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PREZENTAREA TELEFONULUI 
 

Vă prezentăm câteva informații despre formatul telefonului, taste, 
ecran și pictograme. 

 

Taste 
 

Următorul tabel vă oferă o descriere scurtă a tastelor telefonului: 
 

Nr.crt  Tastă Func ție 

1 Func ție Realizează acțiunea indicată în partea de 
jos a ecranului. 

2 Navigare 
În modul stand-by, puteți accesa funcțiile 

definite de utilizator. În modul meniu, puteți 
derula prin opțiunile de meniu. 

3 Apelare 
Se deschide lista apelurilor recente sau 

puteți efectua un apel către numărul afișat. 
Puteți răspunde la un apel primit. 

4 Închidere 
Închide un apel sau respinge un apel primit. 
Țineți apăsată această tastă timp de 3 
secunde pentru a porni / opri telefonul. 

5 1……0 Introduceți numere, text și/sau caractere 
speciale. 



Ecran 
 

Ecranul telefonului mobil este conceput după cum urmează: 
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Pictograme 
 

Descrierea pictogramelor afișate în partea de sus a ecranului, 
indicând starea telefonului: 
 

Pictogram ă Descrierea func ției  

 

Reprezintă semnalul curent al rețelei. Cu cât 
aveți mai multe bare, cu atât semnalul este mai 

puternic. 

 

Starea bateriei. Cu cât aveți mai multe bare, cu 
atât bateria este mai încărcată. 

 
Mesaje SMS necitite. 

 
Alarmă activă. 

 
Funcția bluetooth activată. 

 
Profilul activ este Silențios. 

 
Profilul activ este Întâlnire. 

 
Profilul activ este Exterior. 

 
Căști conectate. 

 
Indicator Roaming. 

 

  



   PREGĂTIREA TELEFONULUI 
 

Pregătirea telefonului mobil pentru prima utilizare 
 

Introducerea cardului SIM și a bateriei 
 

Când deveniți clientul unei rețele de telefonie mobilă, veți primi un 
card SIM ce conține detaliile abonamentului/cartelei dvs. cum ar fi 
codul PIN și servicii opționale. 
 

Pentru a instala cardul SIM și bateria 
 

1. Îndepărtați capacul bateriei. 
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2. Introduceți cardul SIM. 
 

Telefonul dvs. are 2 locașuri pentru carduri SIM pentru a vă 
permite să folosiți 2 carduri SIM și a le schimba între ele. 
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• Introduceți cardul SIM în telefon cu cipul auriu în jos. 
• Fără a introduce un card SIM puteți folosi serviciile fără 

rețea ale telefonului și câteva meniuri. 
 

3. Introduceți bateria. 
(Vezi 2.3 - Pagina 3) 

 
4. Înlocuiți capacul bateriei. 
 

Introducerea cardului de memorie (op țional) 
 

Pentru a stoca fișiere multimedia adiționale, trebuie să introduceți 
un card de memorie.  
 



• Formatarea cardului de memorie pe un PC poate crea 
probleme de incompatibilitate cu telefonul. Formatați cardul 
de memorie numai pe telefon. 

 

1. Îndepărtați capacul bateriei. 
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2. Introduceți un card de memorie cu eticheta în sus. 
 

(Vezi 3.2 - Pagina 4) 
  



   UTILIZAREA FUNCȚIILOR DE BAZĂ 
 

Realizarea operațiunilor de bază pe telefonul mobil. 
 

Pornirea și oprirea telefonului 
 

Pentru a porni telefonul: 
 

1. Țineți apăsat lung butonul de pornire [ ].  
 

2. Introduceți codul PIN și apăsați OK (dacă este cazul). 
 

Pentru a opri telefonul, vezi pasul 1 de mai sus. 
 

Accesarea meniurilor și a aplica țiilor 
 

Pentru a accesa Meniul și Aplicațiile  
 

Pentru a accesa meniul telefonului 
 

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft <Meniu> [Menu] pentru a 
accesa modul Meniu. 
 

2. Folosiți tastele de navigare pentru a derula la un meniu sau 
opțiune. 
 

3. Apăsați <Selectare> [Select], <OK> sau tasta de Confirmare 
[Confirm] pentru a confirma opțiunea evidențiată. 
 

4. Apăsați <Înapoi> [Back] pentru a merge un nivel mai sus, 
apăsați [ ] pentru a reveni la modul inactiv.  
 

Folosi ți func țiile de apelare de baz ă 
 

În această secțiune aflați cum se apelează și cum se răspunde la 
apeluri. 
 



Efectua ți un apel: 
 

1. În modul inactiv, introduceți prefixul telefonic și numărul de 
telefon. 
 

2. Apăsați [ ] pentru a apela numărul. 
 

3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].  
 

Răspunde ți la apel: 
 

1. Atunci când recepționați un apel, apăsați [ ].  
 

2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].  
 

Trimiterea și vizualizarea mesajelor 
 

În această secțiune aflați cum se trimit și cum se vizualizează 
mesajele text (SMS). 
 

Pentru a trimite un mesaj text: 
 

1. În modul Meniu, selectați Mesaje [Messaging] → Scriere mesaj 
[Write message] → Mesaj text [Text message]. 
 

2. Introduceți mesajul text.  
 

3. Apăsați <Opțiuni> [Options] → Trimite la [Send to]. 
 

4. Introduceți numărul de telefon al destinatarului sau selectați-l 
din agenda telefonică. 
 

5. Apăsați <OK> sau adăugare, în funcție de pasul anterior. 
 

6. Apăsați <Opțiuni> [Options] → Trimite [Send]. 
 

Adăugare contacte 



 

În această secțiune veți afla elementele de bază ale agendei 
telefonice. 
 

Adăugare contact: 
 

1. Selectați Meniu [Menu]. 
 

2. Selectați Agendă [Phonebook] → Adăugare contact nou [Add 
new contact]. 
 

3. Selectați locația de stocare (Telefon, SIM1 sau SIM2). 
 

4. Introduceți informațiile de contact. 
 

5. Apăsați <Opțiuni> [Options] → Salvare [Save] pentru adăugarea 
contactului în memorie. 
 

Găsirea unui contact 
 

1. În modul Meniu, selectați Agendă [Phonebook]. 
 

2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți. 
 

3. Selectați numele contactului din lista de căutare. 
 

Când ați găsit contactul dorit, puteți iniția apelul apăsând [ ]  
 

Ascultare muzic ă 
 

În această secțiune veți afla cum puteți asculta muzică prin Music 
Player sau Radio FM. 
 

Ascultare radio FM: 
 

1. Introduceți casca inclusă în mufa jack multifuncțională. 
 



2. În modul Meniu, selectați Multimedia → Radio FM. 
 

3. Apăsați tasta de navigare în jos pentru a porni radioul. 
 

4. Controlați radioul FM cu ajutorul tastelor de navigare. 
 

Ascultare fi șiere de muzic ă: 
 

După transferarea melodiilor în directorul "Muzica Mea" [My Music] 
din telefon sau de pe cardul de memorie: 
 

1. În modul Meniu, selectați Multimedia → Player Audio. 
 

2. Selectați o categorie de muzică → un fișier de muzică. 
 

3. Controlați redarea cu ajutorul tastelor de navigare. 
 

  



   UTILIZAREA CAMEREI FOTO 
 

În această secțiune vezi afla elementele de bază despre realizarea 
și vizualizarea fotografiilor. 

 

Realizarea fotografiilor  
 

1. În Meniu, selectați Cameră foto [Camera] pentru a porni 
camera. 
 

2. Îndreptați lentilele spre subiect și realizați ajustările dorite. 
 

3. Apăsați tasta de Confirmare [Confirm] pentru a face o fotografie. 
Fotografia este salvată automat. 
 

4. Apăsați <Înapoi> [Back] pentru a face altă fotografie (pasul 2). 
 

Vizualizarea fotografiilor realizate 
 

Apăsați tasta soft stânga și apoi selectați Fotografii [Photos] pentru 
a accesa rapid galeria. 
 

Opțiuni camer ă foto 
 

Din opțiunile Camerei foto [Camera] puteți controla următoarele: 
 

Setări camer ă: 
 

Selectați sunetul de declanșare pentru momentul în care realizați o 
fotografie. 
 

Schimbați valoarea timpului de expunere pentru a modifica 
luminozitatea fotografiei. 
 

Reglați contrastul pentru a diferenția zonele închise de cele 
deschise. 
 



Schimbați valoarea Anti-pâlpâire [Anti-flicker] pentru a elimina 
efectul fluorescent al pozelor. 
 

Modificați durata temporizatorului pentru camera frontală. 
 

Schimbați numărul de poze în serie.  
 

 Setări imagine: 
 

Puteți modifica mărimea imaginii. 
 

Puteți modifica calitatea imaginii. 
 

Balan ță alb: 
 

Selectați o schemă de culoare în funcție de ambient. 
 

Mod scenic: 
 

Vă permite să selectați modul nocturn (lumină extra) sau puteți 
lăsa telefonul să aleagă cel mai bun mod. 
 

Setări efecte: 
 

Adaugă un efect de culoare pentru fotografiile alese. 
 

Stocare: 
 

Puteți alege locația unde să stocați pozele realizate. 
  



   UTILIZARE BLUETOOTH 
 

În această secțiune veți afla detalii despre posibilitatea telefonului 
de a se conecta cu alte dispozitive wireless pentru schimb de date. 
 

Pornirea func ției de Bluetooth wireless 
 

1. În modul Meniu, selectați Setări [Settings] → Conectivitate 
[Connectivity] → Bluetooth. 
 

2. Selectați opțiunea Pornire [Power]. 
 

3. Apăsați tasta soft stânga pentru Pornire. 
 

4. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, 
derulați până la Vizibilitate [Visibility] și apăsați tasta soft stânga 
pentru Pornire. 
 

Găsirea și împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth activa te 
 

1. În modul Meniu, selectați Setări [Settings] → Conectivitate 
[Connectivity] → Bluetooth → Dispozitivul meu [My device] → 
Căutare dispozitiv nou [Search new device]. 
 

2. Derulați până la dispozitiv și apăsați < Select>. 
 

3. Introduceți codul PIN pentru opțiunea de Bluetooth wireless sau 
PIN-ul celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă acesta are unul, și 
apăsați <OK>. 
 

Când proprietarul celuilalt dispozitiv introduce același cod sau 
acceptă conexiunea, împerecherea este completă. 
 

Trimiterea de date cu ajutorul opțiunii de Bluetooth wireless. 
 

1. Selectați fișierul sau elementul din una dintre aplicațiile 
telefonului pe care doriți să îl transferați. 



 

2. Apăsați < Opțiuni > [Options] →Trimitere [Send] → Prin 
Bluetooth [Via Bluetooth] → Selectați numele dispozitivului și apoi 
acceptați fișierul la receptor. 
 

Primirea de date cu ajutorul op țiunii de Bluetooth wireless 
 

1. Introduceți sau acceptați codul PIN pentru opțiunea de 
Bluetooth wireless și apăsați < OK > (dacă este necesar). 
 

2. Apăsați < Da > [Yes] pentru a confirma că doriți să primiți date 
de la dispozitiv (dacă este necesar). 
 

Schimbarea numelui dispozitivului Bluetooth 
 

1. În modul Meniu, selectați Setări [Settings] → Conectivitate 
[Connectivity] → Bluetooth → Numele meu [My name]. 
 

2. Scrieți numele dorit și apoi apăsați Opțiuni [Options] → Realizat 
[Done]. 

 
 
 
 
 

Alegerea loca ției de stocare 
 

1. În modul Meniu, selectați Setări [Settings] → Conectivitate 
[Connectivity] → Bluetooth → Avansat [Advanced] → Stocare 
[Storage]. 
 

2. Selectați Cardul de memorie [Memory card] dacă aveți unul 
introdus, altfel selectați Telefon [Phone]. 
 

 

  



   CE 
 
 

Vă rugăm să citiți această secțiune importantă. 
 

UNDE RADIO 
 

Toate dispozitivele mobile trebuie să se conformeze cu 
standardele internaționale (ICNIRP) sau cu Directiva Europeană 
2014/53/EU (RED) înainte de a fi puse la vanzare. Protecția 
sănătății și siguranța pentru utilizator și oricare altă persoană este 
o cerință esențială a acestor standarde și directive. 
 

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE 
PENTRU EXPUNERE LA UNDE RADIO 
 
Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta a 
fost conceput astfel încât să nu depășească limitele de expunere la 
undele radio (câmpuri electromagnetice de frecvență radio) 
recomandate de directivele internaționale. Aceste directive au fost 
stabilite de organizația științifică independentă (ICNIRP) și cuprind 
limite de siguranță stabilite în așa fel încât să asigure protecția 
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății. 
 

  



Declarația de Conformitate EU 

 
Se declară prin prezenta că acest dispozitiv respectă cerințele 
esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/EU. 
 

Pentru declarația de conformitate, vizitați situl web 
www.energizeyourdevice.com 
 

Atenționare: Respectați reglementările locale și naționale din 
locația în care este utilizat acest dispozitiv. Utilizarea acestui 
dispozitiv poate fi restricționată în unele sau toate membrele 
statelor Uniunii Europene (UE) 
 

Observații: 
 
- Datorită materialului carcasei folosit, telefonul mobil trebuie să 
fie conectat numai la o interfață USB 2.0 sau mai mare. Este 
interzisă conectarea la așa-numitul USB de putere [power USB]. 
 

- Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor 
accesibil. 
 

- Nu utilizați telefonul mobil într-un mediu cu temperaturi prea 
ridicate sau prea joase, nu expuneți niciodată telefonul în bataia 
directă a soarelui sau într-un mediu cu umiditate prea mare. 
Temperaturile potrivite pentru telefon și accesoriile sale sunt -
10℃-55℃. 
 

- În timpul încărcării, țineți telefonul într-un mediu cu o 
temperatură ambientală normală și cu ventilare bună. Este 
recomandată încărcarea telefonului într-un mediu cu temperaturi 
între 5℃~25℃. Asigurați-vă că folosiți pentru încărcare numai 
încărcătorul furnizat de producător. Folosirea unui încărcător 
neautorizat poate provoca pericole și violează autorizația și 
garanția telefonului. 
 



- ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ 
CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE ÎN 
CONCORDANȚĂ CU INSTRUCȚIUNILE 
 

- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la 
pierderea auzului. 
 

Pentru mai multe informații vizitați www.energizeyourdevice.com 
 

Pentru informații suplimentare despre câmpuri electromagnetic și 
sănătatea publică vizitați situl web http://www.who.int/peh-emf. 
 

Telefonul dvs. este echipat cu o antenă încorporată. Pentru o 
funcționare optimă, evitați atingerea sau degradarea acesteia. 
 

Întrucât dispozitivele mobile oferă o gamă întreagă de funcții, ele 
pot fi utilizate în diferite poziții, nu numai ținute la ureche. În 
aceste circumstanțe, dispozitivul se va conforma cu directivele 
relevante atunci când este utilizat cu căști sau cu cablu de date 
USB. Dacă folosiți alt accesoriu, asigurați-vă că acesta nu conține 
metale și că poziționează telefonul la cel puțin 1,5 cm distanță de 
corp.    
  



Noi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANȚA) 
Prin aceasta declarăm:  
 

ENERGIZER se conformează cu standardele și dispozițiile 
directivelor. Procedura de certificare a conformității definită în 
articolul IV din directiva 2014/53/EU a fost sub controlul următoarei 
organizații: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Telefon: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 

Textul complet al certificatului de conformitate al dispozitivului 
este disponibil la cerere prin poștă la adresa următoare: AVENIR 

TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 
20, Franța. 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Data)  (Numele și semnătura persoanei 

autorizate) 
 

Valoarea RSA (Rata Specifică de Absorbție) maximă pentru 
acest model și condițiile în care a fost înregistrată: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g RSA Cap | 0.731 W/kg 10g 
RSA Corp 

DCS 1800 0,441 W/kg 10g RSA Cap | 0,946 W/kg 10g 
RSA Corp 

 

 

  

 
 
 

CERTIFICAT DE 
CONFORMITATE 

ENERGY E10+ 



În timpul utilizării, valorile RSA pentru acest dispozitiv sunt în mod 
normal mult sub valorile declarate mai sus. Aceasta se datorează 
faptului că puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil scade 
automat atunci când nu este nevoie de putere maximă pentru 
apel, în scopul eficienței sistemice și pentru minimizarea 
interferenței asupra rețelei. Cu cât puterea de operare a 
dispozitivului este mai mică, cu atât valoarea RSA este mai mică.  
  



 

 


