
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА YEZZ C21A 
 

 
Научете за корпуса, бутоните, екрана и иконите на Вашия 

мобилен телефон. 
 
 

Разопаковане 
 

Проверете кутията на продукта за следните неща: 

 
  Мобилен телефон 

 
  Батерия 

 
  Адаптер за пътуване (зарядно устройство) 

 
  Инструкция за употреба 

 
Предоставените аксесоари функционират най-добре за 
Вашия телефон. 



 

Корпус на телефона 
 
От предния изглед на Вашия телефон ще видите 
следните елементи:  
 

 
 

От предния изглед на Вашия телефон ще видите 
следните елементи: 
 

 



Екран 
 

Екранът на Вашия телефон е оформен както следва: 
 

 
 

Икони 
 

Научете за иконите, които са показани в горната част на 
екрана, показващи състоянието на телефона: 

 
Икона Функция 

 Представя мрежовия сигнал на Карта 1 и Карта 2. 
Колкото повече чертички има, толкова по-силен е 

сигнала. 
 Режим полет 
 Състояние на батерията. Повечето чертички показват по- 

голям останал капацитет на батерията. 
 Непрочетени съобщения 
 Зададен е часовник 
 Функцията Bluetooth е активирана 
 Профилът е зададен в тих режим 
 Профилът е зададен в режим среща 
 Профилът е зададен в режим на закрито 
 Профилът е зададен в режим на открито 



ПОДГОТОВКА НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 
 

 
Започнете с настройката на Вашия мобилен телефон за 
неговото използване за първи път. 

 
 

Поставяне на SIM картата и батерията 
 

Когато се абонирате за мобилна услуга ще получите SIM 
карта  с  данни  за  Вашия  абонамент  като  например 
Вашето ЕГН и услуги по избор. 

 
За да поставите SIM картата и батерията, 

 
1. Махнете капака на батерията. 

 

 



2. Поставете SIM картата. 
 

Вашият телефон разполага с 2 слота за SIM карти, което 
Ви позволява да използвате 2 SIM карти и да 
превключвате между тях. 

 

 
 

 
  Поставете  SIM  картата  в  телефона  със  златно 

оцветените контакти надолу. 

 
  Ако   не   поставите   SIM   карта   ще   можете   да 

използвате немрежовите услуги на Вашия телефон 
и някои от менютата. 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ 
 

 
Научете как да извършвате основни операции на Вашия 

мобилен телефон. 
 
 

Включване и изключване на телефона 
 

За да включите Вашия телефон, 
 

1. Натиснете и задръжте [   ]. 
 

2.  Въведете  Вашия  PIN  и  натиснете  <  OK  >  (ако  е 
необходимо). 

 
За  да  изключите  Вашия  телефон,  повторете  стъпка  1 
горе. 

 
Достъп до менюта 

 
За достъп до менюта на Вашия телефон, 

 
1.  В  режим  на  неизползване  натиснете  левият  бутон 
<Меню> за да влезете в режим Меню. 

 
2. Използвайте бутона за навигация, за да превъртите до 
дадено меню или опция. 

 
3. Натиснете < Избери>, < OK> или бутона Потвърди, за 
да потвърдите подчертаната опция. 

 
4. Натиснете <Назад>, за да преминете на следващото 



 
ниво; Натиснете [   ],  за  да  се  върнете в  режим  на 
неизползване. 

 
Използване на основните функции за обаждане 

 
В  този  раздел  ще  научите  как  да  правите  или  да 
отговаряте на обаждания 

 
Как да направите обаждане: 

 
1. В режим на неизползване въведете код на областта и 
телефонния номер. 

 
2. Натиснете [    ] за да изберете номера. 

 
3. За да прекратите обаждането, натиснете [  ]. 

 
Как да отговорите на обаждане: 

 
1. При входящо обаждане натиснете [   ]. 

 
2. За да прекратите обаждането натиснете [    ]. 

 
Изпращане и преглед на съобщения 

 
В   този   раздел   ще   научите   как   да   изпращате   и 
разглеждате текст (SMS), мултимедия (MMS). 

 
За    да    изпратите    текстово    или    мултимедийно 
съобщение: 

 
1. В режим Меню изберете Съобщения → Създай ново 
съобщение → Съобщение. 



2. Въведете желания номер и превъртете надолу. 
 

3. Въведете текста на Вашето съобщение. 
 

За изпращане като текстово съобщение, пропуснете до 
стъпка 5. 

 
За прикачване на мултимедия, продължете със стъпка 4. 
4.   Натиснете   <Опции>   →   Добавете   мултимедия   и 
добавете предмет. 

 
5.  Натиснете  <Опции>  →  Изпрати,  за  да  изпратите 
съобщението. 

 
Добавяне на контакти 

 
Научете  основните  неща  за  използване  на  функцията 
телефонен указател. 

 
Добавяне на нов контакт: 

 
1. В режим на неизползване въведете телефонния номер 
и натиснете <Опции>. 

 
2. Изперете Запази → място в паметта (телефон, Карта 1 
или Карта 2) → Нов. 

 
3. Изберете тип номер (ако е необходимо). 

 
4. Въведете информация за контакта. 

 
5. Натиснете <Опции> → Запази, за да добавите контакта 
в паметта. 



Намиране на контакт 
 

1. В режим Меню изберете Телефонен указател. 
 

2. Въведете първите няколко букви от името, което искате 
да намерите. 

3. Изберете името на контакта от списъка за търсене. След 

като намерите контакта можете да се обадите като 
натиснете [    ] 

 
Слушане на музика 

 
 
Слушане на FM радио: 

 
1. Включете предоставените слушалки в 
мултифункционалния жак на телефона. 

 
2. В режим Меню изберете FM радио. 

 
3. Натиснете бутона Потвърди, за да пуснете радиото. 

 
 
За     повече     информация     можете     да     посетите 
http://www.sayyezz.com/manuals/ClassicC21A.pdf



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. 



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. 

 
За     повече     информация     можете     да     посетите 
http://www.sayyezz.com/manuals/ClassicC21A.pdf 



 
Декларация за съответствие 

 
Име и адрес на компанията: „ Авенир Телеком” ЕООД, 
гр.София, бул.” Цариградско шосе” No. 62 
 
Ние декларираме на собствена отговорност, че продуктът 
посочен в тази декларация: 
 
Описание на продукт: WCDMA + GSM мобилен телефон  
Марка: YEZZ 
Модел: CLASSIC C21A, C21A 
Отговаря на основните изисквания , както и на други 
приложими клаузи на следните директиви и хармонизирани 
стандарти на Европейския съюз /ЕС/: 
Директива R&TTE , член 3(1)(а) 1999/5/ЕС  
Здраве и безопасност : 
ЕN 60950-1: 2006 +A11 : 2009+A1 : 2010 +A12 :2011 
EN62209-1:  2006   EN 62209-2:2010 
EN62479:2010        EN50360:2001/A1:201   2EN50566:2013 
Директива R&TTE , член 3(1)(b) 1999/5/ЕС  
EMC:EN301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 
EN 301 489-17 V2.2.1  EN301 489-24 V1.5.1  
EN301 489-3 V1.6.1 
Директива R&TTE , член 3(2) 1999/5/ЕС  
Радио:  
ЕN301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1 
EN301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 
EN300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1 
 
Дата и подпис: 
01.07.2014г.   




