
 
 



 
1.1 

 
1.2 

 



 
2.1 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 



 
3.1 

 

 
3.2 

  



   
 

PREDSTAVENIE VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU 
 

Získajte informácie o usporiadaní, klávesoch, displeji a 
ikonách mobilného telefónu. 

 
Klávesy 

 
Nasledujúca tabuľka vám ponúka stručný popis klávesov 
telefónu: 
 

  

Polož
ka Kláves Funkcia 

1 Funkcia Vykonajte činnosť uvedenú v spodnej 
časti obrazovky. 

2 Navigácia 

V pohotovostnom režime môžete získať 
prístup k funkciám definovaným 

používateľom, v režime menu prejdite 
možnosťami tohto režimu. 

3 Hovor 
Otvorte zoznam posledných hovorov 
alebo zavolajte na zobrazené číslo. 
Môžete prijať prichádzajúci hovor. 

4 Prerušenie 
hovoru 

Táto funkcia ukončí alebo odmietne 
prichádzajúci hovor. Ak chcete telefón 

zapnúť / vypnúť, podržte tlačidlo 
stlačené 3 sekundy. 

5 1……0 Zadajte čísla, text a / alebo špeciálne 
znaky. 



Obrazovka 
 

Obrazovka vášho mobilného telefónu je navrhnutá 
nasledovne: 

 
(Viď  1.2 – strana 2) 

 
Ikony 

 
Získajte informácie o ikonách zobrazených v hornej časti 
obrazovky, ktoré označujú stav telefónu: 
 

Ikona  Popis funkcie  

 

Táto ikona predstavuje aktuálny sieťový signál. 
Čím viac čiarok je zobrazených na ikone, tým je 

signál silnejší. 

 Stav batérie. Ďalšie čiarky indikujú viac batérie. 

 Neprečítaná SMS správa. 

 Nastavenie budíka. 

 Funkcia Bluetooth je aktivovaná. 

 
Profil je nastavený na tichý režim. 

 
Profil je nastavený na režim stretnutia. 

 Profil je nastavený na vonkajší režim. 

 
Je pripojený Headset. 

 
Indikátor roamingu. 

 
 
 
 



   PRÍPRAVA VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU NA 
POUŽITIE 

 
 

Začnite s nastavením mobilného telefónu na prvé použitie 
 

 
Inštalácia SIM karty a batérie 

 
Keď sa prihlásite na odber mobilnej služby, obdržíte SIM 
kartu (modul identity účastníka) s podrobnosťami o odbere, 
ako aj vaše osobné identifikačné číslo (PIN) a voliteľné 
služby. 
 
Pre inštaláciu SIM karty a batérie, 
 
1. Odstráňte kryt batérie. 
 

  (Viď  2.1 – Strana 3) 
 

2. Vložte SIM kartu. 
 
Váš telefón má 2 sloty SIM karty, ktoré vám umožnia naraz 
používať 2 SIM karty a prepínať medzi nimi. 
 

(Viď  2.2 – Strana 3) 
 
• Vložte SIM kartu do telefónu, zlatými kontaktmi 

smerujúcimi nadol. 
• Bez vloženia SIM karty môžete použiť nesieťové 

služby vášho telefónu a niektoré z ponúk. 
 
3. Vložte batériu. 
 

(Viď  2.3 – Strana 3) 



4. Vymeňte kryt batérie. 
 

Vloženie pamä ťovej karty (volite ľné) 
 
Ak chcete uložiť ďalšie multimediálne súbory, musíte vložiť 
pamäťovú kartu.  
 
 
• Formátovanie pamäťovej karty v počítači môže 

spôsobiť nekompatibilitu s vašim telefónom. Formátujte 
pamäťovú kartu iba v telefóne. 

 
 
1. Odstráňte kryt batérie. 
 

(Viď  3.1 – Strana 4) 
 

 
2. Vložte držiak pamäťovej karty štítkom smerom nahor. 
 

(Viď  3.2 – Strana 4) 

  



    POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ 
 

Naučte sa, ako vykonávať základné operácie mobilného 
telefónu. 

 
Zapnutie a vypnutie vášho telefónu 

 
Zapnutie vášho telefónu, 
 
1. Po dlhšiu dobu stlačte vypínač [ ]. 
 
2. Zadajte svoje číslo PIN a stlačte OK (ak je to potrebné). 
 
Ak chcete telefón vypnúť, prejdite na krok 1, ktorý je uvedený 
vyššie. 
 

Prístup k menu a aplikáciám 
 
Aby ste získali prístup do režimu menu a aplikácií,  
 
Prístup k menu telefónu, 
 
1. V základnom režime stlačte ľavé kontextové tlačidlo 
<Menu> pre prístup do režimu menu. 
 
2.  Pomocou navigačného tlačidla prejdite do režimu menu 
alebo možnosti. 
 
3. Stlačte <Vybrať>, <OK> alebo tlačidlo Potvrdiť, aby ste 
potvrdili zvýraznenú možnosť. 
 
4. Stlačením tlačidla <Späť> sa presuniete o jednu úroveň 
vyššie, stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu. 
 
  



Používanie základný funkcií hovoru 
 
V tejto sekcii sa naučíte uskutočniť alebo prijímať hovory. 
 
Uskuto čnenie hovoru: 
 
1. V základnom režime zadajte kód danej oblasti a telefónne 
číslo. 
 
2. Stlačte [ ], aby ste vytočili číslo. 
 
3. Hovor ukončíte stlačením [  ]. 
 
Prijatie hovoru: 
 
1. Pri prichádzajúcom hovore stlačte [ ]. 
 
2. Hovor ukončíte stlačením [   ]. 
 

Odosielanie a zobrazovanie správ 
 
V tejto časti sa naučíte posielať a prezerať text (SMS správy). 
 
Odoslanie textovej správy: 
 
1. V režime Menu vyberte položku Správy → Napísať správu 
→ Textová správa. 
 
2. Zadajte text správy.  
 
3. Stlačte <Voľby> → Odoslať (komu). 
 
4. Zadajte cieľové číslo alebo vyberte číslo z telefónneho 
zoznamu. 



 
5. Stlačte <OK> alebo pridajte číslo v závislosti od 
predchádzajúceho kroku. 
 
6.   Stlačte <Možnosti> → Odoslať. 
 

Pridávanie kontaktov 
 
Naučte sa základy používania funkcie telefónneho zoznamu. 
 
Pridávanie nového kontaktu: 
 
1. Vyberte položku Menu. 
 
2. Vyberte položku Telefónny zoznam → Pridať nový kontakt. 
 
3. Vyberte úložisko (Telefón, SIM1 karta alebo SIM2 karta). 
 
4. Zadajte kontaktné informácie. 
 
5. Ak chcete pridať kontakt do pamäte telefónu, stlačte 
tlačidlo <Voľby> → Uložiť. 
 
Vyhľadávanie kontaktov 
 
1. V režime Menu vyberte položku Telefónny zoznam. 
 
2. Zadajte prvých pár písmen mena kontaktu, ktorý chcete 
nájsť. 
 
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu vyhľadávania. 
 
Po nájdení kontaktu môžete zavolať na tento kontakt 
stlačením [   ] 



 
Počúvanie hudby 

 
Naučte sa počúvať hudbu pomocou prehrávača hudby alebo 
FM rádia. 
 
Počúvanie FM rádia: 
 
1. Pripojte slúchadlá dodávané k telefónu do multifunkčného 
konektora telefónu. 
 
2. V režime Menu vyberte položku Multimédiá → FM rádio. 
 
3. Stlačením Tlačidla pre navigáciu nadol spustite rádio. 
 
4. Ovládajte FM rádio pomocou Navigačných tlačidiel. 
 
Počúvanie hudobných súborov: 
 
Po prenose hudobných súborov do priečinka "Moja hudba" 
vášho telefónu alebo pamäťovej karty, 
 
1. V režime Menu vyberte položku Multimédiá → Prehrávač 
zvuku. 
 
2. Vyberte kategóriu hudby → hudobný súbor. 
 
3. Ovládajte prehrávanie pomocou navigačných tlačidiel. 
 
  



    POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU 
 

Naučte sa základy pre zachytenie a prezeranie fotografií. 
 

 
Zachytenie fotiek 

 
1. V režime Menu vyberte možnosť Fotoaparát a zapnite 
fotoaparát. 
 
2. Nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete odfotiť a 
vykonajte akékoľvek úpravy. 
 
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť urobíte fotografiu. 
Fotografia sa automaticky uloží. 
 
4. Stlačením tlačidla <Späť> urobte ďalšiu fotografiu (krok 2). 
 

Zobrazenie zachytených fotografií 
 
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a potom vyberte položku 
Fotografie, čím sa rýchlo dostanete do galérie fotografií. 
 

Možnosti fotoaparátu 
 
Keď vstúpite do možností Fotoaparátu, budete mať k 
dispozícii nasledujúce možnosti: 
 
Nastavenia fotoaparátu: 
 
Pri každom snímaní fotografie vyberte zvuk uzávierky. 
 
Ak chcete upraviť jas fotografie, zmeňte hodnotu expozície. 
 
Nastavte kontrast, aby ste rozlíšili tmavé a svetlé miesta. 



 
Ak chcete eliminovať efekt fluorescencie na fotografiách, 
zmeňte Hodnotu proti blikaniu (Anti-flicker value). 
 
Upravte časovač oneskorenia, aby ste zachytili fotografie. 
 
Zmeňte číslo nepretržitého záberu, aby ste zachytili rad 
fotiek. 
 
Nastavenia obrázkov: 
 
Veľkosť obrázka môžete zmeniť. 
 
Môžete upraviť kvalitu obrázku. 
 
Vyváženie bielej: 
 
Vyberte farebnú schému podľa okolitého prostredia. 
 
Režim scény: 
 
Umožňuje vám vybrať nočný režim (prídavné svetlo) alebo 
nechajte, aby telefón vybral ten najlepší režim. 
 
Nastavenia efektov: 
 
Pridajte farebný efekt k nasnímaným fotografiám. 
 
Skladovanie: 
 
Môžete si vybrať, kam chcete uložiť zachytené fotografie. 
  



    POUŽÍVANIE FUNKCIE BLUETOOTH 
 

 
Získajte informácie o schopnosti vášho telefónu pripojiť sa k 

iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu údajov. 
 

Zapnutie bezdrôtovej funkcii Bluetooth 
 
1. V režime Menu vyberte Nastavenia → Pripojenie → 
Bluetooth. 
 
2. Vyberte možnosť Napájanie. 
 
3. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo, aby ste zapli túto funkciu. 
 
4. Ak chcete ostatným zariadeniam umožniť vyhľadanie 
vášho telefónu, prejdite nadol na položku Viditeľnosť a stlačte 
ľavé kontextové tlačidlo, aby ste Zapli túto funkciu. 
 
  



Nájdenie a spárovanie sa s inými zariadeniami 
s podporou funkcie Bluetooth  

 
1. V režime Menu vyberte položku Nastavenia → Pripojenie 
→ Bluetooth → Moje zariadenie → Vyhľadať nové 
zariadenie. 
 
2. Prejdite na položku zariadenie a stlačte tlačidlo <Vybrať>. 
 
3. Zadajte PIN kód pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo 
PIN kód funkcie Bluetooth druhého zariadenia, ak má 
zariadenie jeden PIN kód, a stlačte tlačidlo <OK>. 
 
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo 
prijme pripojenie, spárovanie je dokončené. 
 
Posielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth. 
 
1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať z jednej 
z aplikácií vášho telefónu. 
 
2. Stlačte tlačidlo <Voľby> → Poslať → Prostredníctvom 
Bluetooth → Vyberte názov zariadenia a potom prijmite súbor 
v prijímači. 
 

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie 
Bluetooth 

 
1. Zadajte alebo prijmite PIN kód pre bezdrôtovú funkciu 
Bluetooth a stlačte <OK> (ak je to potrebné). 
 
2. Stlačte <Áno>, aby ste potvrdili, že ste ochotní prijímať 
dáta z daného zariadenia (ak je to potrebné). 
 



Zmena názvu zariadenia Bluetooth 
 
1. V režime Menu vyberte položku Nastavenia → Pripojenie 
→ Bluetooth → Moje meno. 
 
2. Napíšte požadované meno a potom stlačte Voľby → 
Hotovo. 
 

Výber miesta uloženia 
 
1. V režime Menu vyberte položku Nastavenia → Pripojenie 
→ Bluetooth → Pokročilé → Úložisko. 
 
2. Vyberte pamäťovú kartu, ak ste pred tým túto kartu do 
telefónu nevložili, vyberte Pamäť telefónu. 
 

 
  



   CE 
 
 

Prosím, vyhraďte si čas na prečítanie tejto dôležitej časti. 
 
 
RÁDIOVÉ VLNY 
 
Doklad o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s 
európskou smernicou 2014/53 / EÚ (RED) je požadovaný pri 
všetkých modeloch mobilných telefónov pred ich uvedením na trh. 
Ochrana bezpečnosti a zdravia užívateľa alebo akejkoľvek inej 
osoby je základnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto 
smernice. 
 
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ USMERNENIA PRI 
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM 
 
Vaše mobilné zariadenie je zároveň rádiovým vysielačom 
a prijímačom. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity pre 
vystavenie rádiovým vlnám (rádiofrekvenčné elektromagnetické 
polia) odporúčané medzinárodnými smernicami. Usmernenia 
vypracovala nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú 
značnú bezpečnostnú rezervu navrhnutú pre zaistenie bezpečnosti 
všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravie. 
 
  



Súlad s predpismi EÚ 
 
Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ. 
 
Prehlásenie o zhode nájdete na webovej stránke 
www.energizeyourdevice.com 
 
Upozornenie: Dodržujte národné miestne predpisy v mieste, kde 
sa má zariadenie používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené 
na použitie v niektorých alebo všetkých členských štátoch 
Európskej únie (EÚ) 
 
Poznámky: 
 
- Z dôvodu použitého krytu je mobilný telefón pripojený iba k 
rozhraniu USB verzie 2.0 alebo vyššej. Pripojenie k tzv. napájaniu 
USB je zakázané. 
 
- Adaptér by mal byť inštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by 
byť ľahko prístupný. 
 
- Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo 
príliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte mobilný telefón silnému 
slnečnému žiareniu alebo príliš mokrému prostrediu. Vhodná 
teplota pre telefón a jeho príslušenstvo je -10 ℃ -55 ℃. 
 
- Pri nabíjaní, prosím, umiestnite telefón do prostredia, ktoré má 
normálnu izbovú teplotu a dobré vetranie. Odporúča sa nabíjať 
telefón v prostredí s teplotou od 5 ℃ do 25 ℃. Prosím, uistite sa, 
že používate len nabíjačku ponúkanú výrobcom. Použitie 
neautorizovanej nabíjačky môže spôsobiť nebezpečenstvo a 
porušiť autorizáciu telefónu a záručného článku. 
 



- UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA 
ZAMENENÁ S NESPRÁVNYM TYPOM BATÉRIE. POUŽITÉ BATÉTIE 
LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV. 
 
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a telefónnych slúchadiel 
môže spôsobiť stratu sluchu. 
 
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.energizeyourdevice.com 
 
Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví 
nájdete na nasledujúcej stránke. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Váš telefón je vybavený zabudovanou anténou. Pre optimálnu 
prevádzku by ste sa mali vyhnúť jej dotýkaniu alebo manipulácii s 
ňou. 
 
Keďže mobilné zariadenia ponúkajú širokú škálu funkcií, môžu byť 
použité v polohách iných ako proti vášmu uchu. Za takýchto 
okolností bude zariadenie vyhovovať  smerniciam, pri použití so 
slúchadlami alebo s dátovým káblom USB. Ak používate iné 
príslušenstvo, uistite sa, že sa telefón, pri používaní tohto výrobku, 
nedotýka žiadneho kovového materiálu a že toto príslušenstvo 
umiestňuje telefón aspoň 1,5 cm od tela. 
  



My, spoločnosť AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANCÚZSKO) 
Prehlasujeme, že:  
 
ENERGIZER je v súlade s normami a ustanoveniami smerníc. 
Proces osvedčenia o zhode definovaný v článku IV smernice 
2014/53 / EÚ bol pod kontrolou nasledujúcej organizácie: 
 

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

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

 
 Úplný text osvedčenia o zhode zariadenia je k dispozícii na 
vyžiadanie poštou na tejto adrese: AVENIR TELECOM - 208, 
Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Francúzsko 
 
 
 
 

9.7.2017  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Dátum)  (Meno a podpis oprávnenej osoby) 

 
Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za akých bola 

zaznamenaná: 

GSM 900 0,586 W/kg 10g SAR vrchnej časti | 0,731 W/kg 10g SAR  
tela 

DCS 1800 
0,441 W/kg 10g SAR vrchnej časti | 0,946 W/kg 10g SAR    

tela 
 

Počas používania sú aktuálne hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne 
výrazne pod hodnotami uvedenými vyššie. Je to preto, že v záujme efektívnosti 
systému a minimalizovania rušenia sieti sa prevádzkový výkon mobilného 
zariadenia automaticky zníži, keď nie je potrebný plný výkon pre daný hovor. 
Čím nižší je výkon zariadenia, tým nižšia je jeho hodnota SAR. 

 

  
CERTIFIKÁT O ZHODE  

ENERGY  E10+ 



 


