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Mobil Telefona Giri ş 
 

Mobil telefonunuzun düzeni, tuşları, ekran ve ikonlarını 
öğrenin. 

 
 

Tuşlar 
 

Aşağıdaki tablo telefonun tuşlarına dair hızlı bir tanım sunar: 
 

  

Çğe Tuş Fonksiyon 

1 Fonksiyon Ekranın alt kısmında belirtilen eylemi 
gerçekleştirin. 

2 Yön 
Bekleme modunda iken, kullanıcı tanımlı 
işlevlere erişebilir, menü modunda menü 

seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. 

3 Arama 
Son aramalar listesini açın ya da  

görüntülenen numaray arayın. Gelen 
aramayı cevaplayabilirsiniz. 

4 Kapatma 
Aramayı sonlandırır ya da gelen bir 
aramayı reddeder. Telefonu açmak / 
kapatmak için 3 saniye basılı tutun. 

5 1……0 Numara, metin ve / veya özel karakter 
girin. 



Ekran 
 

Telefonunuzun ekranı aşağıdaki gibi tasarlanmıştır: 
 

(Bkz.  1.2 – Sayfa 2) 
 

Simgeler 
 

Telefonun durumunu belirten ve ekranın üstünde 
görüntülenen simgeler hakkında bilgi edinin: 
 

Simge İşlev tanımı 

 
Geçerli ağ sinyalini temsil etmelidir. Daha fazla 

çubuk, daha güçlü sinyal. 

 
Batarya durumu. Daha fazla çubuk daha fazla 

batarya anlamına gelir. 

 Okunmamış SMS. 

 Alarm kuruldu. 

 Bluetooth işlevi aktif. 

 
Profil Sessiz Mod'a ayarlandı. 

 
Profil Toplantı Moduna ayarlandı. 

 Profil Dış Mekan moduna ayarlandı. 

 
Kulaklık bağlı. 

 
Dolaşım göstergesi. 

 
  



   CEP TELEFONUNU HAZIRLAMA 
 
 

İlk kullanım için cep telefonunuzu kurmaya başlayın 
 

 
SIM kart ve bataryayı takın 

 
Bir hücresel servise abone olduğunuz zaman, kişisel kimlik 
numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik 
detaylarının bulunduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı 
alırsınız. 
SIM kart ve bataryayı takmak için 
 
1. Batarya kapağını çıkarın. 
 

  (Bkz.  2.1 – Sayfa 3) 
 

2. SIM kartı takın. 
 
Telefonunuzun 2 SIM kartı kullanmak ve aralarında geçiş 
sağlamak için 2 SIM kart yuvası bulunmaktadır. 
 

(Bkz. 2.2 – Sayfa 3) 
 
• Altın renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde 

telefona SIM kartı yerleştirin. 
• SIM kart takmadan, telefonunuzun şebeke dışı 

servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz. 
 
3. Bataryayı takın 
 

(Bkz.  2.3 – Sayfa 3) 



4. Batarya kapağını yerine takın.  
 

 
Bir hafıza kartı takın (iste ğe bağlı) 

 
Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı 
takmanız gerekir. 
 

• Bellek kartını bir PC'de formatlamak, 
telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını 
yalnızca telefona formatlayın. 

 
1. Batarya kapağını çıkarın. 
 

(Bkz.  3.1 – Sayfa 4) 
 

 
2. Etiket tarafı yukarı bakacak şekilde bir bellek tutucu 
yerleştirin. 
 

(Bkz.  3.2 – Sayfa 4) 

  



   TEMEL İŞLEVLER İ KULLANMA 
 

Cep telefonunuzun temel işlemlerini nasıl 
gerçekleştireceğinizi öğrenin. 

 
 

Telefonu açma ve kapama 
 

Telefonunuzu açmak için 
 
1. Güç düğmesine uzun basın [  ]. 
 
2. PIN kodunuzu girin ve Tamam'a basın (gerekirse). 
 
Telefonunuzu kapatmak için yukarıda yer alan 1. adıma 
geçin. 
 

Menü ve uygulamalara eri şim 
 
Menü ve uygulamalara erişim için  
 
Telefonunuzun menülerine erişim için 
 
1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için sol yazılım 
tuşu <Menü>’ye basın. 
 
2. Bir menü ya da seçeneğe gitmek için Navigasyon tuşunu 
kullanın. 
 
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç>, <Tamam> 
veya Onayla tuşuna basın. 
 
4. Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın, 
Bekleme moduna  geri dönmek için [ ]  tuşuna basın. 
  



Temel arama i şlevlerini kullanma 
 
Bu bölümde arama yapmayı ya da cevaplamayı öğrenin. 
 
Arama yapma: 
 
1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin. 
 
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın. 
 
3. Aramayı sonlandırmak için [  ] tuşuna basın. 
 
Aramaya cevap verme: 
 
1. Bir arama geldiği zaman, [ ] tuşuna basın. 
 
2. Aramayı sonlandırmak için [   ] tuşuna basın. 
 

Mesaj gönder ve görüntüle 
 
Bu bölümde, metin (SMS) göndermeyi ve görüntülemeyi 
öğrenin. 
 
Mesaj göndermek için: 
 
1. Menü modunda Mesajlar → Mesaj yaz → Kısa mesaj 
seçeneğini belirleyin. 
 
2. Mesaj metninizi girin.  
 
3. < Seçenekler> → Gönderilecek kişi’yi seçin. 
 
4. Bir hedef numara girin ya da telefon rehberinden seçin. 
 



5. <TAMAM> tuşuna basın ya da önceki adımlara bağlı 
olarak ekleyin. 
 
6. <Seçenekler> tuşuna basın → Gönderin. 
 
               Kişileri ekleyin 
 
Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin. 
 
Yeni ki şi ekle: 
 
1. Menü’yü seçin. 
 
2. Telefon rehberini seçin → Yeni kişi ekle. 
 
3. Kaydetmeyi seçin (Telefon, SIM1 ya da SIM2). 
 
4. İletişim bilgilerini girin. 
 
5. < Seçenekler > tuşuna basın → Kişiyi hafızaya eklemek 
için kaydedin. 
 
Bir ki şiyi bulma 
 
1. Menü modunda, Rehber'i seçin. 
 
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin. 
 
3. Arama listesinden kişinin ismini seçin. 
 
Kişiyi bulduğunuz zaman, [   ] tuşuna basarak kişiyi 
arayabilirsiniz.  
 
  



Müzik dinleme 
 
Müzik çalar ya da FM radyo aracılığıyla müzik dinlemeyi 
öğrenin. 
 
FM radio dinleme: 
 
1. Birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.. 
 
2. Menü modunda, Multimedya → FM radyoyu seçin.  
 
3. Radyoyu başlatmak için Navigasyon aşağı tuşuna basın. 
 
4. Navigasyon tuşlarını kullanarak FM radyoyu kontrol edin. 
 
Müzik dosyalarını dinleme: 
 
Müzik dosyalarını telefonunuzun ya da hafıza kartınızın 
“Müziğim” dosyasına aktardıktan sonra, 
 
1. Menü modunda, Multimedya → Ses Çalar’I seçin. 
 
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin. 
 
3. Navigasyon tuşlarını kullanarak oynatmayı kontrol edin. 
 
  



   KAMERAYI KULLANMA 
 
Fotoğraf çekmek ve görüntülemek için temel bilgileri öğrenin. 
 
 

Fotoğraf çekme 
 
1. Menü modunda kamerayı açmak için Kamera’yı seçin. 
 
2. Lensi nesneye yöneltin ve herhangi bir ayarlama yapın. 
 
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. 
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. 
 
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın (adım 
2). 
 

Çekilen foto ğrafları görüntüleme 
 
Sol programlama tuşuna basın ve fotoğraf galerisine hızlı bir 
şekilde erişim sağlamak için Fotoğraflar'ı seçin. 
 

Kamera seçenekleri 
 
Kamera seçeneklerine erişim sağlamak için aşağıdaki 
seçenekleri kullanabilirsiniz: 
 
Kamera ayarları: 
 
Her fotoğraf çekişinizde bir deklanşör sesi seçin. 
 
Fotoğraf parlaklığını ayarlamak için pozlama değerini 
değiştirin. 
 
Koyu ve açık alanları ayırt etmek için kontrastı ayarlayın. 



Fotoğraflardaki floresan etkisini ortadan kaldırmak için 
Titreşim önleme değerini değiştirin. 
 
Selfie çekmek için gecikme zamanlayıcısını değiştirin. 
 
Seri halinde fotoğraf çekmek için sürekli çekim sayısını 
değiştirin. 
 
Görüntü ayarları: 
 
Görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz. 
 
Görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. 
 
Beyazlık dengesi: 
 
Ortama göre renk şeması seçin.  
 
Görüntü modu: 
 
Gece modunu (ekstra ışık) seçmenizi ya da telefonunuzun en 
iyi modu seçmenizi sağlar. 
. 
Efekt ayarları: 
 
Çekilen fotoğraflara renk efekti ekleyin. 
 
Saklama: 
 
Çekilen fotoğrafları nerede saklayacağınızı seçmenizi sağlar. 
  



    BLUETOOTH’U KULLANMA 
 

Veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanmak için 
telefonunuzun özelliklerini öğrenin. 

 
Bluetooth kablosuz özelli ğini açma 

 
1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth’u seçin. 
 
2. Güç seçeneğini seçin. 
 
3. Açık konuma getirmek için sol programlama tuşuna basın. 
 
4. Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için, 
Görünürlük'e gidin ve açık duruma getirmek için sol 
programlama tuşuna basın. 
 
  



Diğer Bluetooth özellikli cihazlarla bulma ve e şleştirme 
 

1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → 
Cihazım → Yeni cihaz ara’yı seçin. 
 
2. Bir cihaz seçin ve < Seç> tuşuna basın. 
 
3. Bluetooth kablosuz özelliği ya da diğer aygıtın Bluetooth 
PIN'i için bir PIN kodu girin, varsa eğer, ve <TAMAM> 'a 
basın. 
 
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiği ya da bağlantıyı kabul 
ettiği zaman, eşleşme tamamlanır. 
 
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme. 
 
1. Telefon uygulamalarınızın birisinden göndermek istediğiniz 
dosya ya da öğeyi seçin.  
 
2. <Seçenekler> → Gönder → Bluetooth ile → Cihaz adını 
seçin’e basın ve sonra alıcıdaki dosyayı kabul edin. 
 
         Bluetooth kablosuz özelli ğini kullanarak veri alma 
 
1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ya da kabul edin 
ve <TAMAM> 'a basın (gerekirse). 
 
2. Aygıttan istediğiniz veriyi almayı onaylamak için <Evet> 'e 
basın (gerekirse). 
 

Bluetooth aygıt ismini de ğiştirme 
 
1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → 
İsmim’I seçin 
 



2. İstediğiniz ismi yazın ve sonra Seçenekler → Bitti'ye basın. 
Saklama yerini seçme 

 
1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → İleri → 
Saklama’yı seçin. 
 
2. Telefonunuzda takılı varsa eğer, Hafıza Kartı’nı seçin, 
yoksa eğer Telefon’u seçin.  
 

 
  



   CE 
 
 

Lütfen bu önemli bölümü okumak için zaman ayırın. 
 
 
RADYO DALGALARI 
 
Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin 
uyumluluk belgesi, uluslararası standartlar (ICNIRP) ya da Avrupa 
Direktifi 2014/53 / AB (RED) ile birlikte gereklidir. Kullanıcı için 
herhangi bir kişinin sağlık ve güvenliğinin korunması, bu 
standartların ya da bu direktifin temel gerekliliğidir 
 
BU AYGIT, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ 
ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR 
 
Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar 
tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı 
elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Kurallar, bağımsız bir bilimsel kuruluş 
(ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık konusundan 
bağımsız olarak herkesin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış 
önemli bir güvenlik marjı içermektedir. 
  



AB Mevzuat Uygunluğu 
 
İşbu vesileyle, bu aygıt 2014/53 / AB Direktifinin esas şartları ve 
diğer ilgili hükümlerine uygundur. 
 
Uygunluk beyanı için www.energizeyourdevice.com internet 
sitesini ziyaret ediniz. 
 
Uyarı: Aygıtın kullanılacağı yerdeki ulusal yerel yönetmeliklere 
uyun. Bu aygıt, Avrupa Birliğinin bazı üye ülkelerinde veya 
tümünde kullanım için kısıtlanmış olabilir (AB) 
 
Notlar: 
 
- Kullanılan muhafaza malmzemesi nedeniyle, cep telefonu sadece 
2.0 ya da daha yüksek versiyondaki bir USB Arabirimine 
bağlanmalıdır. Güç USB olarak adlandırılan bağlantı yasaktır. 
 
- Adaptör ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir 
olmalıdır. 
 
- Cep telefonunuzu çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda 
kullanmayın, cep telefonunuzu güçlü güneş ışığı ya da çok ıslak 
ortamlara maruz bırakmayın. Telefon ve aksesuarlar için en uygun 
sıcaklık -10  ℃ -55 'dir.℃  
 
- Şarj ederken lütfen telefonu normal oda sıcaklığına ve iyi 
havalandırmaya sahip bir ortamda tutun. Telefonun 5  25 °  ℃ ℃
arasında değişen bir sıcaklığa sahip olan bir ortamda şarj edilmesi 
önerilmektedir. Lütfen yalnızda üretici tarafından sağlanan şarj 
cihazını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazı kullanmak tehlikeye yol 
açabilir ve telefonun ve garanti ürününün onaylanmasının ihlaline 
neden olabilir.  
  



- İKAZ. BATARYA YANLIŞ BİR TÜR İLE DEĞİŞTİRİLİRSE EĞER, 
PATLAMA RİSKİ OLUŞABİLİR. KULLANILMIŞ BATARYALARI 
TALİMATLARA GÖRE ATIN. 
 
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden 
olabilir. 
 
Daha fazla bilgi için www.energizeyourdevice.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgiler şu sitede 
mevcuttur. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Telefonunuzda dahili bir anten vardır. Optimum çalışma için, 
antene dokunmaktan ya da indirmekten kaçınmalıdır. 
 
Mobil aygıtlar birçok işlev sunduğundan, kulağınıza karşı diğer 
pozisyonlarda kullanılabilir. Bu tür durumlarda, cihaz kulaklık ya da 
USB veri kablosuyla kullanıldığı zaman kurallara uyumlu olacaktır. 
Başka bir aksesuar kullanıyorsanız eğer, kullanılan ürün ne olursa 
olsun herhangi bir metal içermediğinden ve telefonun 
vücudunuzdan en az 1,5 mc uzaklıkta olduğundan emin olun.   



Biz, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANSA) 
Işbu belge ile, 
 
ENERGIZER’ın yönetmeliklerin standartları ve hükümleri ile 
uyumlu olduğunu beyan ederiz. 2014/53 / AB yönetmeliğinin IV. 
maddesinde tanımlanan uygunluk belgesi aşağıdaki kuruluşun 
kontrolündedir: 
 

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

www.baclcorp.com 
Telefon: +1 408 732 9162   Faks: +1 408 732 9164 

 
Aygıtın uygunluk belgesinin tam metni, aşağıdaki adrese posta 
yoluyla talep üzerine gönderilir: AVENIR TELECOM - 208, 
Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Fransa. 
 
 
 
 
 

07/09/2017  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Tarih)  (Yetkili kişinin ismi ve imzası) 

 
Bu model için maksimum SAR değeri ve kayıtlı olduğu koşullar: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g Baş SAR | 0.731 W/kg 10g Vücut SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Baş SAR | 0.946 W/kg 10g Vücut SAR 
 
Kullanım esnasında, bu aygıtın gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda 
belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve ağ 
üzerindeki titreşim girişimini en aza indirgemek için, arama için tam güce gerek 
olmadığı zaman mobil aygıtınızın işletim gücünü otomatik olarak azaltmasıdır. 
Aygıtın güç çıkışı ne kadar düşük olursa, SAR değeri de o kadar düşük olur. 

 

  
UYGUNLUK BELGES İ 

ENERGY E10+ 
 



 


