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PREZENTAREA TELEFONULUI MOBIL 
 
 

Învățați despre schema telefonului, claviatură, display și icoane. 

 
 

Tastatura 

 
Tabelul de mai jos vă oferă o scurtă descriere a tastaturii 

telefonului: 

 

 
  

Item Key Function 

1 
Funcție 

Realizează acțiunea indicată în partea 
de jos a ecranului 

2 

Navigare 
În modul repaus, accesează funcțiile  

definite de către utilizator, iar în modul ,  
meniu, derulează opțiunile meniului . 

3 Apel Deschide lista apelurilor recente sau call  
efectuează un apel către numărul afișat  

De asemenea, răspunde la un appel 
primit. 

4 Închidere Încheie un apel sau respinse un apel .  
primit. Ținut apăsat timp de 3  aprinde 

sau închide telefonul . 

5 1……0 Introduce numere, text sau caractere  
speciale . 



Ecran 
 

Ecranul telefonului dumneavoastră mobil este împărțit astfel  
(1.2 – Pagină 2) 

 
Icoane 

 
Aflați semnificația icoanelor care sunt afișate în partea superioară 

a ecranului și care indică starea telefonului: 

 
Icoana Descrierea funcției 

 
Reprezintă semnalul curente. Mai multe bare 

cu atât semnalul este mai puternic 

 
Starea bateriei. O bară mai lungă indică un 
nivel de încărcare mai mare al bateriei 

 
Mesaje necitite. 

 Ceas deșteptător setat. 

 Funcție bluetooth activată. 

 
Modul Silențios activat. 

 
Modul Ședință activat 

 
Profile set to Outdoor Mode. 

 Modul Exterior activat. 

 Indicator de roaming. 

 
  



   PREGĂTIREA DE FUNCȚIONARE A TELEFONULUI 
MOBIL 

 
Începeți prin setarea telefonului mobil pentru prima folosire 
 
 

 
Introduceți cartela SIM și bateria 

 
Când vă abonați la un furnizor de servicii de telefonie mobilă, veți 

primi o cartelă SIM (cartelă care indică identitatea abonatului), cu 

detaliile abonamentului respectiv, precum numărul personal de 

identificare (PIN) și serviciile opționale. 
 
Pentru a introduce cartela SIM și bateria: 
 
1. Îndepărtați capacul bateriei. 
 

(2.1 – Pagină 3) 

 
2. Inserați cartela SIM. 
 
Telefonul dumneavoastră mobil are 2 sloturi de cartelă SIM, 

pentru a vă permite să utilizați două cartele și să le schimbați 

între ele. 

 
(2.2 – Pagină 3) 

 
• Introduceți cartela SIM în telefon cu contactele aurii pe 

dos.   
• 

 
Fără a introduce cartela SIM, puteți utiliza serviciile 

care nu sunt furnizate de rețeaua de telefonie și unele 

meniuri. 



3. Introduceți bateria. 
(2.3 – Pagină 3) 

 
 

4. Introduceți capacul bateriei. 
 

 
Introducerea unui card de memorie (opțional) 

 
Pentru a stoca mai multe fișiere multimedia, trebuie să 

inserați un card de memorie. 
 
• Formatarea cardului de memorie pe un calculator 

poate provoca incompatibilitate cu telefonul. Formatați 

cardul de memorie doar pe telefon. 

 
1. Îndepărtați capacul bateriei. 
 

(3.1 – Pagină 4) 

 
 
2. Deblocați locașul cardului de memorie. 
 

(3.2 – Pagină 4) 

  



   
  

FOLOSIREA FUNCȚIILOR UZUALE 

 
Învățați cum să efectuați operații de bază cu telefonul.  

 

 
Pornirea și oprirea telefonului 

 
Pentru pornirea telefonului: 
 
1. Apăsați îndelung pe butonul de pornire [  ]. 
 
2. Introduceți codul PIN și apăsați OK (dacă este necesar). 
 
Pentru a opri telefonul, mergeți la pasul 1 de mai sus. 
 

Meniurile de acces și aplicațiile 

 
Pentru a avea acces la meniu și aplicații: 
 
1. În modul Repaus, apăsați butonul programabil din stânga 
<Meniu> pentru a accesa modul Meniu. 
 
2. Folosiți butonul Navigare, pentru a derula meniul sau 

opțiunea. 
 
3. Apăsați <Selectează>, <OK>, sau butonul Central pentru a 

confirma opțiunea selectată. 
 
4. Apăsați <Înapoi> pentru a vă deplasa cu un nivel în sus 

sau apăsați [ ] pentru a vă întoarce la modul Repaus. 

 



 
Utilizarea funcțiilor de apel de bază 

 
În această secțiune, veți învăța cum să efectuați sau cum să 

răspundeți la apeluri. 
 
Realizarea unui apel: 

 
1. În modul Repaus, introduceți prefixul și un număr de 

telefon. 
 
2. Apăsați [  ] pentru a forma un număr. 
 
3. Pentru a încheia un apel, apăsați [  ]. 
 
Răspunderea la un apel: 

 
1. Când primiți un apel, apăsați [  ]. 
 
2. Pentru a încheia un apel, apăsați [  ]. 
 

Primirea și vizualizarea mesajelor 

 
În această secțiunea, veți învăța cum să trimiteți și cum să 

vizualizați mesaje text (SMS). 
 
Trimiterea unui mesaj text: 

 
1. În modul Meniu, selectați Mesaje → Scrie un mesaj → 
Mesaj nou. 
 
2. Introduceți numărul contactului. 
 
3. Introduceți conținutul mesajului text. 
 
4. Apăsați <Opțiuni> → Trimite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Adăugarea contactelor 

 
Învățați noțiunile de bază ale folosirii agendei telefonice. 
 
Adăugarea unui contact nou: 

 
1. În modul Meniu, selectați Contacte → Opțiuni → Nou. 
 
2. Selectați mediul de stocare (telefon, cartelă SIM 1 sau SIM  
2). 
 
3. Introduceți informațiile de contact. 
 
4. Apăsați <Salvează> → Salvează, pentru a memora 

contactul. 
 
Căutarea unui contact: 

 
1. În modul Meniu, selectați Contacte. 
 
2. Introduceți primele litere ale persoanei pe care doriți să o 

căutați. 
 
3. Selectați numele contactului din listă. 
 
Odată ce ați găsit contactul, îl puteți apela apăsând [  ]. 
 

Ascultarea muzicii 

 
Învățați cum să ascultați muzică prin intermediul player-ului 

sau al radioului FM. 

 
  



Ascultarea radioului FM: 

 
1. Introduceți  căștile  oferite  în  jack-ul  multifuncțional  

atelefonului. 
 
2. În modul Meniu, selectați Radio FM. 
 
3. Puteți controla radioul FM, utilizând butoanele Navigare. 
 
Ascultarea fișierelor muzicale: 

 
După ce ați transferat fișierele muzicale în folderul „Audio” de 

pe telefon sau de pe cardul de memorie: 
 
1. În modul Meniu, selectați Multimedia → Audio. 
 
2. Selectați Opțiuni → Lista cu muzică. 
 
3. Controlați redarea prin intermediul tastelor Navigare. 
 

Navigarea pe internet 

 
Învățați cum să accesați paginile de internet preferate. 
 
Navigarea pe internet: 

 
1. În modul Meniu, selectați Servicii. 
 
2. Navigați pe internet, utilizând tastele Navigare. 
 

Utilizarea lanternei 

 
Pentru a aprinde sau a stinge lanterna, apăsați și țineți 

apăsat tasta 0 timp de 3 secunde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
FOLOSIREA CAMEREI FOTO 

 
Învățați noțiunile de bază ale realizării de fotografii și ale 

vizualizării lor.  

 
Realizarea fotografiilor 

 
1. În modul Meniu, selectați Cameră foto, pentru a porni 

camera. 
 
2. Îndreptați camera foto către subiect și realizați ajustările 

necesare. 
 
3. Apăsați butonul Central pentru a realiza o fotografie. 

Fotografia va fi salvată în mod automat. 
 
4. Apăsați <Înapoi> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 
2). 
 

Vizualizarea fotografiilor realizate 

 
În timpul utilizării camerei foto, apăsați pe tasta din partea 

stângă →Aplicaţie vizualizare imagini pentru a accesa galeria 

foto cu ușurință. 
 

Opțiunile camerei foto 

 
Accesând Opțiunile camerei foto, veți putea configura 

următoarele: 



 

 

 
Setările camerei foto: 

 
Selectați opțiunea Calitate, pentru a alege calitatea imaginii. 
 
Selectați Valoarea Efect de bandă, pentru a elimina efectul 

fluorescent din fotografii. 
 
Selectați (Activează sau Dezactivează) din opțiunea Sunet 

declanșator cameră foto. 
 
Selectați (Activează sau Dezactivează) din opțiunea de 

salvare automată. 
 
Selectați Spațiu de stocare preferat (telefon sau card de 

memorie). 

 
 
 



 

 

 
CONECTAREA LA INTERNET 

 
Învățați noțiunile de bază despre configurarea telefonului și 

conectarea la Internet.       
Adăugarea unei noi conexiuni 

 
1. În modul Meniu, selectați Setări → Conectare → Cont de 

rețea. 
 
2. Opțiuni → Cont nou → OK. 
 
3. Setați parametrii în funcție de operatorul de 

telefonie. Parametrii de bază sunt: 

• Nume de cont  
• Nume de utilizatorParola  
• Punct de acces  
• Tip de autorizaţie  
• Acces  
• Port 

 
Unii operatori de telefonie utilizează Servere Proxy, de aceea 

trebuie să apelați operatorul dumneavoastră pentru a obține 

mai multe informații. 
 
4. Odată  ce  parametrii  necesari  au  fost  setați,  apăsați 
<Salvare>. 

 



 

 

 
Pentru a adăuga o altă conexiunea, trebuie să repetați din 

nou toți pașii de mai sus. 
 

Configurarea navigatorului de internet 

 
Odată ce conexiunea este adăugată, trebuie să configurați 

navigatorul de internet: 
 
1. În modul Meniu, selectați Servicii → Selectați cartela SIM 

(1 sau 2) → Opțiuni → Setări → Cartela SIM (1 sau 2) Cont 

de reţea și alegeți conexiunea creată la pasul precedent. 
 

Schimbarea între operatorii de rețea (cartelele SIM) 

 
Dacă utilizați mai multe cartele SIM și doriți să o schimbați pe 

una cu cealaltă, urmați acești pași: 
 
1. Configurați conexiunile la internet pentru ambele cartele 

SIM (vedeți „Adăugarea unei noi conexiuni”). 
 
2. În modul Meniu, selectați Servicii → Selectați cartela SIM 1 

sau SIM 2, în funcție de necesități. 
 
Dacă puteți selecta Întreabă mereu, atunci navigatorul vă va 

întreba ce cartelă SIM doriți să utilizați, înainte de a începe 

navigarea pe internet. 

 
 



 

 

 
FOLOSIREA BLUETOOTH-ULUI 

 
Învățați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte 

dispozitive wireless pentru a schimba date.  

 
Activarea funcției bluetooth 

 
1. În modul Meniu, selectați Setări → Conectare → Bluetooth. 
 
2. Selectați Bluetooth. 
 
3. Apăsați tasta programabilă din stânga pentru Activat. 
 
4. Pentru a permite celorlalte dispozitive să descopere 

telefonul dumneavoastră, derulați în jos până la Vizibilitate și 

apăsați pe butonul programabil din stânga pentru Activată. 
 

Găsirea și conectarea cu alte dispozitive bluetooth 

 
1. În modul Meniu, selectați Setări → Conectare → Bluetooth 

→ Dispozitive conectate → Adaugă noi dispozitive. 
 
2. Derulați până la un dispozitiv și apăsați <Conectare>. 
 
3. Introduceți PIN-ul pentru dispozitivul bluetooth sau celălalt 
PIN al dispozitivului bluetooth, dacă are unul, și apăsați  
<OK>. 
 
Când proprietarul celuilalt dispozitiv introduce același cod sau 

acceptă conexiunea, conectarea este realizată. 



 

 

 
Trimiterea de fișiere, utilizând bluetooth-ul 

 
1. Selectați fișierul sau alt item dintr-o locație a 

telefonului, pe care doriți să-l trimiteți. 
 
2. Apăsați <Opțiuni> → Partajare → Bluetooth → 

Selectați numele dispozitivului, apoi acceptați fișierul 

primit. 
 

Primirea fișierelor, utilizând bluetooth-ul 

 
1. Introduceți sau acceptați PIN-ul pentru funcția 

bluetooth și apăsați <OK> (dacă este necesar). 
 
2. Apăsați <Da> pentru a confirma că sunteți de acord 

să primiți fișiere de la dispozitiv (dacă este necesar). 
 

Schimbați numele dispozitivului bluetooth 

 
1. În modul Meniu, selectați Setări → Conectare → 

Bluetooth → Nume Bluetooth. 
 
2. Scrieți numele dorit, apoi apăsați OK. 
 

 

  



 

 

   
 

INFORMAȚII DE SECURITATE 
 

Atunci când utilizați telefonul, vă rugăm să respectați regulile și 

reglementările relevante. Acesta reguli și reglementări vor preveni 
efectele grave asupra dumneavoastră și ale mediului înconjurător. 

 

 
Securitate generală 

 

 

 
În momentul când conduceți un 

autovehicul, circulați cu bicicleta sau 

mergeți, nu utilizați căștile. Atenția 
dumneavoastră poate fi distrată, care poate 

fi cauza unui accident iar în unele zone 

geografice este împotriva legii Din motive 
de siguranță nu utilizați telefonul în timpul 

conducerii autovehiculului, fiți mereu 

întotdeauna conștient de ceea ce se 
întâmplă. Respectați toate reglementările și 

instrucțiunile de siguranță cu privire la 

utilizarea dispozitivului atunci când 
conduceți un autovehicul. 

 

 

Nu-l utilizați la stații de alimentare cu 

carburant. 

 

În timp ce efectuați apeluri, mențineți 

telefonul la o distanță de cel puțin 15 mm 
departe de ureche sau corp. 



 

 

 

Telefonul poate produce o lumină intensă 
sau stroboscopică. 

 

Componentele mici poate cauza sufocare. 

 

Nu aruncați telefonul în foc. 

 

 
Pentru a evita pierderea auzului, nu 

ascultați la nivel ridicat pentru o perioadă 
îndelungată de timp. Presiunea excesivă de 

la căști poate cauza pierderea auzului. 

 

 

Evitați contactul cu orice magnetic. 

 

Mențineți departe de pacemakers sau alte 
dispozitive medicale electronice. 

 

Evitați temperaturile extreme. 

 

Opriți atunci când sunteți în spitale sau în 
incinte medicale. 



 

 

 

Evitați contactul cu lichidele. Mențineți 
telefonul uscat. 

 

Opriți atunci când sunteți în aeronave și 
aeroporturi. 

 

Nu vă distrugeți telefonul. 

 

Opriți atunci când sunteți lângă materiale 
explozive sau lichide. 

 

Utilizați doar accesoriile aprobate. 

 

Nu vă bazați pe telefon pentru comunicațiile 
de urgență. 

 
Pentru detectarea oricăror avarii, verificați adaptorul în 
mod regulat, și anume la fișă și mufă. Dacă adaptorul 

este avariat, dvs. nu-l puteți utiliza până când nu este 
reparat.  

 

Conectați adaptorul la o priză de alimentare care este 
ușor accesibilă. După utilizarea adaptorului, scoateți-l 

întotdeauna. 

 
Utilizați doar adaptorul furnizat împreună cu 

dispozitivul. 
 



 

 

 

Avertisment de pericol electric 
 

Pentru evitarea vătămării serioase, nu 
atingeți fișa încărcătorului! 

 

Deconectați încărcătorului atunci când nu-l 
utilizați. 

 

Pentru deconectarea încărcătorului sau 
oricăror accesorii, trageți de ștecher și nu 

de cablul de alimentare. 
 

Modulul de alimentare reprezintă elementul 

care vă permite să vă deconectați produsul. 
 

Ștecherul de alimentare trebuie să fie ușor 

accesibil. 

Nu expuneți dispozitivul la raze solare directe, cum ar 
fi de exemplu pe bordul mașinii. 

 
În cazul supraîncălzirii nu utilizați dispozitivul. 

 

Fiți precauți atunci când folosiți dispozitivul în timpul 
mersului. 

 

Nu supuneți dispozitivul la impact sever sau aruncați-l 
de la o poziție înaltă, acesta poate cauza avarii sau 

defecțiuni.  

 
Nu dezasamblați, modificați, sau reparați dispozitivul 

de unul singur.  

 
Pentru curățarea dispozitivului utilizați un material 

textil moale și curat.  
Nu utilizați produse chimice sau detergent. 



 

 

   EU WEEE 

 
Informații pentru consumatorii în aplicarea directivei UE 

a DEEE 

 
 

 
În momentul când telefonul ajunge la sfârșitul 

vieții, vă rugăm să scoateți bateria înainte de a 
arunca telefonul. 

 

Acest produs este supus reglementărilor Uniunii 
Europene care promovează reutilizarea și reciclarea 
echipamentului electric și electronic utilizat. Acest 

produs solicită extracția și utilizarea resurselor naturale 
și poate conține substanțe periculoase. Simbolul de mai 
sus, pe produs sau pe ambalajul său, indică că acest 

produs nu poate fi utilizat cu alt tip de deșeu menajer. 
Mai degrabă, este responsabilitatea dvs. să eliminați 
echipamentul prin trimiterea acestuia către un punct de 

colectare stabilit pentru reciclarea echipamentului 
electric și electronic. 
 

Colectarea separată și reciclarea echipamenului în 
momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor 

naturale și se va asigura că acesta este reciclat într-o 
manieră care protejează viața umană și mediul 
înconjurător.  

 
Pentru mai multe informații unde puteți elimina 
echipamentul pentru reciclare, vă rugăm să contactați 

biroul local al orașului, serviciul de eliminare al deșeului 
menajer, sau magazinul de unde ați achiziționat produsu. 



 

 

Recomandări 

 
 Nu dezasamblați, deschideți sau stricați dispozitivul 

sau bateriile. 

 
 Nu expuneți produsul sau bateriile la căldură sau foc. 

Evitați depozitarea dispozitivului direct la razele solare.  
 
 Nu scurtcircuitați bateria. Nu depozitați bateriile în 

sertar unde acestea ar putea efectua un scurtcircuit 
între ele sau să fie în contact cu alte obiecte metalice.  

 
 Nu cauzați șocuri mecanice bateriilor. 

 
 În cazul unor scurgeri, nu permiteți lichidului să intre 

în contact cu ochii sau pielea dumneavoastră. Dacă 
acest lucru se întâmplă, spălați cu apă curată zona 
afectată și consultați sfatul medicului.  

 
 Respectați însemnele plus (+) și minus (-) de pe 

baterie și de pe dispozitiv și asigurați-vă că utilizarea 
este corectă. 

 

 Nu utilizați accesorii sau baterii care u sunt fabricate 
pentru a fi utilizate cu dispozitivul. 

 
 Monitorizați utilizarea bateriilor de către copii. 

 
 Consultați doctorul imediat în cazul îngerării unui 

element sau a bateriei. 
 
 Întotdeauna achiziționați baterii recomandate de 

producătorul dispozitivului., 
 

 Întotdeauna mențineți produsul și bateria uscată și 
curată. 



 

 

 

 Ștergeți terminalelele produsului sau ale bateriei, 
dacă acestea devin murdare, cu un material textil 
uscat și curat.  

 
 Este necesar să alimentați bateria înainte de a fi 

utilizată. Întotdeauna utilizați încărcătorul și citiți 
instrucțiunile producătorului sau manualul 
dispozitivului pentru instrucțiuni cu provirie la 

încărcare.  
 

 Nu lăsați o baterie încărcată atunci când aceasta nu 
va fi utilizată. 

 

 După perioade lungi de depozitare, este necesar să 
încărcați și descărcați bateria timp de câteva ori 

pentru a obține performanța maximă. 
 
 Întotdeauna păstrați documentația originală a 

dispozitivului, veți avea mai târziu nevoie pentru o 
consultare ulterioară. 

 
 Dacă este posibil, scoateți bateria dispozitivului atunci 

când nu este în folosință. 
 
 Nu depozitați dispozitivul în locuri foarte călduroase 

sa foarte reci cum ar fi în interiorul mașinii pe timpul 
sezonului de vară. Acesta poate avaria dispozitivul și 

cauza explozia bateriei. Este recomandat să utilizați 
dispozitivul într-o gamă de temperaturi între 5°C și 
35°C.   



 

 

Prevenirea pierderii auzului 

 
Există riscuri ireversibile de pierdere a auzului dacă 
receptorul, căștile, boxele sau kit-ul hands-free sunt 

utilizate la capacitate maximă. Reglați volumul la un 
nivel care să nu prezinte pericol. Peste timp, 
dumneavoastră vă puteți acomoda în utilizarea unui 

volum mai intens, dar acest lucru poate cauza pierderea 
auzului. Dacă auziți bâzâit sau vorbit înăbușit, opriți 
utilizarea dispozitivelor și consultați un specialist.  

Cu cât volumul este mai intens, cu atât mai repede 
auzul dvs. va fi avariat.  
 

 
 
Specialiștii oferă următoarele recomandări: 

 
- Minimizați volumul intens al căștilor, boxelor sau al 
kitului hands-free. 

- Evitați modificarea volumului pentru acoperirea unui 
mediu cu volum ridicat. 

- Micșorați volumul dacă nu auziți persoanele care vorbesc cu dvs. 

 
  



 

 

   
 

SAR 
 
 

Vă rugăm să citiți această secțiune importantă. 
 

 

UNDE RADIO 
 
Dovada conformității respectând standardele internaționale 

(ICNIRP) sau cu Directiva Europeană 2014/53/UE (RED) este 
necesară pentru toate modelele de telefoane mobile înainte ca 
acestea să fie introduse pe piață. Protejarea siguranței și sănătății 

pentru orice altă persoană este o cerință esențială a acestor 
standarde sau pentru această directivă. 
 

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ RGLEMENTĂRILE 
INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDELE RADIO 
 

Telefonul mobil este un transmițător și receptor radio. Acesta este 
proiectat să nu depășească lmitele pentru expunerea la undele 

radio (câmpuri electromagnetice) recomandate de către 
reglementările internaționale. Aceste reglementări au fost 
dezvoltate de către organizația independentă de știință (ICNIRP) și 

includ o margine de siguranță substanțială proiectată pentru a 
asigura siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau 
sănătate. 

 
Reglementările de expunere la undele radio utilizează o unitate de 
măsură cunoscută ca Rata Specifică de Absorbție sau SAR. Limita 

SAR pentru telefoanele mobile este de 2 W/kg. 
 
Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare 

standard atunci când dispozitiul transmite la cel mai ridicat nivel 
certificat de putere pe toate lungimile de bandă testate.  
 



 

 

Testarea SAR trebuie să fie efectuată la o distanță de separare de 

1,5 cm pentru a întruni reglementările de expunere în timpul 
operațiunii de purtare, dispozitivul trebuie să fie poziționat la cel 
puțin această distanță departe de corp. Dacă dumneavoastră nu 

utilizați un accesoriu aprobat asigurați-vă că produsul care este 
utilizat este liber de orice metale și că îi menține poziția telefonului 
la distanța indicată de corp. 

 
Pentru mai multe informații, consultați pagina web 
www.energizeyourdevice.com 

 
Informații suplimentare cu privire la câmpurile electromagnetice și 
sănătatea publică sunt disponibile pe următorul site. 

http://www.who.int/peh-emf. 
 
Telefonul este echipat cu o antenă încorporată. Pentru o utilizare 

optimă, trebuie să evitați atingerea sau avarierea acesteia. 
 
Deoarece dispozitivele mobile oferă o gamă de funcții, acestea pot 

fi utilizate în poziții altele în apropierea urechii dvs. În astfel de 
circumstanțe, dispozitivul va fi compatibil cu reglementările atunci 

când este utilizat cu o pereche de căști sau un cablu USB de date. 
Dacă dumneavoastră nu utilizați un accesoriu aprobat asigurați-vă 
că produsul care este utilizat este liber de orice metale și că îi 

menține poziția telefonului la distanța de cel puțin 1,5 cm departe 
de corp.    
  



 

 

   
 

CE 
 
 

Vă rugăm să citiți această secțiune importantă. 
 
 

UNDE RADIO 
 
Dovada conformității respectând standardele 

internaționale (ICNIRP) sau cu Directiva Europeană 
2014/53/UE (RED) este necesară pentru toate modelele 
de telefoane mobile înainte ca acestea să fie introduse 

pe piață. Protejarea siguranței și sănătății pentru orice 
altă persoană este o cerință esențială a acestor 
standarde sau pentru această directivă. 

 
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ RGLEMENTĂRILE 
INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDELE 

RADIO 
 

Telefonul mobil este un transmițător și receptor radio. 
Acesta este proiectat să nu depășească lmitele pentru 
expunerea la undele radio (câmpuri electromagnetice de 

frecvență radi) recomandate de către reglementările 
internaționale. Aceste reglementări au fost dezvoltate 
de către organizația independentă de știință (ICNIRP) și 

includ o margine de siguranță substanțială proiectată 
pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor, 
indiferent de vârstă sau sănătate. 

 
  



 

 

Conformitatea UE de reglementare 

 
Așadar, acest dispozitiv este compatibil cu cerințele 
esențiale și alte cerințe relevante ale Directivei 

2014/53/UE. 
 
Pentru declarația de conformitate, vizitați site-ul web 

www.energizeyourdevice.com 
 

 

Notificare: Respectați reglementările locale și naționale 
în locația unde dispozitivul va fi utilizat. Acest dispozitiv 
poate fi restricționat pentru a fi utilizat în unele sau în 

toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). 
 
Note: 

 
- Datorită materialului utilizat, telefonul mobil va fi 
conectat doar la o interfață USB cu o versiune de 2.0 

sau mai mare. Conexiunea la așa numită alimentare 
USB este interzisă. 

 
- Adaptorul va fi montat lângă echipament și va fi ușor 
accesibi. 

 
Nu utilizați telefonul mobil în mediu la temperaturi prea 
ridicate sau prea scăzute, niciodată nu expuneți 

telefonul mobil la raze solare puternice sau la un mediu 
prea umed. Temperatura potrivită pentru telefon și 
accesorii este -10℃-55℃. 

 

- Atunci când încărcați, vă rugăm să plasați telefonul 
într-un mediu care are o temperatură ambientală 

normală și ventilație bună. Este recomandat să încărcați 
telefonul într-un mediu cu o temperatură între 5℃~25℃. 

Vă rugăm să vă asigurați că folosiți încărcătorul oferit de 



 

 

către producător. Utilizarea încărcătoarelor neautorizate 

poate cauza avarii și încîlca autorizația telefonului și 
articolul de garanție. 
 

- AVERTISMENT RISC DE EXPUNERE DACĂ BATERIA ESTE 
ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE 
UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR 

 
- Presiunea excesivă de la căști poate cauza pierderea 
auzului. 

 
Pentru mai multe informații, dumneavoastră puteți 
consulta pagina web www.energizeyourdevice.com 

 
Informații suplimentare cu privire la câmpurile 
electromagnetice și sănătatea publică sunt disponibile 

pe următorul site. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Telefonul dvs. este echipat cu o antenă încorporată. 

Pentru o utilizare optimă, dvs. trebuie să evitați 
atingerea sau avarierea acesteia. 

 
Deoarece dispozitivele mobile oferă o gamă de funcții, 
acestea pot fi utilizate în poziții altele în apropierea 

urechii dvs. În astfel de circumstanțe, dispozitivul va fi 
compatibil cu reglementările atunci când este utilizat cu 
o pereche de căști sau un cablu USB de date. Dacă 

dumneavoastră nu utilizați un accesoriu aprobat 
asigurați-vă că produsul care este utilizat este liber de 
orice metale și că îi menține poziția telefonului la 

distanța de cel puțin 1,5 cm departe de corp.    
 

  



 

 

Noi, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANȚA) 
Prin urmare, declară că: 
 
ENERGIZER compilează standardele și prevederile directivelor. Procedura de 
certificat de conformitate definită la articolul IV din Directiva 2014/53 / UE a 
fost sub controlul următoarei organizații: 
 

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

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

 
Textul integral al certificatului de conformitate al dispozitivului este disponibil la 
cerere prin poștă la următoarea adresă: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard 
de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Franța. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Data)  (Numele și semnătura persoanei autorizate) 
 

SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat: 

GSM 900 0.071 W/kg 10g Cap SAR | 0.426 W/kg 10g Corp SAR 

DCS 1800 0.057 W/kg 10g Cap SAR | 0.735 W/kg 10g Corp SAR 

 

În timpul utilizării, valorile SAR reale pentru acest dispozitiv sunt de obicei cu 
mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în 
scopul eficienței sistemului și minimizării interferențelor în rețea, puterea de 
operare a dispozitivului dvs. mobil este scăzută automat atunci când nu este 
necesară o putere completă pentru apel. Cu cât puterea de ieșire a aparatului 
este mai mică, cu atât este mai mică valoarea SAR 
  

 

  
CERTIFICAT DE CONFORMITATE 

ENERGY E20 



 

 

 


