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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 
 

Tìm hiểu về thiết kế, các phím, màn hình và các biểu tượng trên 
điện thoại của bạn. 

 
 

Các phím 
 

Bảng dưới đây miêu tả nhanh về các phím điện thoại: 
 

  

Thứ tự Phím Chức năng 

1 Chức năng 
Thực hiện tác vụ được chỉ ra ở dưới cùng 

của màn hình. 

2 Điều hướng 

Trong chế độ chờ, bạn có thể truy cập các 
chức năng do người dùng cài đặt, trong 

menu (chế độ trình đơn), di chuyển qua các 
tùy chọn trình đơn. 

3 Cuộc gọi 
Mở danh sách các cuộc gọi gần đây hoặc 
thực hiện cuộc gọi đến số được hiển thị. 

Bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến. 

4 Giữ cuộc gọi 
Kết thúc cuộc gọi hoặc từ chối cuộc gọi đến. 
Giữ lại trong 3 giây để bật / tắt điện thoại. 

5 1……0 Nhập số, văn bản và / hoặc ký tự đặc biệt. 



Màn hình 
 

Màn hình điện thoại di động của bạn được thiết kế như sau: 
 

(Xem mục 1.2 - Trang 2) 
 

Biểu tượng 
 

Tìm hiểu về các biểu tượng được hiển thị ở đầu màn hình, chúng 
cho biết trạng thái của điện thoại: 
 

Biểu 
tượng 

Mô tả chức năng 

 
Thể hiện tín hiệu sóng mạng hiện tại.         Càng 

nhiều vạch, thì sóng mạng càng mạnh. 

 
Trạng thái pin.                                              Càng nhiều 

vạch, thì pin càng mạnh. 

 Tin nhắn SMS chưa đọc. 

 Đồng hồ báo thức. 

 Đã kích hoạt chức năng Bluetooth. 

 
Chế độ Im lặng. 

 Chế độ Đang họp. 

 Chế độ Ngoài trời. 

 Tai nghe được kết nối. 

 Chỉ báo chuyển vùng. 

 
  



   CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 
 

Bắt đầu cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần đầu sử dụng 
 

 
Lắp thẻ SIM và pin 

 
Khi đăng ký dịch vụ di động, bạn sẽ nhận được một thẻ SIM (Thẻ 
Xác định Đăng ký), với các thông tin đăng ký, chẳng hạn như số 
nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. 
 
Cách lắp thẻ SIM và pin 
 
1. 1. Tháo nắp khoang lắp pin. 
 

(Xem mục 2.1 - Trang 3) 
 

2. Lắp thẻ SIM vào. 
 
Điện thoại của bạn có 2 khe để lắp thẻ SIM cho phép bạn sử dụng 
2 thẻ SIM và chuyển đổi giữa chúng. 
 

(Xem mục 2.2 - Trang 3) 
 
• Lắp thẻ SIM vào điện thoại với các điểm tiếp xúc màu vàng 

quay xuống. 
• Không lắp thẻ SIM, bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ 

không mạng của điện thoại và một số trình đơn (menu). 
 
3. Lắp pin. 

(Xem mục 2.3 - Trang 3) 



4. Lắp lại (lắp vào chỗ cũ) nắp đậy pin. 
 

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 
 
Để lưu trữ thêm các tệp tin đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ.  
 
 
• Định dạng thẻ nhớ trên máy tính (PC) có thể gây ra sự 

không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ 
nhớ này cho điện thoại. 

 
 
1. Tháo nắp khoang lắp pin. 
 

(Xem mục 3.1 - Trang 4) 
 

 
2. Lắp bộ giữ bộ nhớ với mặt phải quay lên. 
 

(Xem mục 3.2 - Trang 4) 

  



   SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 
 

Cách thực hiện các thao tác cơ bản của điện thoại di động của bạn. 
 

Bật và tắt điện thoại 
 

Để bật điện thoại, 
 
1. Bấm và giữ nút nguồn [  ]. 
 
2. Nhập số PIN của bạn rồi bấm OK (nếu cần). 
 
Để tắt điện thoại, hãy làm theo bước 1 nói trên. 
 

Truy cập menu và ứng dụng 
 
Để có được quyền truy cập menu và ứng dụng,  
 
Để truy cập menu, 
 
1. Trong chế độ Chờ, bấm phím mềm trái <Menu> để truy cập vào 
Menu. 
 
2. Sử dụng phím Điều hướng để di chuyển đến một menu hoặc 
một tùy chọn. 
 
3. Nhấn <Chọn>, <OK>, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn 
đã được đánh dấu. 
 
4.  Nhấn <Quay lại> để di chuyển lên trên một mức, nhấn [ ] để 
trở về chế độ Chờ.  
 
  



Sử dụng các chức năng gọi cơ bản 
 
Cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi trong phần này. 
 
Thực hiện cuộc gọi: 
 
1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại. 
 
2. Nhấn [ ] để quay số. 
 
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [  ]. 
 
Trả lời cuộc gọi: 
 
1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn [ ]. 
 
2. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [   ]. 
 

Gửi và xem tin nhắn 
 
Trong phần này, hãy tìm hiểu cách gửi và xem văn bản (SMS). 
 
Để gửi một tin nhắn văn bản: 
 
1. Trong Menu, chọn Nhắn tin → Viết tin nhắn → Tin nhắn văn 
bản. 
 
2. Nhập tin nhắn văn bản của bạn.  
 
3. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi đến. 
 
4. Nhập số gửi đến hoặc chọn từ danh bạ. 
 



5. Nhấn <OK> hoặc thêm tùy thuộc vào bước trước. 
 
6. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi. 
 

Thêm địa chỉ liên hệ 
 
Các khái niệm cơ bản về cách sử dụng tính năng danh bạ. 
 
Thêm một địa chỉ liên hệ mới 
 
1. Chọn Menu. 
 
2.  Chọn Danh bạ → Thêm địa chỉ liên lạc mới. 
 
3. Chọn nơi lưu trữ (Điện thoại, SIM1 hoặc SIM2). 
 
4. Nhập thông tin liên lạc. 
 
5. Nhấn <Tùy chọn> → Lưu để thêm số liên lạc này vào bộ nhớ. 
 
Tìm một địa chỉ liên hệ 
 
1. Trong Menu, chọn Danh bạ. 
 
2. Nhập vài chữ cái đầu tiên của tên mà bạn muốn tìm. 
 
3. Chọn tên liên hệ từ danh sách tìm kiếm. 
 
Khi bạn đã tìm được một số liên lạc, bạn có thể gọi số liên lạc này 
bằng cách nhấn [   ] 
 
  



Nghe nhạc 
 
Cách nghe nhạc qua máy phát nhạc hoặc đài FM. 
 
Nghe nhạc qua đài FM: 
 
1. Cắm tai nghe được bán kèm vào khe cắm đa năng của điện 
thoại. 
 
2. Trong Menu, chọn Multimedia (Đa phương tiện)→ FM radio (Đài 
FM). 
 
3. Nhấn phím Điều hướng xuống để khởi động đài FM. 
 
4. Điều chỉnh đài FM bằng các phím Điều hướng. 
 
Nghe các tệp tin (file) âm nhạc 
 
Sau khi chuyển các tập tin âm nhạc vào thư mục "My Music" (Nhạc 
của Tôi) trong điện thoại hoặc thẻ nhớ, 
 
1. Trong Menu, chọn Multimedia (Đa phương tiện)→ Audio Player 
(Phát nhạc). 
 
2. Chọn một thể loại nhạc → một tập tin nhạc. 
 
3. Điều chỉnh phát nhạc bằng các phím Điều hướng. 
 
  



   SỬ DỤNG MÁY ẢNH 
 

Cách chụp và xem ảnh cơ bản. 
 

 
Chụp ảnh 

 
1. Trong Menu, chọn Máy ảnh để bật máy ảnh. 
 
 
2. Hướng ống kính vào đối tượng cần chụp và điều chỉnh bất kỳ 
yếu tố nào. 
 
3. Bấm phím Xác nhận (thường có hình chiếc máy ảnh) để chụp 
ảnh. 
Ảnh này sẽ được tự động lưu lại. 
 
4. Nhấn <Quay lại> để chụp một bức ảnh khác (bước 2). 
 

Xem ảnh đã chụp 
 
Nhấn phím mềm trái, sau đó chọn Ảnh để truy cập vào bộ sưu tập 
ảnh một cách nhanh chóng. 
 

Tùy chọn máy ảnh 
 
Vào các tùy chọn Máy ảnh bạn sẽ có thể có các lựa chọn sau: 
 
Cài đặt máy ảnh: 
 
Chọn một âm thanh màn trập mỗi lần bạn chụp ảnh. 
 
Thay đổi giá trị phơi sáng để điều chỉnh độ sáng của ảnh. 



 
Điều chỉnh độ tương phản để phân biệt các vùng tối và sáng. 
 
Thay đổi giá trị chống rung để loại bỏ hiệu ứng huỳnh quang trên 
ảnh. 
 
Sửa đổi bộ hẹn giờ trễ để tự chụp. 
 
Thay đổi số lần chụp liên tục để chụp một loạt ảnh. 
 
Cài đặt hình ảnh: 
 
Bạn có thể thay đổi kích cỡ ảnh. 
 
Bạn có thể điều chỉnh chất lượng ảnh. 
 
Cân bằng trắng: 
 
Chọn lược đồ màu theo môi trường xung quanh. 
 
Chế độ cảnh: 
 
Cho phép bạn chọn chế độ ban đêm (thêm ánh sáng) hoặc để điện 
thoại chọn chế độ tốt nhất. 
 
Cài đặt hiệu ứng: 
 
Thêm hiệu ứng màu cho ảnh chụp. 
 
Lưu trữ: 
 
Cho phép bạn chọn nơi lưu trữ ảnh chụp. 
  



   SỬ DỤNG BLUETOOTH 
 

Tìm hiểu về khả năng kết nối điện thoại của bạn với các thiết bị 
không dây khác để trao đổi dữ liệu. 

 
Bật tính năng Bluetooth không dây 

 
1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth. 
 
2. Chọn tùy chọn Power. 
 
3. Bấm phím mềm trái để bật. 
 
4. Để cho phép các thiết bị khác xác định vị trí điện thoại của bạn, 
hãy cuộn (kéo) xuống Chế độ Hiển thị và bấm phím mềm trái để 
bật mở. 
 
  



Tìm và kết đôi với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác 
 
1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Thiết bị của 
tôi → Tìm kiếm thiết bị mới. 
 
2. Kéo đến một thiết bị và bấm <Chọn>. 
 
3. Nhập mã PIN cho tính năng Bluetooth không dây hoặc mã PIN 
Bluetooth của thiết bị khác, nếu có và nhấn <OK>. 
 
Khi chủ của thiết bị khác nhập cùng mã đó hoặc chấp nhận kết nối, 
thì kết nối được hoàn tất. 
 
Gửi dữ liệu bằng tính năng Bluetooth không dây. 
 
1. Chọn tập tin hoặc mục từ một trong những ứng dụng của điện 
thoại mà bạn muốn gửi. 
 
2. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi → Qua Bluetooth → Chọn tên thiết bị 
rồi chấp nhận tệp tin trên máy thu. 
 

Nhận dữ liệu bằng tính năng Bluetooth không dây 
 
1. Nhập hoặc chấp nhận mã PIN cho tính năng Bluetooth không 
dây và nhấn <OK> (nếu cần). 
 
2. Nhấn <Có> để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết 
bị đó (nếu cần). 
 

Đổi tên thiết bị Bluetooth 
 
1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Tên tôi. 
 



2. Nhập tên bạn muốn rồi nhấn Tùy chọn → Hoàn tất. 
Chọn nơi lưu trữ 

 
1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Nâng cao 
→ Lưu trữ. 
 
2. Chọn Thẻ nhớ nếu điện thoại của bạn có lắp, nếu không thì chọn 
Điện thoại. 
 

 
  



   CE 
 

 

Vui lòng dành thời gian để đọc phần quan trọng này. 
 
 

SÓNG RADIO  
 

Cần phải có giấy chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế (ICNIRP) hoặc 
Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến điện của EU 2014/53 / EU 2014/53 / EU 
(RED) của tất cả các mẫu điện thoại di động trước khi có thể đưa ra thị 
trường. Việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người sử dụng và bất kỳ 
người nào khác là một yêu cầu thiết yếu của các tiêu chuẩn hoặc chỉ thị 
này. 
 

THIẾT BỊ NÀY ĐÁP ỨNG CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM 
SÓNG RADIO (VÔ TUYẾN) 
 

Thiết bị di động của bạn là một máy phát và nhận radio. Nó được thiết 
kế để không vượt quá giới hạn được khuyến nghị bởi các hướng dẫn 
quốc tế về phơi nhiễm sóng radio (các trường điện từ tần số vô tuyến 
điện). Các hướng dẫn này do một tổ chức khoa học độc lập (ICNIRP) 
phát triển và được thiết kế một giới hạn an toàn đáng kể để đảm bảo sự 
an toàn cho mọi người, ở mọi lứa tuổi và tình trạng sức khoẻ. 
 

  



Sự tuân thủ Pháp quy của EU 
 

Theo đó, thiết bị này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản 
liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. 
 

Để xem bản công bố tương ứng, hãy truy cập trang web 
www.energizeyourdevice.com 
 

Lưu ý: Tuân theo các quy định của quốc gia sở tại nơi thiết bị được sử 
dụng. Thiết bị này có thể bị hạn chế sử dụng ở một số hoặc tất cả các 
quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) 
 

Ghi chú: 
 

- Do vật liệu bao bọc được sử dụng, nên điện thoại di động chỉ được kết 
nối với một Giao diện USB phiên bản 2.0 trở lên. Không được phép kết 
nối với cổng USB. 
 

- Bộ chuyển đổi phải được lắp gần thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận. 
 

- Không sử dụng điện thoại di động trong môi trường có nhiệt độ quá 
cao hoặc quá thấp, không bao giờ để điện thoại di động phơi dưới ánh 
nắng mặt trời chói chang hoặc tiếp xúc môi trường quá ẩm ướt. Nhiệt 
độ thích hợp cho điện thoại và phụ kiện là -10℃-55 .℃ 
 

- Khi sạc, vui lòng đặt điện thoại trong môi trường có nhiệt độ trong 
phòng bình thường và thông gió tốt. Bạn nên sạc điện trong môi trường 
có nhiệt độ trong khoảng 5 ~25 . Vui l℃ ℃ òng đảm bảo chỉ sử dụng bộ sạc 
do nhà sản xuất cung cấp. Sử dụng bộ sạc không phép có thể gây nguy 
hiểm, vi phạm quyền cho phép và điều khoản bảo hành. 
 

  



- LƯU Ý: CÓ NGUY CƠ NỔ NẾU PIN BỊ LẮP LẠI KHÔNG ĐÚNG CÁCH. TIÊU 
HỦY PIN ĐÃ SỬ DỤNG PHẢI THEO ĐÚNG HƯỚNG DẪN 
 

Áp suất âm thanh quá mức từ tai nghe có thể gây ra mất thính giác. 
 

Để biết thêm thông tin, bạn có thể vào trang web 
www.energizeyourdevice.com 
 

Thông tin bổ sung về các trường điện từ và sức khoẻ cộng đồng có sẵn 
trên trang web sau đây. http://www.who.int/peh-emf. 
 

Điện thoại của bạn được trang bị một ăngten lắp sẵn. Để hoạt động tối 
ưu, bạn nên tránh chạm vào nó hoặc làm giảm tính năng của nó. 
 

Vì các thiết bị di động cung cấp nhiều chức năng, chúng có thể được sử 
dụng ở các vị trí khác không đối diện với tai của bạn. Trong những 
trường hợp như vậy thiết bị sẽ tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng với 
tai nghe hoặc cáp dữ liệu USB. Nếu bạn đang sử dụng phụ kiện khác, xin 
đảm bảo rằng bất cứ sản phẩm nào được sử dụng đều không có kim loại 
và điện thoại cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm.    
  



Chúng tôi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE) 
Dưới đây tuyên bố rằng:  
 
ENERGIZER tích hợp các tiêu chuẩn và điều khoản của các chỉ thị này. 
Giấy chứng nhận tuân thủ quy định tại Điều IV của Chỉ thị 2014/53/EU 
đã được kiểm soát bởi tổ chức sau: 
 

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

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

 
 Văn bản đầy đủ của giấy chứng nhận hợp cách của thiết bị này có sẵn 
khi yêu cầu bằng thư tới địa chỉ sau: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard 
de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO  (Giám đốc Điều hành) 
(Ngày tháng)  (Tên và chữ ký của người có thẩm quyền) 

 
SAR (Mức Hấp Thụ Riêng) tối đa cho mẫu điện thoại này và các điều kiện mà chỉ số 

này được ghi lại: 

GSM 900 
0.586 W/kg 10g đối với đầu SAR | 0.731 W/kg 10g khi mang trên 

người SAR 

DCS 1800 
0.441 W/kg 10g đối với đầu SAR | 0.946 W/kg 10g khi mang trên 

người SAR 
 
Trong quá trình sử dụng, giá trị SAR thực tế đối với thiết bị này thường thấp hơn các 
giá trị nêu trên. Điều này là do, vì mục đích hiệu quả của hệ thống và để giảm thiểu sự 
can thiệp vào mạng, điện năng vận hành của thiết bị di động sẽ tự động giảm khi không 
cần đủ điện cho cuộc gọi. Công suất điện của thiết bị càng thấp, thì giá trị SAR càng 
nhỏ.  

 

  
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CÁCH 

ENERGY E10+ 
 



 


