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ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
Описание на конфигурацията, бутоните, дисплея и
иконите (Вж. Фигура 1.1 – Страница 2)
Бутони
Кратко описание на бутоните на телефона е предоставено в
таблицата по-долу:
№
Бутон
Функция
1

2

3

4

5

Изпълнение на действието, посочено в
Function
долната част на екрана.
[Функция]
В режим на готовност [standby] имате
достъп до дефинираните от
Navigation потребителя функции, в режим на меню
[Навигация] [menu], можете да скролирате между
опциите на менюто.
Call
Отваряне на списък с последните
[Обаждане] повиквания или осъществяване на
обаждане до показания номер. Можете
да отговорите на входящо повикване.
Hang up Приключване на обаждане или
[Затваряне] отхвърляне на входящо повикване.
Задръжте за 3 секунди, за да включите
/ изключите телефона.
1……0
Въвеждане на цифри, текст и / или
специални символи.
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Екран
Екранът на вашия мобилен телефон е структуриран по
следния начин:
(вж. фигура 1.2 – страница 2)

Икони
Описание на иконите, които са индикатори за статуса на
телефона и се визуализират в най-горната част на екрана:
Иконка

Описание на функцията
Показва текущия сигнал от мрежата –
колкото повече индикатори, толкова посилен е сигналът.
Състояние на батерията – колкото повече
индикатори, толкова по-силен е зарядът на
батерията.
Непрочетено SMS съобщение.
Зададена аларма.
Активирана Bluetooth функция.
Намален звук при позвъняване.
Вибрация при позвъняване.
Безшумен режим.
Вибрация.
Свързани слушалки.
Карта памет.
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ПОДГОТОВКА НА МОБИЛНИЯ ТЕЛЕФОН
Настройка на мобилния телефон за първата му
употреба.

Поставяне на SIM картата и батерията
Когато се абонирате за мобилна услуга, ще получите
SIM карта (модул за идентифициране на абоната)
съдържаща данни за абонамента, като Вашия
персонален идентификационен номер (PIN) и други
услуги, по избор.
За да поставите SIM картата и батерията,
1. Отстранете капака на отделението за батерии.
(вж. фигура 2.1 – страница 3)

2. Поставете SIM картата.
Вашият телефон има 2 слота за SIM карти, с възможност
за превключване между двете SIM карти.
(вж. фигура 2.2 – страница 3)




Поставете SIM картата в телефона, обърната с
оцветените в златно контакти надолу.
Ако не е поставена SIM карта, могат да се
използват само някои от функциите на телефона,
за които не се изисква мрежа и някои от менютата.
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3. Поставете батерията.
(вж. фигура 2.3 – страница 3)

4. Поставете обратно капака на мястото му.
Поставяне на карта памет (опция)
За да съхранявате допълнителни мултимедийни
файлове, трябва да поставите карта памет.



Форматирането на картата памет на компютър
може да доведе до несъвместимост на картата с
телефона. Форматирайте картата памет само на
телефона.

1. Отстранете капака на отделението за батерии.
(вж. фигура 3.1 – страница 4)

2. Поставете държача на картата памет с етикета нагоре.
(вж. фигура 3.2 – страница 4)
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Описание на основните операции, които можете да
извършвате с телефона.
Включване и изключване на телефона
За да включите телефона,
1. Натиснете продължително бутона за захранването [

]

2. Въведете PIN кода и натиснете OK (ако е необходимо).
За да изключите телефона си, повторете стъпка 1.
Достъп до менюта и приложения
За да получите достъп до менюта и приложения,
Първо отключете телефона с натискане на клавиша <
unlock > (горен ляв клавиш) и след това натиснете
клавиша < * >.
1. В режим на готовност натиснете бутона < Menu > (горния
ляв бутон), за да влезете в режим Меню.
2. Използвайте бутона за навигация, за да превъртите до
меню или опция
3. Натиснете < OK> за да потвърдите осветената (избрана)
опция.
4. Натиснете <Back> за да се придвижите с едно ниво
нагоре, натиснете [
] за да се върнете в режим на
готовност.
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Използване на основни функции за обаждания
Входящи и изходящи обаждания.
Изходящо обаждане:
1. От режим на готовност, въведете регионалния код и
телефонния номер.
2. Натиснете [
] за да наберете номера.
3. За да приключите обаждането, натиснете [
].
Входящо обаждане:
1. При входящо обаждане натиснете [
].
2. За да приключите обаждане, натиснете [

].

Изпращане и преглед на съобщения
Как се изпращат и преглеждат текстови съобщение (SMS или
MMS).
За да изпратите текстово съобщение:
1. В режим Menu [Меню], изберете Messaging [Съобщения] →
Write message [Писане на съобщение] → SMS или MMS.
2. Въведете номера на получателя или го изберете от
списъка с контактите.
3. Въведете текстовото съобщение.
4. Натиснете < Options> → Send [Изпрати], за да изпратите
своето съобшение.
5. За изпращане на MMS, скролирайте и добавете снимки или
аудиофайл.
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За да видите текстово съобщение:
1. В режим Menu [Меню], изберете Messaging [Съобщения] →
Inbox [Входящи]
2. Изберете SMS.
Добавяне на контакти
Основни действия при използването на телефонния указател
с контакти.
Добавяне на нов контакт:
1. Изберете Menu [Меню].
2. Изберете Phonebook [Телефонен указател] → New.
3. Изберете място за съхранение (телефон, SIM1, или SIM2).
4. Въведете данните за контакт.
5. Натиснете Save [Запази].
Търсене на контакт
1. В режим Menu [Меню], изберете Contacts [Контакти].
2. Въведете първите няколко букви от името, което търсите.
3. Изберете името на контакта от списъка с резултатите от
търсенето.
След като сте намерили контакта, можете да му се
обадите като натиснете [
]
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Слушане на музика
Научете как да слушате музика чрез музикален плейър или
FM радио.
Слушане на FM радио:
1. Включете слушалките, закупени в комплект с
телефона, в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Menu [Меню], изберете Multimedia [Мултимедия]
→FM радио.
3. Натиснете бутона за навигация за придвижване надолу за
да стартирате радиото.
4. Управлението на FM радиото се извършва чрез бутоните за
навигация.
Слушане на музикални файлове:
След като прехвърлите музикалните файлове в папката “My
Music” [Моята музика] в телефона или в картата памет,
1. В режим Menu [Меню], изберете Multimedia [Мултимедия]
→ Audio Player [Аудио плейър].
2. Изберете категорията на музиката → музикален файл.
3. Управлението на възпроизвеждането се осъществява
посредством бутоните за навигация.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМЕРАТА
Основна информация за заснемане и преглед на
снимки.
Заснемане на снимки
1. В режим Menu [Меню], изберете Camera [Камера] за да
включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете необходимите
настройки.
3. Натиснете бутона Confirm [Потвърждение] за да направите
снимката. Натиснете < Save > [Запази] за да запазите
снимката.
4. Натиснете < Back> [Назад] за да направите друга снимка
(стъпка 2).
Преглед на заснетите снимки
Натиснете <Options> [Опции] (гоения ляв бутон) и след това
изберете Image viewer за да осъществите бърз достъп до
галерията.
Опции за камерата
Когато влезете в менюто с опциите за камерата, ще
можете да конфигурирате следните опции:
Настройки на камерата:
Изберете звука, който да издава телефона, когато
правите снимка.
Променете стойността за експозицията за да
регулирате яркостта на снимката.
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Регулирайте контраста за по-голямо разграничаване на
тъмните и светлите зони.
Променете стойността на Anti-flicker (против трептене) за
да елиминирате флуоресцентен ефект върху
снимките.
Настройте таймера за отложен старт на заснемането за да си
направите селфи.
Променете броя на последователните заснемания за да
направите серия от снимки.
Настройки за изображението:
Можете да промените размера на изображението.
Можете да регулирате качеството на изображението
Баланс на бялото:
Изберете цветова схема в зависимост от околната среда.
Режими за заснемане:
Можете да изберете режим за нощни снимки
(допълнително осветяване) или да оставите телефона да
избере най-добрия режим.
Настройка на ефекти:
Добавете цветен ефект към направените снимки.
Съхранение:
Можете да изберете къде да съхранявате заснетите снимки.
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СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ
Основна информация за конфигуриране на телефона и
за свързване с Интернет

Добавяне на нова връзка
1. В режим Menu [Меню], изберете “Internet”
2. Изберете <Input URL>
3. Въведете url, например: www.google.com
4. Натиснете <Ok>
Интернет връзка има само със SIM карта в 2G мрежа.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Научете за възможностите на Вашия телефон за връзка
с други безжични устройства за обмен на данни
Включване на функцията за безжично свързване
чрез Bluetooth
1. В режим Menu [Меню], изберете Organizer [Органайзер] →
Bluetooth
2. Маркирайте Bluetooth
3. За да позволите на други устройства да локализират
вашия телефон, маркирайте onBluetooth visibility
[включена видимост чрез Bluetooth] (като натиснете
горния ляв клавиш).
Откриване и сдвояване с други Bluetooth устройства
1. В менюто Bluetooth, скролирайте до сдвоеното устройство
и натиснете <Ok>
2. Натиснете < Add > [Добави] (горният ляв бутон) за да
потърсите Bluetooth устройства
3. Скролирайте до устройството и натиснете < Pair>
[Сдвояване] (горният ляв бутон).
4. Натиснете <Ok> (горният ляв бутон) за да потвърдите
кода за свързване с избраното устройство.
Когато собственикът на другото устройство потвърди кода,
сдвояването е завършено.
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Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth.
1. Изберете файл или обект от едно от приложенията на
телефона, който искате да изпратите.
2. Натиснете < Options > [Опции] → Send [Изпращане]→
Bluetooth → Изберете името на устройството.
Получаване на данни чрез безжичната функция
Bluetooth
1. Потвърдете кода с устройството на изпращача (ако е
необходимо).
2. Натиснете < Yes> [Да] за да потвърдите, че искате да
получите данни от устройството (ако е необходимо).
Промяна на името на Bluetooth устройството
1. В режим Menu [Меню], изберете Organizer
[Органайзер] → Bluetooth → Device name [Име на
устройството]
2. Напишете желаното име и натиснете <Ok>.
Избор на локация за съхранение
1. В режим Menu [Меню], изберете Organizer
[Органайзер] → Bluetooth → съхраняване на Bluetooth
файлове
2. Изберете картата памет ако в телефона има такава, в
противен случай, изберете Phone [Телефон].
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Моля, когато използвате телефона, спазвайте
приложимите правила и регламенти. Така ще
предотвратите възможни нежелани ефекти за Вас и за
околната среда
Общи правила за безопасност
Не използвайте телефона за
обаждания и не го дръжте в ръка
докато шофирате. Не пишете
текстови съобщения докато
шофирате.
Не използвайте телефона в района на
бензиностанции.
Дръжте телефона на поне 15 mm от
ухото или тялото докато говорите или
отговаряте на обаждания.
Телефонът може да излъчва силна
или мигаща светлина.

Малките по размер части могат да
предизвикат задавяне.
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Не излагайте телефона под
въздействието на в огън.

Телефонът може да генерира силен
звук.
Избягвайте контакт с всякакви
предмети или материали с магнитни
свойства.
Не доближавайте телефона до
пейсмейкъри и други електронни
медицински устройства.

Избягвайте екстремни температури.

Изключвайте телефона в болници и
лечебни заведения, когато това се
изисква.
Избягвайте контакт с течности. Не
мокрете телефона.
Изключвайте телефона в самолети и в
зоната на летищата, ако това се
изисква.
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Не разглобявайте телефона си.

Изключвайте телефона, когато сте в
близост до експлозивни материали
или течности.
Използвайте само оригинални и
одобрени аксесоари.

Не разчитайте единствено на
телефона си за спешни повиквания.
Предупреждение за опасност,
свързана с електрически ток!
За да избегнете сериозни
наранявания, не докосвайте
щифтовете на зарядното устройство.
Изключвайте зарядното устройство,
когато не го използвате. За да
изключите зарядното устройство или
даден аксесоар, хванете и издърпайте
щепсела, а не кабела.
Захранващият адаптер е устройство,
което ви дава възможност да
изключите устройството.
Стенният контакт трябва да бъде
разположен близо до устройството и
да е лесно достъпен.
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Преглеждайте редовно адаптера, поспециално щепсела и покритието, за да
установите евентуални повреди. Ако
адаптерът е повреден, не може да го
използвате, докато не бъде поправен.
Включете адаптера към електрически контакт,
който е лесно достъпен. Винаги изключвайте
адаптера след употреба.
Използвайте само адаптера, предоставен с
устройството.
Не излагайте устройството под
въздействието на пряка слънчева
светлина, например на таблото за
управление на колата.
В случай на прегряване не използвайте
устройството.
Бъдете внимателни, когато използвате
устройството по време на ходене.
Не подлагайте устройството на силни
удари и не го изпускайте от голяма
височина, тъй като това може да причини
повреди или неизправности.
Не разглобявайте, модифицирайте и не
поправяйте устройството сами.
За почистване на устройството
използвайте чиста и мека кърпа. Не
използвайте никакви химически продукти
или почистващи препарати.
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Директива на ЕC
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(EU WEEE)
Информация за потребителите относно прилагането на
ЕС WEEE
Този продукт попада в обхвата на приложение на
разпоредбите
на
Европейския
съюз,
които
насърчават повторната употреба и рециклирането на
използвано електрическо и електронно оборудване.
За производството на този продукт се изисква
извличане и използване на природни ресурси.
Продуктът може да съдържа опасни вещества.
Символът по-горе, върху продукта или неговата
опаковка, показва, че този продукт не трябва да се
изхвърля заедно с останалите битови отпадъци.
Ваша е отговорността да изхвърлите изведеното от
употреба оборудване, като го предадете в
определения пункт за събиране и рециклиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
Разделното събиране и рециклиране на изведеното
от употреба оборудване при изхвърлянето му ще
спомогне за запазването на природните ресурси и ще
гарантира, че то се рециклира по начин, който не
оказва негативно въздействие върху човешкото
здраве и околната среда.
За повече информация относно това къде можете да
предадете изведеното от употреба оборудване за
рециклиране, моля, свържете се с местните общински
служби, службата за изхвърляне на битови отпадъци
или магазина, от който сте закупили продукта.
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Препоръки:
 Не разглобявайте, не отваряйте и не разкъсвайте
устройството или батериите.
 Не излагайте продукта или батерията под
въздействието на топлина или огън. Избягвайте да
съхранявате устройството на място, изложено на
пряка слънчева светлина.
 Не допускайте възникването на късо съединение в
батерията. Не съхранявайте батериите в чекмедже,
където може да възникне късо съединение между тях
или контакт с други метални предмети.
 Не нанасяйте механични удари на батериите.
 В случай на изтичане, не позволявайте течността да
попадне в очите или кожата ви. Ако това се случи,
измийте засегнатата зона с чиста вода и потърсете
лекарска помощ.
 Следвайте знаците плюс (+) и минус (-) на батерията
и устройството и се уверете, че я използвате
правилно.
 Не използвайте аксесоари или батерии, които не са
направени за използване с устройството.
 Контролирайте използването на батерии от деца.
 Незабавно се консултирайте с лекар в случай на
поглъщане на елемент или батерия.
 Винаги купувайте батерия, която е препоръчана от
производителя на устройството.
 Винаги поддържайте продукта и батерията чисти и
сухи.
 Избършете клемите на продукта или батерията, ако
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се замърсени, с чиста и суха кърпа.
 Необходимо е да заредите батерията, преди да я
използвате.
Винаги
използвайте
зарядното
устройство
и
прочетете
инструкциите
на
производителя или ръководството на устройството, за
да
се
запознаете
с
инструкциите
относно
зареждането.
 Не оставяйте батерията заредена, когато няма да я
използвате.
 След дълги периоди на съхранение може да се
наложи зареждане и разреждане на батерията
няколко пъти, за да се постигне максимална
производителност.
 Винаги съхранявайте оригиналната документация на
устройството, тъй като може да ви потрябва по-късно
за справки.
 Ако е възможно, изваждайте
устройството, когато не се използва.

батерията

на

 Не съхранявайте устройството на места с екстремно
високи или ниски температури като например в
колата през лятото. Това може да повреди
устройството и да причини експлозия на батерията.
Препоръчително е да използвате устройството в
температурния диапазон от 5 °C до 35 °C.
Предотвратяване на загуба на слуха
Съществуват необратими рискове от загуба на слуха, ако
приемникът,
слушалките,
високоговорителят
или
слушалките за глава се използват при силен звук.
Регулирайте силата на звука до ниво, което не
представлява опасност. С течение на времето може да
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свикнете с по–силен звук, който да ви изглежда
нормален, но това е вредно за слуха ви. При поява на
симптоми като бръмчене или приглушено чуване,
препоръчваме ви да се консултирате със специалист по
слуха. Колкото по-силен е звукът, толкова по-голям е
рискът слуха ви да се увреди бързо. Специалистите по
слуха правят следните препоръки:
- Ограничете продължителността на използване на
слушалките на телефона, високоговорителя или
слушалките за глава със силен звук.
- Избягвайте да увеличавате силата на звука в условия
на повишен шум в околната среда.
- Намалете силата на звука, ако не чувате хора, които
говорят близо до вас.
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SAR
СПЕЦИФИЧНА ПОГЪЛНАТА МОЩНОСТ (SAR)
Моля, отделете време, за да прочетете този важен раздел.
РАДИО ВЪЛНИ
Преди да бъдат пуснати на пазара, за всички модели
мобилни
телефони,
се
изисква
доказателство
за
съответствие с международните стандарти (Международната
комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP)) или с
Европейската директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията
(RED). Защитата на здравето и безопасността на потребителя
и на всяко друго лице е съществено изискване, предвидено в
тези стандарти и тази директива.
ТОВА
УСТРОЙСТВО
СЪОТВЕТСТВА
НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ
НАСОКИ
ЗА
ИЗЛАГАНЕ
ПОД
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДИО ВЪЛНИ.
Вашето мобилно устройство представлява радиопредавател
и приемник. Проектирано е така, че да не се надвишават
границите за излагане под въздействието на радиовълни
(радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от
международните насоки. Насоките са разработени от
независима научна организация (ICNIRP) и включват
значителен граничен диапазон на безопасност, предназначен
да гарантира безопасността на всички хора, независимо от
възрастта и здравословното им състояние.
В Насоките за излагане под въздействието на радиовълни се
използва мерна единица, известна като Специфична
погълната мощност или SAR. Границата на SAR за мобилни
устройства е 2 W/kg.
Тестовете за SAR се провеждат в условия, съответстващи на
стандартните
работни
позиции
при
употреба
като
устройството предава при най-високото си сертифицирано
ниво на мощност във всички тествани честотни ленти.
Изпитването за SAR в условия на носене на устройството до
тялото е проведено при поставянето му на разстояние 1,5
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cm, за да се спазят указанията за излагане на радиочестотни
лъчи по време на работа при носене на устройството до
тялото, съгласно които устройството трябва да бъде
разположено поне на такова разстояние.
За
повече
информация
www.energizeyourdevice.com

можете

да

посетите

Допълнителна информация за електромагнитните полета и
общественото здраве е достъпна на следния сайт.
http://www.who.int/peh-emf.
Вашият телефон е оборудван с вградена антена. За
гарантиране на оптималното функциониране трябва да
избягвате да я докосвате или да влошавате действието ѝ по
друг начин.
Тъй като мобилните устройства предлагат голям набор от
функции, те могат да бъдат използвани и в други позиции,
освен в тази, при която устройството е до ухото Ви. При
такива обстоятелства устройството ще съответства на
насоките, ако се използва с комплект слушалки за глава или
USB кабел. Ако използвате какъвто и да е друг аксесоар,
трябва да сте сигурни, че в него няма метали и че телефонът
е поставен на разстояние най-малко от 1,5 см от тялото.
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CE
Моля, отделете време за да прочетете този важен раздел.
РАДИО ВЪЛНИ
Преди да бъдат пуснати на пазара, за всички модели
мобилни телефони се изисква доказателство за съответствие
с международните стандарти (Международната комисия по
защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP)) или с
Европейската директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията
(RED). Защитата на здравето и безопасността на потребителя
и на всяко друго лице е съществено изискване, предвидено в
тези стандарти и тази директива.
ТОВА
УСТРОЙСТВО
СЪОТВЕТСТВА
НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ
НАСОКИ
ЗА
ИЗЛАГАНЕ
ПОД
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДИО ВЪЛНИ.
Вашето мобилно устройство представлява радиопредавател
и приемник. Проектирано е така, че да не се надвишават
границите за излагане под въздействието на радиовълни
(радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от
международните насоки. Насоките са разработени от
независима научна организация (ICNIRP) и включват
значителен граничен диапазон на безопасност, предназначен
да гарантира безопасността на всички хора, независимо от
възрастта и здравословното им състояние.
Съответствие с регулациите в ЕС
Това устройство е в съответствие със съществените
изисквания и други приложими разпоредби на Директива
2014/53 / ЕС.
За декларацията за съответствие
www.energizeyourdevice.com
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посетете

уеб

сайта:

Забележка: Спазвайте националните местни разпоредби в
региона, където ще се използва устройството. За
използването на това устройство може да съществуват
ограничения в някои или всички държави членки на
Европейския съюз (ЕС).
Забележки:
- Поради характеристиките на използвания за корпуса
материал, мобилният телефон трябва да се свързва само
към USB интерфейс от версия 2.0 или по-нова.
Свързването към така нареченото USB захранване е
забранено.
- Адаптерът трябва да се поставя в близост до оборудването
и да е лесно достъпен.
- Не използвайте мобилния телефон при твърде високи или
твърде ниски температури на околната среда, никога не
излагайте мобилния телефон под въздействието на силно
слънце или прекалено влажна среда. Подходящата
температура за телефона и аксесоарите е -10 ℃ -55 ℃.
- Моля, при зареждане, поставяйте телефона на място с
нормална стайна температура и добра вентилация.
Препоръчва се да зареждате телефона в среда с
температура, която варира в диапазона от 5 ℃ до 25 ℃.
Моля, уверете се, че използвате само зарядното
устройство, предлагано от производителя. При
използването на неоторизирано зарядно устройство може
да възникне опасност и да се нарушат правата, свързани с
телефона и гаранцията.
- ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА
БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕПОДХОДЯЩА. ОТСТРАНЕТЕ И
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ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИНСТРУКЦИИТЕ
- Прекомерното звуково налягане, предизвикано от
слушалки и слушалки за глава, може да доведе до загуба
на слуха.
За повече информация можете да посетите
www.energizeyourdevice.com
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Допълнителна информация за електромагнитните полета и
общественото здраве можете да намерите на следния сайт.
http://www.who.int/peh-emf.
Вашият телефон е оборудван с вградена антена. За
гарантиране на оптималното функциониране трябва да
избягвате да я докосвате или да влошавате действието ѝ по
друг начин.
Тъй като мобилните устройства предлагат голям набор от
функции, те могат да бъдат използвани и в други позиции,
освен в тази, при която устройството е до ухото Ви. При
такива обстоятелства устройството ще съответства на
насоките, ако се използва с комплект слушалки за глава или
USB кабел. Ако използвате какъвто и да е друг аксесоар,
трябва да сте сигурни, че в него няма метали и че телефонът
е поставен на разстояние най-малко от 1,5 см от тялото.

CERTIFICATE OF CONFORMITY
E2
We, AVENIR TELECOM,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
Hereby declares that:
ENERGIZER complies with the standards and provisions of the directives. The certificate
of conformity procedure defined in article IV of directive 2014/53/EU has been under the
control of the following organization:
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
The full text of the certificate of conformity of the device is available upon request by mail
at the following address: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581
Marseille Cedex 20, France.

2020/11/27
(Date)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO
(Name and signature of authorized person)

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:
EGSM 900

0.588 W/kg 10g Head SAR | 1.501 W/kg 10g Body SAR

DCS 1800

0.523 W/kg 10g Head SAR | 1.246 W/kg 10g Body SAR

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated
above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on
the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when
full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower
its SAR value.

