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PŘEDSTAVUJEME VÁM MOBILNÍ TELEFON 

 
 

Zde se dozvíte informace o vašem mobilním telefonu, 
rozložení, klávesy, displej a ikony. 

 
Klíče 

 
Následující tabulka nabízí rychlý popis o klávesách telefonu: 
 

  

Polož
ka 

Klíč Funkce 

1 Funkce 
Provedení akce uvedené v dolní části 

obrazovky. 

2 Navigace 

V pohotovostním režimu, můžete získat 
přístup k uživatelem definované funkci, v 

režimu menu, přejděte pomocí volby 
menu. 

3 Volání 
Otevřít seznam posledních hovorů, nebo 

zavolejte na zobrazené číslo. Můžete 
přijmout příchozí hovor. 

4 Zavěsit 
Ukončíte hovor nebo odmítnete příchozí 

hovor.  Chcete-li telefon zapnout / 
vypnout, podržte na 3 sekundy. 

5 1......0 
Zadejte čísla, text a / nebo speciální 

znaky. 



Displej 
 

Obrazovka vašeho mobilního telefonu je navržena takto: 
 

(Viz 1.2 – Stránka 2) 

 
Ikony 

 
Informace o ikonách zobrazených v horní části obrazovky s 
uvedením stavu telefonu:: 
 

Ikona Popis funkce 

 
Představuje aktuální signál sítě. Čím více 

pruhů, tím je signál silnější. 

 
Stav baterie. Silnější pruh označuje více 

baterie. 

 
Nepřečtené SMS. 

 Alarm set. 

 Funkce Bluetooth aktivována. 

 
Profil nastaven na Tichý Režim. 

 
Profil nastaven na Režim Schůzka. 

 
Profil nastaven na Venkovní Režim. 

 Headset připojen. 

 Roaming indikátor. 

 
  



   PŘÍPRAVA VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU 
 
 

Začínáme nastavením vašeho mobilního telefonu pro první 
použití 

 
Instalace SIM karty a baterie 

 
Po přihlášení k mobilní službě obdržíte kartu SIM (Subscriber 
Identity Module) s podrobnostmi o předplatném, jako je vaše 
osobní identifikační číslo (PIN) a volitelné služby. 
 
Instalace SIM karty a baterie, 
 
1. Sejměte kryt baterie. 
 

  (Viz 2.1 – Stránka 3) 

 
2. Vložte SIM kartu. 
 
Váš telefon má 2 sloty na SIM karty a umožňuje používat 2 
SIM karty a přepínat mezi nimi. 
 

(Viz 2.2 – Strana 3) 
 

 Umístěte SIM kartu do telefonu tak, aby kontakty zlaté 
barvy směřovaly dolů. 

 Bez vložení karty SIM můžete používat svůj telefon, 
nesíťové služby a některé funkce menu. 

 
3. Vložte baterii. 
 

(Viz 2.3 – Stránka 3) 

 

4. Nasaďte kryt baterie. 



Vložení paměťové karty (volitelné) 
 
Chcete-li uložit další multimediální soubory, musíte vložit 
paměťovou kartu.  
 
 

 Formátování paměťové karty v počítači může způsobit 
nekompatibilitu s telefonem. Formátujte paměťovou 
kartu pouze v telefonu. 

 
 
1. Sejměte kryt baterie. 
 

(Viz 3.1 – Strana 4) 

 
 
2. Vložte paměťovou kartu se štítkem směřujícím nahoru. 
 

(Viz 3.2 – Strana 4) 

  



   POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ 
 

Naučte se, jak provádět základní operace z vašeho mobilního 
telefonu. 

 
Zapnutí a vypnutí telefonu 

 
Chcete-li telefon zapnout, 
 
1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení [ ]. 
 
2. Zadejte své číslo PIN a stiskněte tlačítko OK (pokud je 
potřeba). 
 
Chcete-li telefon vypnout, přejděte ke kroku 1 výše. 
 

Přístup k menu a aplikacím 
 
Chcete-li získat přístup do nabídky a aplikací,  
 
Pro přístup k menu telefonu, 
 
1. V pohotovostním režimu, stiskněte levé kontextové tlačítko 
< Menu > pro přístup k Menu. 
 
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte menu nebo možnost. 
 
3. Stiskněte < Vybrat>, < OK> nebo Potvrdit potvrďte 
zvýrazněnou možnost. 
 
4. Stisknutím tlačítka <Zpět> se přesunete o jednu úroveň 
nahoru, stiskněte [  ] pro návrat do klidového režimu. 
 
  



Používání základních funkcí pro volání 
 
Naučte se přijímat nebo odpovídat na hovory v této kapitole. 
 
Volat: 
 
1. V pohotovostním režimu zadejte předvolbu a telefonní 
číslo. 
 
2. Stisknutím [ ] vytočíte číslo. 
 
3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte [  ]. 
 
Přijetí hovoru: 
 
1. Když přijde hovor, stiskněte [  ]. 
 
2. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte [  ]. 
 

Odesílání a prohlížení zpráv 
 
V této sekci se naučte odesílat a zobrazovat textové zprávy 
(SMS). 
 
Odeslat textovou zprávu: 
 

1. V režim Menu vyberte Zprávy → Napsat zprávu → sms. 
2. Zadejte text zprávy.  
3. Stiskněte < Volby> → Odeslat. 
4. Zadejte cílové číslo, nebo vyberte z telefonního seznamu. 
5. Stiskněte<OK> nebo přidejte podle předchozího kroku. 
6. Stiskněte <Volby> → Odeslat. 
  



Přidat kontakty 
 

Naučte se základy používání funkce telefonního seznamu. 
 
Přidat nový kontakt: 
 
1. Zvolte možnost Menu. 
 
2. Vyberte Telefonní seznam → Přidat nový kontakt. 
 
3. Zvolte úložiště (Telefon, SIM1, nebo SIM2). 
 
4. Zadejte kontaktní informace. 
 
5. Stiskněte < Volby > → Uložit přidáte kontakt do paměti. 
 
Najít kontakt 
 
1. V režimu Menu vyberte položku Telefonního seznamu. 
 
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete najít. 
 
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu vyhledávání. 
 
Jakmile naleznete kontakt, můžete zavolat stisknutím tlačítka 
[  ] 
 
  



Poslouchat hudbu 
 

Naučte se jak poslouchat hudbu pomocí hudebního 
přehrávače nebo FM rádio. 
 
Poslouchat FM rádio: 
 
1. Připojte dodávané sluchátka do multifunkčního konektoru 
telefonu. 
 
2. V režimu Menu vyberte možnost Multimédia →FM rádio. 
 
3. Stiskněte navigační klávesu dolů pro spuštění rádia. 
 
4. Pomocí navigačních tlačítek ovládejte rádio FM. 
 
Poslech hudebních souborů: 
 
Po přenosu hudebních souborů do složky "Moje hudba" z 
telefonu nebo paměťové karty, 
 
1. V režimu Menu vyberte možnost Multimédia → Audio 
Přehrávač. 
 
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor. 
 
3. Ovládání přehrávání pomocí navigačních tlačítek. 
 
  



   POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU 
 

Naučte se základy pro zachycení a prohlížení fotografií. 
 

 
Zachycení fotografie 

 
1. V režimu Menu vyberte Fotoaparát pro zapnutí 
fotoaparátu. 
 
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte úpravy. 
 
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro pořízení fotografie. 
Fotografie se uloží automaticky.  
 
4. Stiskněte < Zpět>, pro pořízení další fotografie (krok 2). 
 

Zobrazení pořízených fotografií 
 
Stiskněte levé kontextové tlačítko a pak vyberte Fotografie 
pro rychlý přístup do fotogalerie. 
 

Možnosti fotoaparátu 

 
Když vstoupíte do možností Fotoaparátu, budete mít k 
dispozici následující možnosti: 
 
Nastavení fotoaparátu: 
 
Při každém pořízení snímku vyberte zvuk závěrky. 
 
Změňte hodnotu expozice pro nastavení jasu fotografie. 
 
Nastavte kontrast, aby se rozlišovaly tmavé a světlé oblasti. 
 



Změňte hodnotu Anti-blikání, abyste odstranili fluorescenční 
efekt na fotografiích. 
 
Upravte časovač zpoždění pro pořizování fotografií. 
 
Změňte počet nepřetržitého snímku a proveďte řadu 
fotografií. 
 
Nastavení obrazu: 

 
Můžete změnit velikost obrazu. 
 
Můžete nastavit kvalitu obrazu. 
 
Vyvážení bílé: 
 
Vybral barevné schéma podle okolního prostředí. 
 
Režim scény: 

 
Umožní vybrat noční režim (extra světlo) nebo nechat telefon 
vybrat nejlepší režim. 
 
Nastavení efektů: 
 
Přidání barevného efektu na pořízené fotografie. 
 
Uložiště: 
 
Nechte se rozhodnout, kam ukládat pořízené fotografie. 
  



   POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH 
 

 
Přečtěte si informace o schopnosti telefonu připojit se k jiným 

bezdrátovým zařízením pro výměnu dat. 
 
Zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth 
 
1. V režimu Menu vyberte Nastavení → Připojení → 
Bluetooth. 
 
2. Vyberte možnost Napájení. 
 
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko pro zapnutí. 
 
4. Pokud chcete umožnit ostatním zařízením nalezení 
telefonu, přejděte dolů na Viditelnost a stiskněte levé 
kontextové tlačítko pro zapnutí. 
 
Vyhledání a spárování s dalšími zařízeními podporujícími 

technologii Bluetooth 
 
1. V režimu Menu vyberte Nastavení → Připojení → 
Bluetooth → Moje zařízení → Hledat nové zařízení. 
 
2. Přejděte na zařízení a stiskněte < Vybrat>. 
 
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo 
kód PIN Bluetooth jiného zařízení, pokud jej máte, a stiskněte 
tlačítko <OK>. 
 
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme 
připojení, spárování je kompletní. 
 
Odesílání dat pomocí Bluetooth bezdrátové funkce. 



 
1. Vyberte soubor nebo položku z jedné aplikace vašeho 
telefonu, kterou chcete odeslat. 
 
2. Stiskněte < Volby > → Odeslat → Přes Bluetooth → 
Vyberte název zařízení a pak přijměte soubor na přijímači. 
 

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth 
 
1. Zadejte nebo potvrďte kód PIN pro bezdrátovou funkci 
Bluetooth a stiskněte tlačítko < OK> (v případě potřeby). 
 
2. Stiskněte < Ano> pro potvrzení, že jste ochotni přijmout 
data ze zařízení (je-li to nutné). 
 

Změnit název zařízení Bluetooth 

 
1. V režim Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth 
→ Moje jméno. 
 

2. Napište požadované jméno a stiskněte Volby → Hotovo. 

 
Vyberte umístění úložiště 

 
1. V režim Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth 
→ Další → Úložiště. 
 
2. Zvolte Paměťovou kartu, pokud je telefon vybaven jedním 
slotem, jinak zvolte Telefon. 
 

 
  



   CE 

 
 

Věnujte prosím čas na přečtení této důležité části. 

 
 
RÁDIOVÉ VLNY 

 
Doklad o shodě s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo 
evropskou směrnicí 2014/53 / EU (RED) je vyžadován pro všechny 

modely mobilních telefonů před jejich uvedením na trh. Ochrana 
bezpečnosti a ochrany zdraví pro uživatele jakékoli jiné osoby je 
základním požadavkem těchto norem nebo této směrnice. 

 
TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO 
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM 

 
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, 
aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám 

(radiofrekvenčním elektromagnetickým polím) doporučeným 
mezinárodními směrnicemi. Pokyny byly vypracovány nezávislou 

vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní 
rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na 
věk a zdravotní stav. 

 
  



Soulad s předpisy EU 

 
Tím je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. 

 
Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce 
www.energizeyourdevice.com 

 
Upozornění: Dodržujte národní místní předpisy v místě, kde má 
být zařízení používáno. Toto zařízení může být omezena pro 

použití v některých nebo ve všech členských státech Evropské 
Unie (EU) 
 

Poznámky: 
 
- V důsledku použitého materiálu obalu musí být mobilní telefon 

připojen pouze k rozhraní USB verze 2.0 nebo vyšší. Připojení k 
tzv. Napájecímu USB je zakázáno. 
 

- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být 
snadno přístupný. 

 
- Nepoužívejte mobilní telefon v prostředí s příliš vysokou nebo 
příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte mobilní telefon silnému 

slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí. Vhodná teplota 
pro telefon a příslušenství je -10 ℃ -55 ℃. 

 
- Při nabíjení umístěte telefon do prostředí, které má normální 

pokojovou teplotu a dobré větrání. Doporučuje se nabíjet telefon v 
prostředí s teplotou od 5 ℃ do 25 ℃. Ujistěte se, že používáte 

pouze nabíječku nabízenou výrobcem. Používání neautorizované 
nabíječky může způsobit nebezpečí a narušit autorizaci telefonu a 
záručního článku. 

 



- UPOZORNĚNÍ: RIZIKO EXPLOZE POKUD JE BATERIE 

NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ 
BATERIE PODLE POKYNŮ 
 

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu 
sluchu. 
 

Pro více informací můžete jít na www.energizeyourdevice.com 
 
Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném 

zdraví jsou k dispozici na následujících stránkách. 
http://www.who.int/peh-emf. 
 

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Pro optimální provoz 
byste se jí neměli dotýkat nebo znehodnocovat. 
 

Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, mohou být použity v 
jiných pozicích, které jsou proti vašemu uchu. Za těchto okolností 
bude zařízení vyhovovat směrnicím, pokud se používá s 

headsetem nebo datovým kabelem USB. Používáte-li jiné 
příslušenství, ujistěte se, že bez ohledu na to, jaký výrobek je 

používán, je bez jakéhokoliv kovu a že umístí telefon nejméně 1,5 
cm od těla.  



My, AVENIR TELECOM,  

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANCIE) 
Tímto prohlašujeme, že:  
 
Společnost ENERGIZER sestavuje normy a ustanovení směrnic. 
Proces osvědčení o shodě definovaný v článku IV směrnice 
2014/53 / EU byl pod kontrolou následující organizace: 
 

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 

 

 Plné znění prohlášení o shodě zařízení je k dispozici na vyžádání 
poštou na následující adrese: AVENIR TELECOM - 208, 

Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Francie. 
 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel. / CEO 

(Datum)  (Jméno a podpis oprávněné osoby) 
 

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za nichž bylo 
zaznamenáno: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g Hlava SAR | 0.731 W/kg 10g Tělo SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Hlava SAR | 0.946 W/kg 10g Tělo SAR 
 

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR pro toto zařízení 
obvykle výrazně nižší než hodnoty uvedené výše. Je to proto, že 

pro efektivitu systému a minimalizaci rušení v síti se provozní 
výkon vašeho mobilního zařízení automaticky sníží, když není k 
volání potřebné plné napájení. Čím nižší je výkon zařízení, tím nižší 

je hodnota SAR.  

 

  
OSVĚDČENÍ O SHODĚ 

ENERGY E10+ 
 



  



 


