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Вижте Фигура 1.1 

 

 
Вижте Фигура 1.2 
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Вижте Фигура 2.1 

 

 
Вижте Фигура 2.2 
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Вижте Фигура 2.3 

 

 
 

Вижте Фигура3.1 
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Вижте Фигура 3.2 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 
Моля да спазвате приложимите правила и ограничения при ползване на 
телефона. Така ще предотвратите възможни неприятни последствия за Вас 
и за околната среда. 
 
 
 
Указания за безопасна употреба 

 

 

 
Когато шофирате, карате велосипед или ходите 
пеша, не използвайте слушалки. Вниманието ви 

може да бъде отклонено, което може да 
предизвика инцидент и да е против закона в 
определени географски райони. По причини, 

свързани с безопасността, не използвайте 
телефона по време на шофиране, винаги бъдете 

запознати с вашето обкръжение. Следвайте 
всички инструкции и разпоредби за безопасност, 

отнасящи се до използването на вашето 
устройство, когато шофирате автомобил 

 

 

Не използвайте телефона в района на 
бензиностанции. 

 

Дръжте Вашия телефон най-малко на 15 mmот 
ухото или тялото си докато водите разговори. 

 

Вашият телефон може да излъчва ярка светлина 
или да примигва. 
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Малки части могат да предизвикат задавяне. 

 
Не излагайте на огън. 

 

 
За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте 

при високи нива на звука за продължително 
време. Прекомерното звуково налягане от 

слушалките може да причини загуба на слуха. 
 

 
Избягвайте контакт с магнитни части. 

 

Дръжте телефона далеч от пейсмейкъри и други 
електронни медицински устройства. 

 

Избягвайте екстремни температури. 

 

Изключете където е необходимо в болници и 
медицински учреждения. 

 

Избягвайте контакт с течности. Пазете телефона 
си сух. 
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Изключвайте телефона на самолети и летища. 

 
Не разглобявайте телефона си. 

 

Изключвайте телефона в близост до запалими 
материали или течности. 

 
Използвайте само оригинални аксесоари. 

 

Не разчитайте единствено на телефона за случаи 
на спешни повиквания. 

 

Внимание: опасност от токов удар 
 

За да избегнете сериозно нараняване, не 
докосвайте щепсела на зарядното устройство! 

 
Изключете зарядното устройство, когато не го 

използвате. 
 

За да прекъснете връзката на зарядно устройство 
или даден аксесоар, дръпнете щепсела, а не 

кабела. 
 

Захранващият модул е елементът, който ви 
позволява да изключите продукта. 

 
Щепселът трябва да остане лесно достъпен. 
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Редовно проверявайте адаптера, особено при щепсела и 

слоя, за да откриете 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 използването 

му. 
 

Използвайте само адаптера, предоставен с устройството. 
 
 

Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, 
например върху таблото на Вашия автомобил. 

 
В случай на прегряване, не използвайте устройството. 

 
Внимавайте, когато използвате устройството, докато се 

разхождате. 
 

Не подлагайте устройството на силен удар или изпускане от 
високо, тъй като това може да доведе до повреди или 

неизправности. 
 

Не разглобявайте, модифицирайте или поправяйте 
устройството сами. 

 
За да почистите устройството използвайте суха и мека кърпа. 

Не използвайте химически продукт или препарат. 
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ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН 
 
 
Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия 
телефон. 
 

Клавиши 
 
На предния панел на Вашия телефон са разположени следните елементи: 
 

(Вижте Фигура 1.1 - Страница 1) 
 
Следната таблица Ви предлага бързо описание на клавишите на телефона: 
 

Item Клавиш Функция 

1 Клавиш за 
включване / 
изключване 

Позволява Ви да включите и изключите 
устройството и да заключите екрана. 

2 Клавиш за 
сила на звука 

Позволява Ви да регулирате силата на звънене, 
на събщения и мултимедията. 

3 Клавиш 
„назад“ 

Позволява Ви да се върнете на предишното 
меню на екрана. Чрез него също се затварят 
някои приложения. 

4 Клавиш 
„начало“ 

Връща Ви на началния екран, като затваря всяко 
отворено приложение. 

5 
Меню 

Позволява Ви достъп до менюто с функциите на 
приложението и проверява какви опции са 
налични. 

Екран 
 
Дизайнът на Вашия телефон изглежда по този начин: 
 

(Вижте Фигура 1.2 - Страница 1) 
 

Икони 
 
Научете повече за иконите, появяващи се в горния край на телефона, 
индикиращи за статуса му: 
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Сила на сигнала 

 
Включен Wi-Fi 

 
Получаване на GPRS 

сигнал  
Свързана EDGE мрежа 

 Свързанкъм 3G мрежа 
 

Свързана HSPA мрежа 

 
Bluetooth Вкл. 

 
Ново съобщение 

 
USB свързан  Нов email 

 Батерия 
 

Включен будилник 

Вибрация 
 

безшумен профил 

 
индикатор за роуминг 

 
Включени слушалки 
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ПОДГОТОВКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕФОН 
 
 
Започване на настройка на Вашия телефон за първа употреба. 
 
 
 

Поставете SIM картата и батерията 
 
Когато се абонирате за мобилна услуга, Вие ще получите (SIM) карта с 
детайли по абонамента, като Вашия персонален идентификационен номер 
(PIN) и други услуги. 
 
За да инсталирате SIM картата и батерията, 
 
1. Отстранете капака на телефона. 
 

(Вижте Фигура 2.1 - Страница 2) 
 
2. Поставете SIM картата. 
 
Вашият телефон има 2 слота за SIM карти, позволяващи Ви да 
превключвате между 2 SIM карти. 
 

(Вижте Фигура 2.2 - Страница 2) 
 
3. Поставете батерията. 
 

(Вижте Фигура 2.3 - Страница 2) 
 
4. Сменете капака на батерията. 
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Поставете карта памет (по избор) 
 
За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, Вие трябва да 
поставите карта памет. 
 
 
 Форматиране на картата с памет на компютър може да предизвика 

несъвместимостта й с Вашия телефон. Форматирайте картата с 
памет само на телефона. 

  
1.Отстранете капака на батерията. 

 
(Вижте Фигура 3.1 - Страница 3) 

  
 
2.Поставете мемори картата с етикета, сочещ навън. 

 
(Вижте Фигура 3.2 - Страница 3) 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 
 

Научете как да упражнявате основни операции на Вашия мобилен телефон. 
 
 

 
Включване и изключване на телефона 

 
За да включите телефона, 
 
1. Натиснете продължително клавиш. 
 
2. Напишете PIN номера 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,  
 

1. От началния екран натиснете клавиш [  ] на екрана, за да извикате 
списъка с инсталирани приложения на Вашия телефон. 
 
2. Прокарайте пръста си надясно или наляво, за да достигнете други 
страници на приложенията. 
 
3. Натиснете произволна икона за достъп до приложение. 
 
4. За изход от приложението, натиснете клавиш Back или Home в дъното 
на екрана. 
 

Използване на основни функции на повикване 
 
Научете да провеждате и отговаряте на повиквания в този раздел. 
 
Извършване на повикване: 
 

1. От началния екран или менюто с приложения, натиснете иконата [  ]. 
 
2. Наберете кода и телефонния номер. 
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3. Натиснете [  ] за започване на разговор. 
 

4. За пирключване на обаждането, докоснете [  ]. 
 
За да отговорите на обаждане: 
 
1. Когато получите обаждане, приплъзнете иконата надясно за да 
отговорите или наляво за да го отхвърлите                         

[   ]. 
 

2. За да приключите обаждането, докоснете [  ]. 
 

Изпращане и преглед на съобщения 
 
В тази секция научете как да получавате и изпращате: 
 
- Текстови съобщения (SMS). 
 
- Мултимедийни съобщения (MMS). 
Стъпки за изпращане на текстови и мултимедийни съобщения: 
 

1. Докоснете бутона за съобщения [  ] в списъка с приложения, след 

това клавиш [  ] в лявата част на панела. 
 

2. Напишете телефонния номер или име на контакти или натиснете [  ], 
за да влезете в Контакти. 
 
3. Напишете Вашето съобщение. 
 
За да изпратите текстово съобщение, преминете към стъпка 5. 
 
За да приложите мултимедиен обект (звук, снимка или др.) продължете 
към стъпка 4. 
 

4. Натиснете [  ] в горния десен ъгъл, изберете типа и самото 
приложение. 
 

5. Натиснете [  ] за да изпратите съобщението. 
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Добавяне на контакти 

 
Научете основите на използване на контактната книга. 
 
Добавяне на нов контакт: 
 

1. В листа с приложения натиснете Контакти, след това [  ] в горния 
десен ъгъл, за да добавите нов контакт. 
 
2. Попълнете контактната информация (Име, Фамилия и телефонен номер). 
Може да попълните и други полета като email, адрес и т.н. 
 
 

3. Натиснете [  ] в горната част на телефона, за да запазите 
въведеното. 
 
Търсене на контакт 
 

1. В листа с приложения натиснете [  ] хора. 
 
2. Приплъзнете пръста си от дъното до върха за да превъртите листа или 

натиснете бутона за търсене [  ] и напишете първите букви от 
собственото или фамилното име. 
 
3. За да видите детайли за контакта, натиснете името или снимката на 
контакта. 
 
Ако искате да проведете обаждане, натиснете номера на контакта. 
 

Слушане на музика 
 
Научете как да слушате мзика чрез музикален плеър или FM радио. 
 
Слушане на FM радио: 
 
1. Поставете слушалки във Вашия телефон. 
 
2. В листа с приложеня натиснете [  ] FM радио. 
 
3. Използвайте лентата с инструменти в дъното, за да промените 
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станцията. 
 
Слушане на музикални файлове: 
 
Първо, копирайте музикалните файлове на вътрешната памет на Вашия 
телефон или върху картата памет. 
 

1. В листа с приложения, докоснете [  ] Музика.  
 
2. Изберете ред от върха на екрана и докоснете песента, която искате да 
слушате. 
 
3. Вие може да натиската Пауза, Loop или да сменяте песните, използвайки 
лентата с инструменти в дъното. 
 

Сърфиране в мрежата 
 
Научете как да влизате в любимите си Web сайтове. 
 

1. В листа с приложения, натиснете [  ] браузър. 
 
2. Докоснете адрес бара и напишете адреса на сайта, в който искате да 
влезете и натиснете Напред. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМЕРАТА 
 
 

Научете основет за заснемане и преглеждане на снимки. 
 
 
 

 
Заснемане на снимки 

 

1. В листа с приложения, докоснете [  ] Камера. 
 
2. Направете желаните настройки на визьора, натискайки бутона за 

настройки [  ]. 
 

3. Докоснете бутона за заснемане [  ] на екрана, за да направите 
снимка. Тя ще се запази автоматично. 
 

Преглед на заснетите снимки 
 

В листа с приложения, натиснете [  ] Галерия и изберете папка на 

камерата [  ] за да получите достъп и визуализирате всички заснети 
от Вашия телефон снимки. 
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СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ 
 
 

Научете основите за свързване на Вашия телефон до интернет. 
 
 

 
Добавяне на нова връзка 

 

1. В листа с приложения, докоснете [  ] Настройк, за да конфигурирате 
устройството. 
 
2. Натиснете опция “Още…“, след това изберете Мобилни връзки и APN. 
Сега изберете SIM картата, която искате да конфигурирате. 
 
3. Докоснете клавиша Меню и изберете Нов APN, след което въведете вида 
и параметрите, предоставени от Вашия доставчик. 
 
Основните параметри са: 
 

 Име 
 APN 
 Потребителско име 
 Парола 

 
Някои доставчици използват прокси сървъри. За повече информация 
относно вида и конфигурацията се обръщайте към Вашия доставчик. 
 
4. Когато свършите с въвежданета на необходимите параметри, изберете 
Меню, след което Запис. 
 
Ако имате множество APN конфигурации за една и съща SIM карта, 
изберете коя искате да ползвате, натискайки бутона [  ] в дясната 
страна на името. 
 
За да добавите нова връзка, повторете от стъпка 3. 
 

Превключване между доставчици 
(SIM карти) 

 
Ако използвате две SIM карти и искате да превключите между тях, 
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изпълнете следните стъпки: 
 

1. В листа с приложения натиснете [  ] Настройки за достъп до 
настройките на устройството. 
 

2. Натиснете управление на SIM [  ]. 
 
3. Използвайте опцията Връзка на данни и изберете желаната SIM карта. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH 
 

 
Научете за възможностите на Вашия телефон за връзка с други безжични 

устройства за обмяна на данни. 
 
 

 
Включване на Bluetooth 

 

1. В листа с приложения, докоснете [  ] Настройки за достъп до 
конфигуриране на устройството. 
 

2.  Изберете опция Bluetooth [   ]. 
 

3. За да включите Bluetooth, докоснете бутон [  ] в десния горен ъгъл. 
 

Откриване и свързване с други Bluetooth устройства 
 
1. Когато включите Bluetooth, ще се покаже списък с вскички налични 
устройства около Вас. 
 
2. Изберете устройството, с което искате да свържете Вашия телефон. 
 
3. Въведете PIN за Bluetooth безжична връзка или PIN на другото 
устройство, ако то има такъв и натиснете OK. 
 
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме 
връзката, свързването е осъществено. 
 
 

Изпращане на снимки чрез Bluetooth 
 

1. Отворете Галерията [  ]. 
 

2. Изберете снимка и натиснете Споделянеe [  ] в горния десен ъгъл на 

екрана и натиснете Bluetooth                      [  ]. 
 
3. Изберете устройството, на което искате да изпратите снимка и 
накарайте отстрещната страна да приме файла. 
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Получаване на снимки чрез Bluetooth 

 
1. Включете Bluetooth в Системните настройки. 
 
2. Въведете PIN на Bluetooth или го пиремете (ако е необходимо). 
 
3. Приемете изпращания файл, ако желаете да го получите. 
 
Когато прехвърлянето е готово, Вие може да видите снимката в 

приложение Галерия [  ]. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА Wi-Fi 
 
 

Научете как да използвате безжичните възможности на която и да е 
локална мрежа. 

 
 

Свързване към безжична мрежа 
 

1. В листа с приложения изберете [  ] Настройки за достъп до 
настройките на устройството. 
 

2. Докоснете опция Wi-Fi [  ]. 
 

3. За да включите Wi-Fi докоснете бутона                          [  ] в 
десния горен ъгъл. 
 
4. Изберете безжична мрежа и въведете парола, ако е необходимо. 
 

Изключване от безжична мрежа 
 

1. В листа с приложения изберете [  ] Настройки за достъп до 
настройките на устройството. 
 

2. Докоснете опция Wi-Fi [  ]. 
 

3. За да изключите Wi-Fi докоснете бутона [  ] в десния горен ъгъл. 
 
 
 

Вижте технически детайли на безжичната мрежа 
 

1. В листа с приложения изберете [  ] Настройки за достъп до 
настройките на устройството. 
 

2. Докоснете опция Wi-Fi [  ]. 
 
3. Докоснете активната безжична мрежа, за да видите детайли като 
скорост, сила на сигнала и др. 
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Директива за ИУЕЕО на ЕС 
 
 

Информация за потребителите съгласно директивата на ЕС за ИУЕЕО 
 
 

 
 

Този продукт попада под директивите на Европейския съюз за преработка 
и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО). При производството му са използвани природни 
ресурси. Продуктът може да съдържа опасни вещества. Символът върху 
продукта или опаковката му означава, че той не може да бъде изхвърлян в 
общия отпадък на домакинствата. Ваша отговорност е да отнесете 
продукта до специално обозначените места за приемане на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (УИЕЕО).  
 
Отделното събиране и рециклиране на Вашето оборудване ще помогне за 
опазване на природните ресурси и ще осигури рециклирането му по начин, 
който опазва човешкото здраве и околната среда.  
 
За повече информация относно това къде можете да предадете Вашето 
ИУЕЕО, моля обърнете се към Вашата градска управа, организацията, 
осигуряваща извозването на домашния Ви отпадък или към магазина, от 
който сте закупили продукта.   
 

Препоръки: 
 
 Не разглобявайте, отваряйте или разваляйте устройството или 

батериите.  
 
 Не излагайте продукта или батерията на топлина или огън. Избягвайте 

съхранение на устройството директно на слънчева светлина.  
 
 Не предизвиквайте късо съединение на батерията. Не съхранявайте 

батериите в чекмедже, където мое да се предизвика късо съединение 
или да са в контакт с други метални предмети.  

 
 Не предизвиквайте механични удари на батериите. 
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 В случай на изтичане, не позволявайте на течността да влезе в контакт 

с очите или кожата Ви. Ако това се случи, измийте засегнатата зона с 
чиста вода и потърсете медицинска помощ.  

 
 Следвайте знаците плюс (+) и минус (-) на батерията и устройството и 

се уверете, че използването е правилно.  
 
 Не използвайте аксесоари или батерии, които не са предназначени за 

устройството. 
 
 Наблюдавайте използването на батериите от деца. 
 
 Незабавно се обърнете към лекар в случай на поглъщане на елемент 

или батерия.  
 
 Винаги купувайте батерия, препоръчана от производителя на 

устройството.  
 
 Винаги поддържайте продукта и батерията чисти и сухи.  
 
 Избършете с чист и сух парцал клемите на продукта или батерията, ако 

са се замърсили.  
 
 Необходимо е да заредите батерията преди да я използвайте. Винаги 

използвайте зарядното устройство и прочетете инструкциите на 
производителя или ръководството на устройството за инструкции 
относно зареждането.  

 
 Не оставяйте батерията заредена, ако няма да се използва.  
 
 След дълъг период на съхранение може да се наложи да заредите и 

разредите батерията няколко пъти, за да постигнете максимална 
ефективност.  

 
 Винаги пазете оригиналната документация на устройството, защото 

може да Ви е нужна за бъдещи справки на по-късен етап. 
 
 Ако е възможно извадете батерията от устройството, когато не се 

използва. 
 
 Не съхранявайте устройството на изключително горещи или студени 

места като например в колата през лятото. Това може да повреди 
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устройството и да причини експлозия на батерията. Препоръчва се да 
използвате устройството при температури между 5°C и 35°C.  

 
Предотвратяване на загубата на слух 
 
Има рискове за необратима загуба на слуха, ако приемникът, слушалките 
за уши, високоговорителят или слушалките се използват с висока сила на 
звука. Регулирайте силата на звука до ниво, което не представлява 
опасност. С течение на времето, Вие може да привикнете към по-висока 
сила на звука, която ще изглежда нормална, но е вредна за Вашия слух. 
Ако усетите бръмчене или приглушен говор, съветваме Ви да се 
консултирате със специалист по слуха. Колкото по-висока е силата на 
звука, толкова по-висок е рискът, че слухът Ви може да се повреди бързо. 
Специалистите по слуха предлагат следните препоръки: 
 
- Ограничете продължителността на използване на висока сила на звука в 
слушалките, високоговорителя или слушалката 
 
- Избягвайте увеличаването на силата на звука, за да се покрие шумна 
среда. 
 
- Намалете силата на звука, ако не чувате хората, които говорят около Вас. 
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SAR 
 
 
 
 
 

 
 

РАДИОВЪЛНИ 
 
Изисква се доказателство за съответствие с международните стандарти 
(Международна комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения) или с 
Европейската директива 1999/5/ЕО (радио-навигационно оборудване и 
далекосъобщително крайно оборудване) за всички модели мобилни 
телефони преди да бъдат пуснати на пазара. Опазването на здравето и 
безопасността на потребителя и всяко друго лице е основно изискване на 
тези стандарти или тази директива.  
 
ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА 
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ  
 
Вашето мобилно устройство представлява радио предавател и приемник. 
То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за 
излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), 
препоръчани от международните указания. Указанията са разработени от 
независима научна организация (Международна комисия за защита срещу 
нейонизиращите лъчения) и включват значителен резерв за безопасност, 
предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от 
тяхната възраст и здравословно състояние.  
В указанията за излагане на радиовълни се използва мерна единица за 
измерване, известна като специфичен коефициент на поглъщане или СКП. 
Граничната стойност на СКП за мобилни устройства е 2 ват/кг. 
 
Тестовете за СКП се провеждат като се използват стандартните 
експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си 
гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.  
 
Тестването на СКП от главата се извършва на разделително разстояние от 
1,0см, за да отговаря на указанията за радиочестотно облъчване. Докато 
се носи до тялото устройството трябва да бъде поставено на най-малко 
това разстояние от тялото. Ако не използвате одобрен аксесоар, уверете 
се че всеки продукт, който се използва няма метали и че телефонът е 
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поставен на посоченото разстояние от тялото.  
 
За повече информация можете да посетите www.sayyezz.com 
 
Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото 
здраве можете да намерите на следната интернет страница 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Вашият телефон е оборудван с вградена антена. За оптимална работа 
трябва да избягвате да я докосвате или намалявате. 
 
Тъй като мобилните устройства предлагат голям набор от функции, те 
могат да бъдат използвани в други позиции, освен в тази в която е до  
ухото Ви. При такива обстоятелства устройството ще отговаря на 
указанията, ако се използва със слушалки или USB кабел. Ако използвате 
друг аксесоар, уверете се че всеки продукт, който се използва няма метали 
и че телефонът е поставен на разстояние най-малко от 1,0см от тялото.    
 
Освен това се препоръчва да се използва възможно най-много слушалката. 
Въпреки това, трябва да се внимава в този случай, да се държи мобилния 
телефон на разстояние от корема на бременни жени и малкия таз на деца 
и юноши. 
 
Съвременната научна информация не посочва, че използването на 
мобилни телефони налага вземане на предпазни мерки. Въпреки това, тъй 
като някои са загрижени за възможните рискове, свързани с прекомерната 
употреба на телефона, ние ги съветваме да използват слушалката, за да 
държат мобилния телефон на разстояние от главата и тялото. 
 
ЛИЦЕНЗИ 
 
Марката и логата на Bluetooth са собственост на BluetoothSIG, Inc. и всяко 
използване на тези марки от DDMBrandsLLC и неговите партньори подлежи 
на лицензиране. Други търговски марки и търговски наименования са тези 
на съответните им притежатели.  
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CE 
 
 
 
 
 
 
 
РАДИОВЪЛНИ 
 
Доказателство за съответствие с международните стандарти (ICNIRP) или с 
Европейската Директива 1999/5/ЕО (R&TTE) е задължително за всички 
модели мобилни телефони, преди да могат да бъдат пуснати на пазара. 
Опазването на здравето и сигурността на потребителя и на всички 
останали лица е основно изискване на тези стандарти или тази директива. 
 
ТОЗИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С ИЗЛАГАНЕТО НА РАДИО ВЪЛНИ 
 
Вашият мобилен телефон е радиопредавател и радиоприемник. Той е 
проектиран да не превишава праговете за излагане на радиовълни 
(радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от 
международните изисквания. Изискванията са създадени от независима 
научна организация (ICNIRP) и включват значително поле на безопасност, 
предназначено за осигуряване безопасността на всички хора, независимо 
от тяхната възраст или здравословно състояние. 
 
 
 
Съответствие с нормативните изисквания на ЕС 
 
С настоящето, това устройство е в съответствие със съществените 
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. 
За декларацията за съответствие, посетете интернет страницата 
www.sayyezz.com/certifications. 
 
Забележка: Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, 
където се предвижда устройството да бъде използвано. Това устройство 
може да бъде ограничено за употреба в някои или всички държави-членки 
на Европейския съюз (ЕС). 
 
Забележки: 
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- Поради използвания материал за заграждение, мобилният телефон 
трябва да се свързва само с USB интерфейс с версия 2.0 или по-висока. 
Свързването към т. нар. захранващо USB е забранено. 
 
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран в близост до оборудването и да 
бъде лесно достъпен. 
 
- Не използвайте мобилния телефон в среда с прекалено висока или 
прекалено ниска температура, никога не излагайте мобилния телефон на 
силна слънчева светлина или прекалено влажна среда. Подходящата 
температура за телефона и аксесоарите е -10℃-55℃. 
 
-  По време на зареждането, моля, поставете телефона в среда, която е с 
нормална стайна температура и добра вентилация. Препоръчително е да 
зареждате телефона в среда с температура, която варира от 5 ℃ ~ 25 ℃. 
Моля, уверете се, че използвате само зарядното устройство, предложенo 
от производителя. Използването на неразрешено зарядно устройство може 
да доведе до опасност и нарушаване разрешението на телефона и члена 
за гаранция. 
 
- ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С 
НЕПОДХОДЯЩА. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ 
 
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да доведе до загуба 
на слуха. 
 
За повече информация можете да посетитеwww.sayyezz.com 
 
Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото 
здраве е налична на следния сайтhttp://www.who.int/peh-emf. 
 
Вашият телефон разполага с вградена антена. За оптимална работа трябва 
да избягвате да я докосвате или повреждате. 
 
Тъй като мобилните устройства предлагат широка гама от функции, те 
могат да бъдат използвани в други позиции, различни от тези срещу ухото 
Ви. При такива обстоятелства устройството ще бъде съвместимо с 
изискванията, когато се използва със слушалки или USB кабел за данни. 
Ако използвате друг аксесоар, уверете се че какъвто и продукт да 
използвате, той не съдържа метал и че позицията на телефона е най-
малко 1,5 см от тялото. 
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Ние от AVENIR TELECOM 
(1616 NW, 84TH Ave., Маями, Флорида, САЩ 33126) 
С настоящото заявяваме, че: 
 
ENERGIZER отговаря на стандартите и разпоредбите на директивите. Процедурата 
за сертификат за съответствие, определена в член IV от Директива 2014/53 / ЕС, е 
под контрола на следната организация: 
 

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 

 
Пълният текст на сертификата за съответствие на устройството е налично при 
поискване по пощата на следния адресAVENIR TELECOM - 208, Boulevard de 
Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 
 
2017/04/05  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Дата)  (Име и подпис на упълномощено лице) 
 

Максимална SARстойност (специфична стойност на поглъщане) за този модел и 
условия, при които е записана. 

EGSM 900 0.632W/kg 10gSARот главата | 1.049W/kg 10gSARот тялото 

DCS 1800 0.233W/kg 10gSARот главата | 0.542W/kg 10gSARот тялото 

WCDMA 900 0.315W/kg 10gSARот главата | 0.509W/kg 10gSARот тялото 

WCDMA 2100 0.737W/kg 10gSARот главата | 1.434W/kg 10gSARот тялото 
 
По принцип по време на използване действителните SAR стойности за това устройство са 
доста под стойностите, посочени по-горе. Това е така, защото за целите за ефективност на 
системата и минимизиране на смущенията върху мрежата, оперативната мощност на 
Вашето мобилно устройство автоматично се намалява, когато за обаждането не е нужна 
пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-ниска 
е SAR стойността. 
  

   
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ENERGY S500E 
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FCC 
 
 

Моля, отделете време да прочетете този важен раздел. 
 
 

 
 
Предупреждение FCC 
(Федерална комисия по комуникациите на САЩ)  
 
Всяка промяна или модификация, които не са изрично одобрени от 
производителя, ще доведат до обезсилване на правото на потребителя да 
работи с оборудването.  
 
Преди да бъде пуснат за продажба нов модел телефон, той трябва да бъде 
тестван и сертифициран в съответствие с FCC в уверение на това, че той 
няма да превиши границите, заложени от FCC. Тестовете за всеки телефон 
биват извършвани на реални позиции (например на ухото или носен върху 
тялото) според изискванията на FCC. 
 
Това устройство е произведено съгласно и отговаря на част 15 от общите 
правила на FCC. При употребата му важат следните две условия: (1) Това 
устройство не трябва да причинява вредни за здравето емисии, и (2) 
Устройството трябва да може да функционира дори под въздействието на 
нежелани честоти. 
 
Забележка: Устройството е тествано и отговаря на стойностите за Клас B 
за електронно устройство съгласно изискванията на раздел 15 на 
стандарта FCC. Тези изисквания целят да осигурят защита срещу вредни 
смущения в обитаваните от хора помещения.  
 
Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна 
енергия и, ако не е инсталирано и използвано съгласно инструкциите, 
може да причини смущения в радиокомуникациите. Дори при правилната 
му употреба не е изключено да се появят единични случаи на такива 
смущения. Ако устройството причини смущения в радио и/или 
телевизионния сигнал, което може да бъде установено чрез включването и 
изключването му, потребителят трябва да опита да ги отстрани, 
предприемайки една от следните мерки:  
 
-  Пренастройване на антената или нейното преместване.  
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- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.  
- Включване на устройството в контакт, който е част от отделна от тази на 
приемника мрежа.  
- Консултиране с продавача на устройството или квалифициран радио или 
ТВ техник за съвет.  
 


