificar as suas
mensagens.
DTMF Off - Desliga o DTMF durante uma chamada. O
DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para
navegar nas chamadas automatizadas. Por predefinição, o
DTMF está ligado.
Terminar cham. - Termina a chamada.

Marcação rápida
Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um
número de marcação rápida.
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos e
depois seleccione Procurar.
2 O seu voice-mail já se encontra definido como
marcação rápida 1. Não é possível alterar esta opção.
Toque em qualquer um dos outros números para atribuir
a um contacto de marcação rápida.
3 Irá abrir os seus Contactos. Seleccione o contacto que
pretende atribuir a esse número, tocando uma vez
no número de telefone. Para encontrar um contacto,
toque na caixa Nome e depois introduza a(s) primeira(s)
letra(s) do nome do contacto.
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Chamadas
Para marcar um número de marcação rápida utilizando o
teclado numérico, prima continuamente o número atribuído
até que o contacto apareça no ecrã.

Ver o seu registo de chamadas
No ecrã do relógio, prima a tecla Enviar e depois
desloque para a esquerda e para a direita. Para ver,
seleccione:
Todas - Veja uma lista completa de todas as chamadas
efectuadas, recebidas e perdidas.
Números marcados - Veja a lista de todos os
números marcados.
Cham. recebidas - Veja a lista de todos os números
que lhe ligaram.
Cham. perdidas - Veja a lista completa das chamadas
não atendidas.
SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, seleccione
a tecla Enviar para abrir o menu de opções e depois
seleccione Eliminar para eliminar itens. Pode seleccionar
mais de um item para eliminar ao mesmo tempo.
SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas
para ver a data, hora e duração da chamada.
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Chamadas
Alterar as definições de chamadas comuns
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Definições e
seleccione Chamada.
2 A partir daqui, pode alterar as definições de:
Desvio de cham. - Seleccione se pretende desviar as
chamadas.
Cham. em espera - Se a função de chamada em
espera estiver activada, o telefone pode também
informá-lo de que tem uma chamada em espera
enquanto estiver a fazer uma chamada.
Barramento cham. - Seleccione as chamadas que
pretende barrar.
Número de marcação fixa - Seleccione Nº de marc.
fixa para activar e compilar uma lista de números que
pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do
código PIN2 do seu operador. Sempre que esta opção
estiver activada, apenas pode contactar, a partir do seu
telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.
Mensagem de desculpa - Pode enviar uma mensagem
para explicar por que motivo não pode receber uma
chamada tocando em e utilizando “Mensagem de
desculpa” antes de rejeitar uma chamada recebida.
Custo de cham. - Ver os custos correspondentes aos
números marcados. Este serviço depende da rede;
alguns operadores não permitem esta função.
Duração das cham. - Ver a duração das chamadas,
incluindo todas as chamadas, as chamadas efectuadas,
as chamadas recebidas e a última chamada.
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Chamadas
Definições comuns
•R
 ejeitar cham. - Toque para activar Ligado para
seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de
texto para escolher entre todas as chamadas, os
grupos ou contactos específicos, as chamadas de
números não gravados (aqueles que não se encontram
nos seus contactos) ou as chamadas que não estejam
identificadas. Toque em Guardar para alterar esta
definição.
• Enviar meu N.º - Seleccione se pretende que o seu
número seja apresentado quando contactar alguém.
• Rediscagem automática - Seleccione Activar (
)
ou Desactivar (
).
•A
 viso de minuto - Seleccione Activar (
) para
ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.
•M
 odo de atendimento BT - Seleccione Mãos-livres
para poder atender uma chamada utilizando um
auricular Bluetooth ou seleccione Telefone para premir
uma tecla no telefone para atender uma chamada.
•G
 ravar novo número - Seleccione SIM para gravar
um novo número.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o
último item visível e arraste o dedo para cima no ecrã. A lista
irá deslocar-se para cima para apresentar mais itens.
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Chamadas
Def. Vídeo-cham. - Toque em Definições de chamadas
de vídeo para seleccionar as definições das suas
chamadas de vídeo. Escolha se deseja utilizar uma
fotografia e, em seguida, seleccione uma fotografia
e/ou active o espelho para se ver no ecrã durante uma
chamada de vídeo.
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Contactos
Procurar um contacto
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos e
depois seleccione Procurar.
SUGESTÃO! No ecrã do teclado numérico, toque em
abrir e procurar contactos.

para

2 P ercorra a lista de contactos ou vá para o campo Nome,
introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto para o qual
pretende ligar no campo Nome e depois prima a tecla
. Em seguida, é apresentada uma lista de contactos
que corresponde às letras que introduziu.
3 Na lista filtrada, toque no contacto a quem pretende
ligar e seleccione o número a utilizar, se esse contacto
tiver mais do que um número.
4 Prima a tecla Enviar
ou a tecla Enviar no teclado.
Também pode fazer uma chamada de Vídeo a partir do
menu de opções.

Adicionar um novo contacto
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos e
seleccione Novo contacto.
2 Seleccione se pretende gravar o contacto no Telefone
ou no SIM.
3 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto.
Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir
pelo menos um deles.
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Contactos
4 S e quiser adicionar uma imagem ao novo contacto,
toquem em
e depois é apresentado o menu Editar
imagem.
5 Pode introduzir até cinco números diferentes por
contacto. É atribuído um tipo predefinido a cada entrada:
Móvel, Casa, Escritório, Pager ou Fax.
6 Adicione um endereço de e-mail no campo E-mail.
7 Associe o contacto a um ou mais grupos, seleccionando
entre S/ grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola ou
VIP.
SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados para os seus
contactos.

8 T ambém pode adicionar um Toque, Data de
aniversário, Comemoração, Página inicial, Endereço
de casa, Nome da empresa, Título, Endereço da
empresa ou uma Notas.
9 Toque em Guardar para gravar o contacto.
SUGESTÃO! Quando visualizar um contacto, pode
aceder ao menu de opções premindo a tecla Enviar .

Criar um grupo
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos,
seleccione Grupos e depois toque em Novo grupo.
2 Introduza o nome do novo grupo no campo Nome. Pode
também atribuir um toque ao grupo.
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Contactos
3 Toque em Guardar.
NOTA: Mesmo que elimine um grupo, os contactos
associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos
nos seus contactos.

Alterar as definições dos seus contactos
Poderá ajustar as suas definições de contactos, de modo a
que os seus contactos se adequem às suas preferências.
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos e
depois em Definições.
2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:
Definições da lista de contactos - Seleccione se
pretende visualizar os contactos guardados em Telefone
e SIM, Apenas Telefone ou Apenas SIM. Também pode
escolher que seja apresentado primeiro o nome próprio
ou o apelido de um contacto e se é apresentada uma
tecla de comando rápido junto do contacto.
Copiar - Copie os seus contactos do telefone para o
SIM ou do SIM para o telefone.
Pode escolher todos os contactos utilizando a tecla
Enviar no lado direito do telefone e tocando em
Seleccionar tudo ou seleccione cada um dos
contactos, um a um.
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Contactos
Mover - Esta opção funciona da mesma forma que
Copiar, mas o contacto apenas será gravado no local
para onde o mover. Por isso, se mover um contacto do
SIM para o telefone, este será eliminado da memória
do SIM.
Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envie todos
os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o
Bluetooth. O Bluetooth é activado automaticamente se
seleccionar esta opção.
Eliminar contactos - Elimine todos os contactos no seu
telefone ou SIM. Toque em SIM se tiver a certeza de que
pretende eliminar todos os seus contactos.

Ver informações
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Contactos e
depois em Informações.
2 Aqui poderá ver os seus Números assistência, o seu
Próprio número, as suas Informações de memória
(volume de espaço livre em memória) e O meu cartão
de visita.
SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione
O meu cartão de visita e introduza os seus detalhes, tal
como o faria com qualquer contacto. Toque em Guardar.

38 LG GD910 | Guia do Utilizador

D910_Portugal_Open_0912_���.ind38 38

2009.9.12 11:21:8 AM

Mensagens
Enviar uma mensagem
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Mensagens
e seleccione Criar mensagem.
2 Quando toca num campo de mensagens, é apresentado
o ecrã do teclado. Toque no campo Para para introduzir
o número do destinatário ou toque no ícone de procura
para abrir os seus contactos. Pode adicionar diversos
contactos.
3 Introduza a mensagem de texto com o ecrã do teclado.

o

4 N
 o ecrã do teclado, prima a tecla Enviar
para
abrir o menu de opções. Seleccione Idioma de
escrita, Adicionar ao dicionário, Inserir, Guardar
em rascunhos ou Tamanho da letra de escrita.
Toque em Inserir para adicionar um Modelo, Ícones
emotivos ou Nome e número.
6 Toque em Enviar quando pretender.

D910_Portugal_Open_0912_���.ind39 39

39

2009.9.12 11:21:9 AM

Mensagens
Introdução de texto

- Toque para ligar ou desligar o modo de introdução
de texto previsível T9.
- Toque para alternar entre teclado numérico, de
símbolos e de texto.
- Toque para mover o cursor.
- Toque para voltar para o campo de mensagens.
- Toque para adicionar um espaço.
- Toque para eliminar um carácter ou remover a frase.
/
- Toque para abrir ou fechar o ecrã de contexto.
* Previsível T9
No modo T9 irá ver
. T9 utiliza um dicionário integrado
para reconhecer palavras com base nas sequências
de números de teclas que premir. Basta tocar na tecla
numérica associada à letra que pretende introduzir e o
dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.
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Mensagens
* Abc manual
No modo Abc irá ver
. Neste modo, deve tocar na tecla
várias vezes para introduzir uma letra se o modo T9 estiver
desligado (
).

Pastas de mensagem
Irá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu
GD910, que é bastante explicativa por si mesma.
Recebidas - Todas as mensagens recebidas são
colocadas na sua caixa de entrada. Esta opção permite
visualizar, eliminar e muito mais; consulte Gerir as suas
mensagens abaixo para obter mais detalhes.
Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode
guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.
A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento
temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.
Enviadas - Todas as mensagens que enviou são colocadas
nesta pasta.
Modelos - Crie modelos das mensagens SMS que envia
mais frequentemente. Já existem alguns modelos no seu
telefone, que poderá editar.
Ícones emotivos - Anime as suas imagens utilizando
ícones emotivos. O seu telefone já tem alguns ícones
emotivos utilizados com frequência. O seu telefone já tem
alguns ícones emotivos utilizados com frequência.
Definições - Aqui poderá configurar as opções SMS/
Voicemail.

D910_Portugal_Open_0912_���.ind41 41

41

2009.9.12 11:21:11 AM

Mensagens
Gerir as suas mensagens
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Mensagens
e depois seleccione Recebidas.
2 Seleccione uma mensagem, prima a tecla Enviar para
abrir o menu de opções e escolha uma das seguintes
opções:
Responder - Enviar uma resposta à mensagem
seleccionada.
Eliminar - Eliminar a mensagem seleccionada.
Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para
outra pessoa.
Guardar Nº - Guarde o número de telefone na
mensagem.
Extrair - Extraia informações, tais como o número
de telefone ou o endereço de e-mail, da mensagem
seleccionada.
Nova mensagem - Abra uma mensagem novos, em
branco.
Cham. de voz - Ligar à pessoa que enviou a
mensagem.
Cham. de vídeo - Fazer uma chamada de vídeo para
o contacto.
Copiar&Mover - Copie ou mova a mensagem
seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.
Informação da mensagem. - Verifique as informações
da mensagem acerca do tipo, assunto, a origem e a data.
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Mensagens
Se for apresentada a mensagem Sem espaço para SIM,
deve apagar algumas mensagens da sua caixa de entrada
para obter espaço.
Se aparecer a mensagem Sem espaço para mensagens,
deve eliminar algumas mensagens para libertar espaço de
memória.

Alterar as suas definições de
mensagens de texto
No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Mensagens,
seleccione Definições e depois seleccione SMS.
Pode alterar:
Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio
de mensagens SMS.
Relatório de entrega - Desloque o interruptor da
esquerda, para receber informação de que as suas
mensagens foram entregues.
Período validade - Seleccione o período de tempo durante
o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro
de mensagens.

Alterar as suas definições de voicemail
No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Mensagens,
seleccione Definições e depois seleccione Voicemail.
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Comando de voz
Comando de voz
O GD910 inclui
comandos de
voz optimizados.
A tecnologia de
reconhecimento de
voz avançada permite
efectuar várias acções
por comando verbal
(por exemplo, fazer
chamadas, confirmar
novas mensagens ou
voicemail, consultar a
sua agenda, saber as horas e ouvir música).

Ícone do
comando de voz
Tecla de
limpeza

NOTA:
• A utilização do comando de Voz pode ser difícil em ambientes
ruidosos ou durante uma emergência.
• Quando utiliza uma função de comando de voz, é utilizado o
altifalante. Quando falar, mantenha o GD910 a uma distância
curta.
• Antes de utilizar um comando de voz, verifique se esta função
está activada. (Definições>Telefone>Comando de voz)
• Se utilizar o telefone dentro do automóvel, certifique-se
de que fecha as janelas. Caso contrário, podem haver
interferências causadas pelo vento e ruídos de trânsito.
• O comando de voz não está disponível em todos os idiomas;
alguns idiomas podem não incluir algumas funções.
• A função de comando de voz depende do idioma. Antes
de utilizar o comando de voz, verifique o idioma de
reconhecimento de voz.
* Idioma de reconhecimento de voz: inglês (EUA), inglês (Reino
Unido), espanhol, francês, português, alemão, italiano e russo.
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Acesso
Para utilizar uma função de comando de Voz, prima
continuamente a tecla Eliminar
do relógio e depois siga
as instruções apresentadas.

Utilizar uma função de comando de Voz
Chamada - Diga “Chamada” e ligue para uma pessoa
dizendo apenas o nome. Fale de maneira clara e
exactamente como é apresentado nos detalhes de contacto
na lista Contactos. Se tiver mais de um número de
contacto, pode indicar o nome do contacto (por exemplo,
“Ligar para o Trabalho do John”). O GD910 irá fazer uma
chamada para o número predefinido dos contactos.
Novas mensagens - Quando recebe uma mensagem
nova, a função TTS (Texto para Voz) é activada
automaticamente e permite-lhe obter a informação do
número das novas mensagens que recebeu durante um
dia. Também lê automaticamente uma nova mensagem
recebida recentemente.
Voicemail - Pode aceder directamente ao centro de
voicemail se disser “Voicemail”.
Compromissos para hoje - O comando “Compromissos
para hoje” permite aceder e rever a sua agenda.
Hora - O comando “Hora” permite saber que horas são.
A Minha Música - O comando “A Minha Música”
permite ouvir música.
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Ajuda - Fornece directrizes gerais para a utilização da
opção Comando de voz.

Definições do comando de voz
1 N
 o ecrã do relógio, prima continuamente a tecla
Eliminar .
2 Depois de aceder à função de comando de voz, prima a
tecla Enviar
para abrir as definições.
3 Altere as definições, conforme necessário.
Sensibilidade - A definição “Sensibilidade”
permite controlar o modo como o sistema filtra as
correspondências. Se seleccionar “Rejeitar mais”,
aumenta a sensibilidade de filtragem de um maior
número de possíveis correspondências. Se seleccionar
“Rejeitar menos”, diminui a sensibilidade e apresenta
um maior número de possíveis correspondências. Se
lhe for perguntado frequentemente para repetir ou não
forem encontradas correspondências, reduza a definição
de sensibilidade.
Treinar palavras - Se o telefone lhe solicitar
frequentemente para repetir um comando de voz, treine
o telefone para reconhecer os padrões de voz.
Expirou - Pode definir para 5 ou 10 segundos.
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Minhas pastas
Poderá guardar qualquer ficheiro multimédia na memória
do seu telefone para um fácil acesso a todas as suas
imagens, sons, etc. Toque em Utilitários, Multimédia e
seleccione Minhas pastas.
imagens - Contém uma lista de imagens, incluindo
imagens predefinidas pré-carregadas no telefone e
imagens tiradas com a câmara do seu telefone. Pode
atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista
de contactos para que seja apresentada uma imagem
quando a pessoa lhe liga.
Sons - Contém sons predefinidos e gravações de Voz.
Outros - Esta pasta é utilizada para guardar ficheiros que
não sejam imagens ou sons.

A Minha Música
O seu GD910 possui um leitor MP3 integrado, que lhe
permite reproduzir a sua música favorita.. Para aceder ao
leitor de música, deslize o dedo da direita para a esquerda
no ecrã do relógio para o menu principal. Toque em
Utilitários, Multimédia e seleccione A Minha Música.
A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:
Reproduzido recentemente - Ver todas as músicas
reproduzidas recentemente.
Todas as faixas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de
música por artista.
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Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música
por artista.
Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música
por álbum.
Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música
por género.
Listas de reprodução - Contém todas as listas de
reprodução criadas.
Reproduzir faixas aleatoriamente - Reproduzir a sua
música por ordem aleatória.

Transferir música para o seu telefone
A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone
é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.
Para transferir utilizando o Bluetooth:
1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o
Bluetooth activado e estão próximos.
2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e
escolha-o para o enviar por Bluetooth.
3 Quando o ficheiro estiver pronto a ser enviado, toque em
SIM para aceitar.
4 O ficheiro deve ser apresentado em > Todas as faixas.
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Reproduzir uma música
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
Multimédia e seleccione A Minha Música.
2 Toque em Todas as faixas.
3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
4 Toque em
para colocar a música em pausa.
5 Toque em
para retroceder para a música seguinte.
6 T oque em
para avançar para a música anterior.
7 T oque em para voltar à lista de música.
SUGESTÃO! Para ajustar o volume
quando está a ouvir música, prima o ícone
Altifalante no ecrã e depois desloque para
cima e para baixo.
SUGESTÃO! Apesar de o auricular Bluetooth estar ligado
ao seu telefone, pode ouvir áudio MP3 apenas no telefone.
O áudio MP3 não pode ser transmitido pelo auricular mono
Bluetooth.
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Criar uma lista de reprodução
Pode criar as suas próprias listas de reprodução,
escolhendo uma selecção de canções na pasta Todas as
faixas.
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
Multimédia e seleccione A Minha Música.
2 Toque em Listas de reprodução.
3 Toque em Adic. nova Lista de reprodução, introduza o
nome da lista de reprodução e toque em Guardar.
4 A pasta Todas as faixas mostra todas as músicas no
seu telefone. Toque em todas as músicas que pretende
incluir na sua lista de reprodução. É apresentado um
visto no lado esquerdo dos nomes das faixas.
5 Toque em
e, em seguida Concluído.
NOTA: A música está protegida por direitos de autor, através
de tratados internacionais e legislação nacional de direitos
de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma
licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países,
a legislação nacional proíbe a cópia privada de material
sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do
país correspondente relativamente à utilização de material ao
abrigo destas condições.
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Utilizar a câmara
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
Multimédia e seleccione Câmara.
2 O ecrã da câmara será apresentado no ecrã. Toque
para tirar uma fotografia.
* No ecrã da câmara, pode seleccionar as seguintes
opções antes de tirar uma fotografia. Toque nos ícones
para adaptar a sua fotografia:
Galeria - Toque para ir para a sua galeria.
B
 rilho - Definir o brilho da imagem no ecrã da
câmara. Deslize o indicador de contraste na barra esquerda para uma exposição mais reduzida e uma
imagem mais básica ou direita para uma exposição
mais elevada e uma imagem mais nítida.
3 A fotografia que captou será apresentada no ecrã
durante alguns segundos, desaparecendo em seguida.
O nome da imagem é apresentado junto à parte de
baixo do ecrã.

Adicionar um evento ao calendário
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Agenda e escolha Calendário.
2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
3 Toque em e, em seguida, Adicionar evento.
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SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Toque
todos os dias das suas férias, um de cada vez, e, em seguida,
toque em e seleccione Definir férias.

Adicionar um item à sua Lista de tarefas
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Agenda e escolha Tarefas.
2 Toque Adicionar tarefa.
3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o
nível de prioridade: Alta, Médio ou Baixo.
4 Grave a sua tarefa seleccionando Guardar.
SUGESTÃO! Pode seleccionar um item para editá-lo, tocando
no separador e introduzindo as alterações. Seleccione
Guardar para confirmar as alterações.

Adicionar uma nota
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Agenda e escolha Notas.
2 Toque em Nova nota.
3 Introduza a sua nota e toque em
e seleccione
Gravar em notas.
4 A sua nota irá aparecer no ecrã.
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Utilizar o localizador de data
O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a
calcular qual será a data depois de decorrido um determinado
número de dias. Ajuda-o manter um registo dos prazos.
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Agenda e escolha Localizador de data.
2 Defina a data pretendida no separador De.
3 Defina o número de dias no separador Após.
4 A Data final será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários e
depois seleccione Alarmes.
2 Toque em Novo alarme.
3 Defina a hora em que pretende que o alarme desperte
e toque em Guardar. Em seguida, o ecrã volta
automaticamente para a lista de alarmes.
4 Seleccione o item na lista e escolha a opção que deve
ser repetida pelo alarme: Não repetido, Diariamente,
Seg - Sex, Seg - Sáb, Sáb - Dom ou Excepto férias.
5 Seleccione Tipo de alarme para seleccionar o tipo de
alarme que pretende.
6 Toque em Toque de alarme. Pode escolher um som na
lista MeusFich. Para ouvir os sons, toque em no lado
direito do som.
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7 Adicione uma nota correspondente ao alarme.
8 Finalmente, pode definir o intervalo de repetição para
5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Também pode desligar o
intervalo de repetição.
9 Depois de definir o alarme, toque em Guardar.
NOTA: Pode definir até 5 alarmes.

Gravador de voz
Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou
outros ficheiros de áudio.
Para gravar um som ou uma nota de voz:
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários e
depois seleccione Gravador de voz.
2 Toque em
para começar a gravar.
3 Toque em
para terminar a gravação.
4 Toque em
para ouvir a sua gravação.

Utilizar a sua calculadora
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Ferramentas e escolha Calculadora.
2 Toque na caixa para abrir as teclas numéricas.
3 Toque no ecrã e introduza os números com as teclas
numéricas.
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4 P ara calcular operações simples, toque na função que
pretende (+, –, x, ÷), seguida de =.
5 Para cálculos mais complexos, toque em
e
seleccione sin, cos, tan, log, ln, exp, deg ou rad etc.

Converter uma unidade
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Ferramentas e escolha Conversor.
2 Seleccione o item que pretende converter em Moeda,
Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura,
Volume e Velocidade.
3 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir
o valor a partir do qual pretende fazer a conversão
seguido da unidade para a qual pretende converter.
4 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Ferramentas e escolha Relógio mundial.
2 Prima a tecla Enviar e depois seleccione Adicionar
cidade. Escolha o continente e seleccione a cidade no
mapa.. Como alternativa, toque em Seleccionar cidade
e escolha a partir da lista ou toque em Procurar e
seleccione a primeira palavra da cidade. A cidade será
apresentada no ecrã.
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3 T oque na cidade para adicioná-la à lista de fusos
horários.

Utilizar o cronómetro
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Utilitários,
seleccione Ferramentas e escolha Cronómetro.
2 Toque em Iniciar para iniciar o cronómetro.
3 Toque em Volta se pretender registar a duração da
volta.
4 Toque em Parar para fechar o cronómetro.
5 Toque em Continuar para continuar o cronómetro no
momento em que o parou ou toque em Repor para
reiniciar a contagem.

Menu do SIM
Este menu pode ser diferente, dependendo do facto de
ter ou não serviços de suporte STK no cartão SIM (por
exemplo, Toolkit de aplicações SIM).
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Personalizar os seus perfis
Pode alterar rapidamente o seu perfil no
ecrã do indicador. No ecrã do relógio,
arraste o dedo da esquerda para a direita
e depois toque no ícone do perfil.
SUGESTÃO! Para utilizar o Modo de voo, seleccione o Modo
de voo
que impede que faça chamadas, envie mensagens
ou utilize o Bluetooth.
Ícone

Descrição
Perfil normal em
utilização
Perfil silencioso em
utilização
Perfil exterior em
utilização

Ícone

Descrição
Modo de voo ligado
Modo de voo desligado

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu
de definições.
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Definições e
seleccione Perfis.
2 Seleccione o perfil que pretende.
3 Poderá, então, alterar todas as definições de som e de
alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições
de Toque e Volume, Alertas de mensagens e muitas
outras.
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Alterar as definições do seu ecrã
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Definições e
seleccione Ecrã.
2 Seleccione na lista que se segue:
Menu superior - Seleccionar o estilo do seu menu
superior.
Tipo de letra - Ajustar o tamanho de letra.
Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo
durante o qual a luz de fundo permanece ligada.
NOTA: Quanto maior for a duração da retroiluminação, mais

energia da bateria consumirá e poderá ter de carregar o seu
telefone mais frequentemente.

Luminosidade - Ajustar o brilho do ecrã.
Bloquear ecrã - Escolha o tipo de relógio no ecrã
bloqueado (Digital ou Analógico).
Guia de ações - Ligue ou desligue o guia de acções.

Alterar as definições do seu telefone
Desfrute da liberdade de adaptar o GD910 às suas
preferências.
1 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Definições e
seleccione Telefone.
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2 Seleccione na lista que se segue:
Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora
ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a
hora para quando viajar ou para actualizar a hora de
Verão.
Poupança de energia - Seleccionar para configurar as
predefinições de economia de energia como: Desligado,
Só nocturno e Sempre On.
Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu GD910.
Segurança - Ajustar as suas definições de segurança,
incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.
NOTA: Código de segurança
O código de segurança predefinido é “0000” e o código de
segurança é necessário para apagar todas as entradas do
telefone e activar o menu Repor definições. O código de
segurança pode ser modificado a partir de Segurança >
Alterar códigos.

Comando de voz - Seleccione se pretende activar ou
desactivar a função de comando de voz.
Gestor de memória - Pode utilizar o Gestor de memória
para especificar a utilização de cada um dos tipos de
memória e verificar o espaço disponível.
- Memória comum do telefone - Visualize a memória
disponível no GD910 no que respeita a Imagens, Sons
e outros itens.
- Memória reservada do telefone - Veja a memória
disponível no telefone no que respeita às opções Msg
de texto, Contactos, Calendário, Tarefas, Notas,
Alarmes e Registo de chamadas.

D910_Portugal_Open_0912_���.ind59 59

59

2009.9.12 11:21:16 AM

Definições
- Memória cartão SIM - Ver a memória disponível no
seu cartão SIM.
Repor configurações - Repor todas as definições para
as predefinições de fábrica.
Informações - Ver as informações técnicas do seu
GD910.

Alterar as suas definições de conectividade
As suas definições de conectividade já foram configuradas
pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar
do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer
definições, utilize este menu.
No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. Toque em Definições e
depois seleccione Conectividade. Seleccione na lista que
se segue:
1 Definições de rede
Selec. de rede - Se definir para Automático, o GD910
procura automaticamente a rede e regista o telefone na
rede. Opção recomendada para um melhor serviço e
qualidade.
NOTA: Sempre que o seu telefone perder a rede no
modo manual, irá ser-lhe apresentada no ecrã de espera uma
mensagem para seleccionar a rede disponível.

Modo de rede - Pode definir um tipo de rede a procurar
quando procurar redes no menu Seleccionar rede.
Listas Preferidas - Se a procura de rede for efectuada
automaticamente, poderá adicionar uma rede preferida
para fazer a ligação.
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2 Lig. de pacote de dados
Configure a ligação de pacote de dados. (Quando
necessário/Quando disponível)
3 Modo de ligação USB
Pode utilizar o seu telefone com uma diversidade de
aplicações de comunicações de dados e de ligação ao
PC via USB. (Armazenamento USB/PC Suite)

Alterar as suas definições Bluetooth
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior.Toque em Definições e
seleccione Bluetooth.
2 Seleccione Activar Bluetooth (
), prima a tecla Enviar
e depois seleccione Definições. Fazer as suas
alterações a:
Visib meu disp - Configure Visível ou Visível durante 1
min para que os outros dispositivos possam detectar o
seu telefone quando estiverem a procurar um dispositivo
Bluetooth. Se seleccionar Oculto, os outros dispositivos
não poderão detectar o seu telefone quando estiverem a
procurar um dispositivo Bluetooth.
Nome do meu disp - Pode atribuir ou alterar o nome
do seu telefone que será apresentado nos outros
dispositivos. O nome do seu telefone será apresentado
nos outros dispositivos apenas quando Visibilidade do
meu dispositivo estiver definida como Visível.
Perfis suportados - Pode ver a lista de dispositivos,
como auriculares e kits mãos-livres, suportados por este
telefone com Bluetooth.

D910_Portugal_Open_0912_���.ind61 61

61

2009.9.12 11:21:17 AM

Definições
Modo SIM remoto - Activar modo SIM.
O meu endereço - Verifique aqui o endereço do seu
Bluetooth.
NOTA: Para aumentar a segurança, recomendamos que,
quando tiver configurado ou emparelhado com um dispositivo,
a Visibilidade seja configurada como Oculto. No caso de
ligações recebidas, independentemente de ter ou não
emparelhado o seu telefone com outro dispositivo, poderá
optar por aceitar ou rejeitar a ligação.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth
Emparelhando o seu GD910 e outro dispositivo, pode
configurar uma ligação protegida por código. Isto torna o
emparelhamento mais seguro.
1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e Visível.
Pode alterar a sua visibilidade no menu Definições
seleccionando Visibilidade do meu dispositivo e, em
seguida, Visível.
2 Toque em Procurar.
* Para activar o Bluetooth:
1 No menu Bluetooth, toque em Bluetooth para activá-lo,
tal como indicado na figura abaixo.
2 Para desactivar o Bluetooth, toque em Bluetooth
novamente.
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3
4
5
6

Se o Bluetooth estiver desactivado, será apresentado o
ícone
no ecrã.
Se o Bluetooth estiver activado, será apresentado o
ícone
no ecrã.
O GD910 irá procurar dispositivos. Quando a procura
estiver concluída, será apresentada no ecrã a lista dos
dispositivos encontrados, bem como a opção Actualizar.
Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o
emparelhamento e introduza o código; em seguida,
toque em OK.
O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro
dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
A sua ligação Bluetooth protegida por código está,
agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth
1 C
 ertifique-se de que o Bluetooth está ligado
e
Visível.
2 Siga as instruções fornecidas com o auricular para
emparelhar os dois dispositivos.
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Definições
3 T oque em Perguntar sempre ou Permitir sem
perguntar e toque em SIM para ligar. O GD910 irá
passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Enviar e receber os seus ficheiros
utilizando o Bluetooth
O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os
seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios,
e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar auriculares
Bluetooth para fazer e receber chamadas.
Antes de poder começar a partilhar ficheiros com o
Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com
outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca
do emparelhamento de dispositivos, consulte Emparelhar
com outro dispositivo Bluetooth.
NOTA: Leia o guia do utilizador de cada acessório
Bluetooth que está a tentar emparelhar porque as instruções
podem variar.
SUGESTÃO! Poderá melhorar a qualidade da
ligação se não existirem objectos sólidos entre o seu telefone
e o outro dispositivo Bluetooth.
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Definições
Para enviar um ficheiro:
1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um
ficheiro de fotografia.
2 Seleccione Enviar. Seleccione Bluetooth.
3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o
seu GD910 não irá procurar automaticamente outros
dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o seu GD910 irá
procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro
de alcance.
4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o
ficheiro, e toque em OK.
5 O seu ficheiro será enviado.
SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se
certificar de que o seu ficheiro foi enviado.

Para receber um ficheiro:
1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar
Ligado e Visível. Consulte Alterar as suas definições
Bluetooth no lado direito para mais informações.
2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para
aceitar o ficheiro do remetente. Toque em SIM para
receber o ficheiro.
NOTA: A marca e os logos Bluetooth® são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização
dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As
restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos
seus respectivos proprietários.

D910_Portugal_Open_0912_���.ind65 65

65

2009.9.12 11:21:18 AM

PC Suite
Pode sincronizar o seu PC com o seu telefone. Desta forma
assegura que todas as informações e datas importantes
coincidem e ficará também com uma cópia de segurança
para mantê-lo descansado.
SUGESTÃO! Para tal, terá que instalar a aplicação
PC Suite, fornecida no CD-ROM ou disponível para transferir
a partir de http://update.lgmobile.com. (A partir de www.
lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Vá para a
secção Manual & S/W Download)

Instalar o LG PC Suite no seu computador
1 N
 o ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior.Toque em Definições e
depois seleccione Conectividade.
2 Toque em Modo de ligação USB.
3 Ligue o telefone ao PC através do cabo USB e aguarde.
4 A mensagem do assistente de instalação será
apresentada.
CUIDADO! Se a mensagem do assistente de
instalação não for apresentada, verifique as definições de
CD-ROM no Windows.

5 Insira o CD fornecido ou clique no botão de
transferência para transferir directamente o programa
LG PC Suite do website.
6 Clique no Instalador do LG PC Suite que aparece no
seu ecrã.
66 LG GD910 | Guia do Utilizador
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PC Suite
Ligar o seu telemovel e o seu PC
1 S eleccione o modo PC Suite no menu Conectividade e
ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.
2 O LG PC Suite será automaticamente activado no seu
PC.
CUIDADO! Se o LG PC Suite não for automaticamente
activado no seu PC, verifique as definições do CD-ROM no seu PC.

3 O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as
informações do seu telefone
1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
2 Clique no ícone Cópia Segurança, e seleccione Cópia
Segurança ou Repor.
3 Seleccione se pretende fazer cópia de segurança
dos Dados de conteúdo e/ou os dados da Lista
telefónica/Agenda/Tarefas/Notas. Seleccione o local
para onde pretende fazer a cópia de segurança das
informações, ou a partir do qual pretende repor as
informações. Clique OK.
4 A cópia de segurança das suas informações será
realizada.

D910_Portugal_Open_1.0_0912.ind67 67

67

2009.9.12 2:48:10 PM

PC Suite
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC
1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
2 Clique no ícone Manage Files.
3 As imagens e ficheiros áudio que guardou no telefone
serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.
SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu
PC ajuda-o a organizar ficheiros, documentos e a eliminar o
conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos
1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
2 Clique no ícone Contactos.
3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos
gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.
4 Clique em Ficheiro e seleccione Guardar. De seguida
pode seleccionar para onde pretende guardar os seus
contactos.
NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos
gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado
esquerdo do ecrã do seu PC. Clique com o botão direito do
rato num dos seus contactos e seleccione Selec. tudo e, de
seguida, Copiar ou Mover p/ memória do telefone.
Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e
seleccione Copiar para contacto. Em seguida, clique na pasta
Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e
serão apresentados todos os números.
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PC Suite
Sincronizar as suas mensagens
1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
2 Clique no ícone Mensagens.
3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão
apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para
editar e reorganizar as mensagens.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de
armazenamento de massa
O telefone pode ser utilizado como dispositivo de
armazenamento de massa.
1 Desligue o seu telefone do seu PC.
2 No ecrã do relógio, arraste o dedo da direita para a
esquerda para o menu superior. superior. Toque em
Definições e depois seleccione Conectividade.
3 Toque em Modo de ligação USB.
4 Toque em Armazenamento de Massa. Este modo será
guardado.
5 Ligue o telefone ao seu PC. O seu telefone apresentará
a mensagem: Ligado.
6 Todos os ficheiros do seu telefone serão gravados
automaticamente no disco rígido do seu PC.
NOTA: O seu telefone deve ser desligado do seu
PC para iniciar o armazenamento de massa.
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Actualização do software
Actualização do software no site do
LG Mobile.
Para obter mais informações sobre esta função, visite o
site LGmobile.com
URL: http://www.lgmobile.com – seleccione o país
– Manual e Software banner
Esta função actualiza o seu software com a última versão
directamente. No decorrer da actualização do software,
requer-se a atenção do utilizado durante o processo.
Verifique as instruções e notas que aparecem a cada
passo do processo. Atenção: Não retirar o cabo de dados
ou a bateria durante a actualização. Pode danificar o seu
telefone. A LG não se responsabiliza da perda dos dados
durante o processo da actualização. Recomenda-se que
guarde as informações antes de actualizar o seu software.
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Resolução de problemas
Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que
poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone.
Alguns problemas exigem que contacte o seu operador,
mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.
Mensagem Causas

Soluções possíveis

Erro de
SIM

Certifique-se de que o
cartão SIM se encontra
correctamente introduzido.

possíveis

O telefone não
possui um cartão
SIM ou este foi
inserido de forma
incorrecta.
Sem ligação Sinal fraco
à rede
Sem acesso à área
de rede GSM

Desloque-se para junto de
uma janela ou para um
espaço aberto. Verifique
o mapa de cobertura do
fornecedor de serviços.
Cód n/
Para alterar um
Contacte o seu fornecedor
corresp
código de segurança de serviços.
deve confirmar
o novo código,
introduzindo-o
novamente. Os dois
códigos introduzidos
não coincidem.
Não é
Não suportado
Contacte o seu fornecedor
possível
pelo fornecedor de de serviços.
definir a
serviços, ou registo
função
necessário
Chamadas Erro de marcação
Nova rede não autorizada.
indisponíveis Novo cartão SIM
Verifique se existem novas
inserido Limite
restrições. Contacte o
de carregamento
fornecedor de serviços
alcançado
ou reponha o limite com
PIN 2.
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Resolução de problemas
Mensagem Causas

Soluções possíveis

Não é
possível
ligar o
telefone

Prima a tecla On/Off pelo
menos dois segundos.
Carregue a bateria.
Verifique o indicador de
carga no ecrã.
Carregue a bateria.
Certifique-se de que a
temperatura ambiente
é a correcta, aguarde
um momento, e depois
carregue novamente.
Verifique a alimentação
e a ligação ao telefone.
Verifique os contactos
da bateria e limpe-os
se necessário. Ligue a
uma tomada diferente ou
verifique a voltagem.
Se o carregador não
aquecer, substituao.
Utilize apenas acessórios
originais LG.
Substitua a bateria.
A religação a outro
fornecedor de serviços é
automática.
Verifique as definições.

possíveis
A tecla On/Off
não foi premida o
tempo suficiente
Sem bateria

Erro de
Bateria totalmente
carregamento descarregada
Temperatura fora
de alcance
Problema de
contactos
Sem ligação à
corrente
Carregador com
problemas
Carregador errado
Bateria com
problemas

O telefone
perde a
rede
Número
não
permitido

Sinal demasiado
fraco
A função de
marcação fixa está
activada.
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Acessórios
Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel,
que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar
estas opções de acordo com as suas necessidades de
comunicação pessoais. Para mais informações acerca da
disponibilidade, consulte o seu representante local. (Os
itens descritos a seguir podem ser opcionais.)
Carregador

Suporte de carga

Cabo de dados e CD

Almofada do relógio

Ferramenta da tampa do
SIM (2)

NOTA:

• Auricular Bluetooth não vem incluído, a LG recomenda que
use um auricular Bluetooth de alta performance devido a
reforçar uma boa comunicação.

NOTA:
• Utilize sempre acessórios originais LG.
• Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
• Os acessórios poderão variar de região para região; contacte
a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para
mais informações.
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Serviço de rede/ Especificações técnicas
Serviço de rede
O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização
aprovada para utilização em redes E-GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900 e WCDMA 2100.
Uma série de funções incluídas neste manual designase por Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais
aos quais pode aceder através do seu fornecedor de
serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um
destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos
através do seu fornecedor de serviços e obter instruções
relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de
serviços.

Especificações técnicas
Geral
Nome do produto: GD910
Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

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

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

Exposure to radio frequency energy
This section is related to the Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile
phone model GD910 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding exposure to
radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, all LG phones are designed to
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
•T
 he highest SAR value for this phone model, tested by
DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
• SAR data for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/kg, averaged over 1 g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
How to handle your GD910
Water resistance of the GD910
The GD910 is protected against splashing water (IPX4).
• You can wash your face while wearing the device, as it

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

 LG GD910 | User Guide
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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
when the GD910, immediately stop using it and consult
a physician.
• 
Be careful not to injure yourself and others around you
when you are engaged in heavy physical exercise or work
with wearing the device.
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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.
 LG GD910 | User Guide
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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.
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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.
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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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D910_Eng_0912.indd 14

2009.9.12 11:33:39 AM

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

Main screen

Back/Clear key
End/Power key

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

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

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

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

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

NOTE: Insert SIM Tool fully in SIM cap release not to
disfigure the cover. Use enclosured SIM Tool not to damage SIM cap cover.

2 Install the SIM card.
Make sure the gold contact area of the SIM card is facing
downwards. Slide the SIM card into the SIM card holder.
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Getting to know your phone

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.
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Getting to know your phone
A

B

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

Icon

Description
Charging the
battery

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

Connecting your phone and PC
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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 >

< Analog >
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Getting to know your phone
Get in touch with your GD910
The controls on the GD910 touchscreen change
dynamically, depending on the task you are carrying out.
Clock screen: To switch between the screens, just flick the
display from left to right or from right to left. You can also
choose one of the 8 Clock displays by flicking the screen
from top to bottom or from bottom to top on the main clock.
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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)
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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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bar

eys

area

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

D910_Eng_0912.indd 27

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 Opens the keypad screen. You can search your contacts
by choosing or .
28 LG GD910 | User Guide
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Calls
2 Scroll through the contact list or tab the Name field,
enter the first letter(s) of the contact you want to call in
touch key.
the Name field, and then press the Enter
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send
touch key. You
can also make a Video call from the options menu.

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

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

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

Record - Allows you to record the call.
Go to messages - Allows you to check your messages.
DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you
use numerical commands to navigate within automated
calls. By default, DTMF is set to on.
End call - Terminates the call.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, and then select
Speed dials.
2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other number to assign it to a
speed dial contact.
3 Your address book will open. Select the contact you
want to assign to that number by touching the contact’s
name once. To find a contact, tap the Name box, and
then enter the first letter(s) of the name of the contact.
To call a speed dial number, using the numerical keypad,
press and hold the assigned number until the contact
appears on the screen.

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

Changing call settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger 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
static 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 across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, and then select
Search.
TIP! On the numerical keypad screen, touch
search for contacts.

to open and

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

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

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

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

o

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

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

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

42 LG GD910 | User Guide

D910_Eng_0912.indd 42

2009.9.12 11:34:11 AM

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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Voice command
Access
To use a Voice command feature, press and hold the Clear
key
on the clock screen, and then follow the prompts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

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

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

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the GD910 to your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Phone.
2 Choose in the list below.
Date & Time - Adjust your date, time, and daylight
saving settings, or choose to automatically update the
time and date when travelling or for daylight saving
settings.
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Settings
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.

D910_Eng_0912.indd 57

57

2009.9.12 11:34:16 AM

Settings
Changing your Connectivity settings
Your connectivity settings have already been set up by
your network operator, so you can enjoy your new phone
immediately. To change any setting, use this menu:
On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Connectivity. Choose from:
1 Network settings
Select network - If you select Automatic, the GD910
automatically searches for a network and registers the
handset to the chosen network. This is recommended
for the best service and quality.
NOTE: When your handset loses a network in manual mode, a
message appears on the Idle screen instructing you to select
an available network.

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

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

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

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

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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PC Suite
You can synchronise your PC with your phone. This will
ensure all your important details and dates match and also
act as a backup to give you peace of mind.
TIP! To do this, you must install the PC Suite
application provided on the CD-ROM or available in a
download from http://update.lgmobile. com. (From www.
lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to
Manual & S/W Download Section)

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

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

3 Your phone and PC are now connected.

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

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

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

Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your PC and phone messages will be displayed in
folders on the screen.
4 Use the toolbar at the top of your screen to edit and
rearrange messages.
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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 across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Connectivity.
3 Touch USB connection mode.
4 Touch Mass storage. This mode will be saved.
5 Connect the phone to your PC. Your phone will display
Connected.
6 All your phone files will automatically be stored on your
PC’s hard disk.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate
mass storage.
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Software Update
LG Mobile Phone Software
This section discusses how to update LG mobile phone
software. For more information on installing and using this
software, please visit http://update.lgmobile.com.
The update feature allows you to update your software to
the latest version quickly and conveniently over the Internet,
eliminating the need to visit our service centre.
Since the mobile phone software update program requires
the your full attention for the duration of the update
process, please make sure to read the instructions and
notes that appear at each step before proceeding.
Note that removing the USB cable or batteries during the
update process may seriously damage your mobile phone.
LG assumes no liability for the loss of data during the
update process. It is highly recommended to back up any
important information before updating.
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Troubleshooting
This chapter lists a number of problems you might
encounter while using your phone. Some problems require
you to call your service provider, but most are easy to
correct yourself.
Message

Possible causes

SIM error

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

No
connection
to the
network
Codes do
not match

Function
cannot be
set
Calls not
available

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

Possible Corrective
measures
Make sure that the SIM
card is correctly inserted.

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

Contact your service
provider.
New network not
authorised. Check for new
restrictions. Contact a
service provider, or reset
limit with PIN2.
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Troubleshooting
Message
Phone
cannot be
switched
on

Charging
error

Phone
loses
network
Number
not
permitted
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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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LG Electronics Portugal

CERTIFICADO
DE GARANTIA
LG
Electronics
Portugal

É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.
NOME E APELIDOS
MORADA
C. POSTAL

CIDADE

TELEFONE
MODELO

LOCALIDADE
DATA DE COMPRA

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE
• Utllize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca “LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL”.
• Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver
contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em
contacto com a LG,
pelo tel: 808 785 454
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CERTIFICADO DE GARANTIA
REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA
1. 	Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e
da factura de compra.
1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e
número de série do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será
REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento
de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS
PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.
COBERTURA DA GARANTIA
• A garantia é aplicada aos modelos de Telefones GSM.
• O período de garantia é o seguinte:
      – Terminais e Acessórios : 2 Anos.
– Baterias : 1 Ano.
• A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).
EXCLUSÕES DA GARANTIA
• Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
• Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e
incluído neste certificado de garantia.
• A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
• Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou
aplicação de voltagem ou energia inadequada.
• Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença
do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a
conformidade às guias de entrega correspondentes.
• As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros,
embelezadores e similares.
• Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com
cada aparelho não forem observadas.
• Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
• Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou
apagado.
• Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de
garantia.
• Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
• Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
• Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não
incluído ou especificado neste certificado de garantia.
NOTA IMPORTANTE
• Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o
aparelho estiver fora de serviço.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a
elementos externos.
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