
   
 



 

TASTE UTILE: 

1. Tasta Stânga/Dreapta: Funcțiile așa cum sunt prezentate în 
colțul din dreapta-stânga jos a ecranului. 

2. Apelare/Răspuns Apel: Apăsați, după ce ați tastat un numar 
de telefon, pentru a apela. Apăsați pentru a raspunde unui apel 
primit. Apăsați în modul de așteptare, pentru a accesa istoricul 
apelurilor. 

3. Butonul Pornit/Oprit: Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit 
pentru a porni/opri telefonul.  
Apăsați pentru a respinge un apel sau să ieșiți din meniu. 

OK: Confirmă sau acceptă selecția facută.  

Apăsați în modul de așteptare pentru a intra în meniu. 

4. Tastele de navigare: Apăsați tastele (sus/jos/stânga/dreapta) 
din meniu, navigați sau editați. În modul de așteptare apăsați 
tastele (sus/jos/stănga/dreapta) pentru a efectua o scurtatură. 

5. Tastele alfabetice/numerice 0-9: Apăsați tastele, pentru a 
introduce numerele necesare pentru apelare sau caractere în 
momentul în care editați. 
În modul de așteptare: Țineți apăsată tasta  „0”  pentru 
porni/opri lanterna. 

* (Steluță): Apăsați pentru a introduce simbolul. „*”. 

    Țineți apăsat „*” pentru a introduce simbolul  „+”. 
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# (Diez): Apăsați pentru a introduce simbolul „#”.  

Țineți apăsată tasta „#” pentru a activa sau dezactiva modul 
silentios. 
 

PREGATIREA TELEFONULUI 
1. Instalați cartela SIM. 
Înainte de a instala sau a scoate 
cartela SIM, asigurați-vă că 
telefonul este oprit. Îndepărtați 
capacul din spate pentru a 
scoate bateria. 
 
NOTĂ: În timpul instalarii 
asigurați-vă că, contactele de pe  
cartela SIM, respectă marcajele 
slotului SIM.  
2. Instalați cardul de memorie: 
Acest telefon suportă card de 
memorie microSD. Vă rugăm 
asigurați-vă dacă memoria 
microSD este introdusă corect 
înainte de utilizare. 
Când instalați cardul de memorie microsSD, asigurați-vă că este 
introdus corect și complet în slot, după care închideți capacul. 
3. Instalați bateria. 
Se instalează bateria conform marcajelor, contactelor de pe 
baterie respectiv  de pe telefon. Apăsați pe partea de sus a bateriei, 
în jos până când aceasta este introdusă în fantă. 
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4. Îndepărtați bateria. 
Opriți telefonul, puneți-l cu fața în jos după care glisați capacul 
bateriei, scoateți capacul după care bateria. 
 
5. Încarcarea bateriei. 
Introduceți mufa adaptorului în telefon, iar celalalt capăt în priza 
de încărcare. În cazul în care telefonul este pornit, pictograma 
bateriei este afisată în colțul din dreapta sus al ecranului. În cazul 
în care bateria s-a încărcat complet pictograma va afisa acest 
aspect. Dacă telefonul este oprit pe timpul încărcarii, pictograma 
va apărea pe ecran. După ce încărcarea s-a efectuat vă rugam 
deconectați mufa acumulatorului din telefon. 
 
NOTĂ: Înainte de prima utilizare încărcați telefonul timp de 4 ore. 
Acesta va ajunge la capacitatea sa maximă după mai multe cicluri 
de încărcare și descărcare . 
 

UTILIZAREA TELEFONULUI 
1. Pornit (ON)/ Oprit (OFF). 
Țineți apăsat butonul ON pentru a porni sau OFF pentru a opri   
telefonul. 
2. Deblocați tastatura. 
Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta dreaptă, apoi  „#”. 
3. Efectuare apeluri. 
În modul de așteptare,  apăsați tastele numerice pentru a 
introduce un numar de telefon. Apăsați tasta dreaptă pentru a 
elimina intrarile invalide. Apăsați tasta stângă sau combinații de 
taste pentru a efectua un apel. 
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4. Recepționare apeluri. 
În timpul unui apel, în cazul în care rețeaua acceptă “apelat ID”, pe 
ecran se va afișa numele sau numărul apelantului (în funcție de 
informațiile înregistrate în agenda telefonică).  
Apăsați tasta de apel sau tasta stângă pentru a raspunde unui apel 
primit. În timpul unui apel, puteți apasa sus/jos pentru a regla 
volumul. 

FUNCȚII MENIU 
1. Contacte (Agendă telefonică): 
Se stochează și gestionează contactele pe care le utilizați în mod 
frecvent. Există două locuri în care puteți memora  numerele de 
telefon:  în memoria cartelei SIM și memoria telefonului . Numărul 
de contacte care pot fi stocate pe cartela SIM depinde de 
capacitatea cartelei SIM . 
 
Adăugare contact nou. 
Pentru a adăuga un nou contact , selectați Opțiuni – Nou - Selectați 
locația de intrare (SIM sau memoria telefonului). Introduceți 
numele de contact , numărul de telefon. Pentru a salva , selectați 
Salvare . 
 Alte opțiuni din meniul contacte. 
 Copiază - pentru a copia contactele de pe cartela SIM în telefon 
sau din telefon în cartela SIM . 
Altele - Vizualizați starea memoriei , numărul de serviciu , ID-ul 
apelantului. 
Eliminați cât mai multe - pentru a șterge mai multe contacte. 
2. Mesaje: 
Vă permite să trimiteți / primiți mesaje text (SMS). 
Trimite e-mail - Permite utilizatorului să scrie un SMS nou . 
Mesaje primite – Stochează mesajele SMS primite . 
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De trimis - Stochează mesajele pentru a le trimite. 
Ciorne - Stochează ciornele . 
Trimise - Stochează mesajele trimise. 
Trimise și salvate - Stochează mesajele trimise și salvate . 
Template-uri - Introduce un șablon de mesaj . 
Setările SMS - Setări SMS . 
3. Jurnale apeluri: 
Afișează înregistrările apelurilor -  primite / pierdute . 
Nepreluate - Afișează lista de apeluri pierdute . 
Istoric apeluri - Istoricul apelurilor . 
Primite - Lista apelurilor primite . 
Respinsă - Lista  apelurilor respinse . 
Șterge toate - Șterge lista de apeluri . 
4. Setări: 
Permite configurarea telefonului . Aceasta permite configurarea    
conexiunilor, modificarea setărilor telefonului, modificați setările 
de afișare , activați / dezactivați securitatea . Acesta vă permite să 
configurați butonul SOS . Aveți posibilitatea să modificați profilul 
de sunet al telefonului . 
5. Multimedia: 
Vă permite să vizualizați fotografii. Redați fișiere audio , 
înregistrare audio - recorder . 
6. Unelte: 
Permite utilizarea funcțiilor telefonului suplimentare , cum ar fi: 
Alarmă - Puteți seta alarma la un anumit moment , având în 
vedere repetarea sa. 
Calendarul - Calendarul 
Calculator - funcție simplă de calculator. 
Lanternă - activează/dezactivează lanterna .O lanterna poate fi de 
asemenea setată în modul de așteptare , ținând apăsată tasta "0”. 
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BUTONUL SOS. 
Butonul SOS poate stabili o conexiune automată la numere de 
urgență preprogramate . SOS este realizată permițând prin 
apăsarea și menținerea apăsată a butonului. 
 

 

Pentru a programa numere de urgență SOS: 
Selectați Meniu - Setări - SOS .  
 
SOS meniul de numere: 
Introduceți numerele la care telefonul va apela automat după 
apăsarea butonului SOS. Puteți seta pana la 5 numere care vor fi 
apelate automat succesiv . 

 
Numere de apelare rapidă: 
Introduceți numerele care vor fi alocate tastelor de apelare rapidă. 
Telefonul va forma numărul în funcție de tastele 1 - 6 . 
 
Numere SOS-SMS-uri: 
Introduceți numerele și telefonul va trimite automat un mesaj SMS 
de ajutor. 
 
SOS-SMS: 
Vă permite să introduceți mesajul SMS de alarmă. 
 
Conexiune Întârziată: 
Vă permite să selectați intervalul de timp după care telefonul va 
iniția un SOS . 
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Declaraţie de conformitate CE  
 

Noi, societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, cu sediul în 
comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, 
înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă 
înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010, 

declarăm pe propria noastră răspundere că produsul: 

TELEFON MOBIL  

 

Model: Freeman Speak T210 

Lot nr: 1 
 

la care se referă prezenta declaraţie este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi celelalte cerinţe relevante din 
Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislaţia 
naţională prin HG nr. 88/2003, republicată. 
Corespunzător cerinţelor esenţiale aplicabile, produsul 
este în conformitate cu prevederile următoarelor 
standarde: 
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SĂNĂTATE & SIGURANŢĂ  (art. 3.1.a / art. 6.1.a):  EN 60950-
1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50332-1:2000, 
EN 50332-2:2003, EN 50360-2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, 
EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010 
 
EMC  (art. 3.1.b / art. 6.1.b): EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 
V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V 2.2.1, EN 301489-
24 V1.5.1, EN 301489-34 V1.4.1 
 

SPECTRU RADIO  (art. 3.2 / art. 6.2): EN 301511 V9.0.2, EN 
300328 V1.8.1, EN 301908-1 V6.2.1, EN 301908-2 V6.2.1, EN 
300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1 
 
 
Informaţii suplimentare: 

Dosarul tehnic de construcţie este păstrat de: 
societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L 

Locul şi data emiterii (prezentei DoC): București, 27.06.2016. 

Semnat de către sau în numele producătorului: .............................  
 (Semnătura persoanei autorizate) 

Nume (tipărit):  Emilia Burcea 
 
Titlul: Administrator 
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Ecran 2.4''TFT, 
Procesor Coolsand 88X9, Memory 32+64 
SIM Card Dual SIM, dual ST/BY 
Rețea GSM  GSM 900/1800 
RAM 32MB 
Stocare 32MB 
Camera  
Bluetooth 2.0 
Radio FM FM 
Conexiune date N/AS 
Extindere memorie 8 GB MicroSD card 
Durată apeluri 8 hours* 

Baterie 800 mAh 
Alimentator Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA 

Head: 0.487 W/Kg 
Body: 0.914 W/Kg 

Formate audio redate MP3, WMA 
Formate video redate MPEG-4, 3GP 

Dimensiuni produs 122 x 51 x 13mm 
Greutate produs 56g 
Dimensiuni cutie 131 x 80 x 54 mm 
Greutate cutie 167g 

       Software 

       Package 

Durată așteptare 72 hours* 

Valoare SAR 

*În condiții ideale de semnal 

Freeman Speak T210 – Specificații tehnice 

       Hardware 
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Notă ! 
Designul produsului si parametrii tehnici pot fi modificați fara o 
notificare in prealabil. Aceasta se refera la parametri tehnici/soft și 
manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea 
generală a produsului. Producatorul si distribuitorul nu iși asumă 
nici o responsabilitate in a compensa eventual din cauza unor 
erori aparute in descrierea manualului de utilizare. 
 
 

Marcajul CE  este o marcă de conformitate 
obligatorie pentru produsele introduse pe piaţă în 
Spaţiul Economic European. Marcajul CE pe un 
produs garantează că produsul este conform cu 

cerinţele esenţiale ale directivelor CE aplicabile. 
 
 

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de 
sortare selectivă pentru deşeuri electrice şi 
electronice. Acest simbol indică faptul că produsul 
trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă 

a deşeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să 
poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra 
mediului.  
Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta 
mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine substanţe 
periculoase. 
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BATERIILE 
ATENȚIE! 
Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate 
centrelor de reciclare. 
Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. 
Nu montaţi bateriile în direcţia greşită. 
Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ deschideţi sau scurt-circuitaţi 
bateriile. 
Nu lasaţi bateriile consumate în produs. 
Daca nu folosiţi produsul mai mult timp, scoateţi bateriile. 
Schimbaţi bateriile când ceasul nu mai funcţionează 
corespunzător. 
Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului 
curăţaţi lichidul şi înlocuiţi bateriile. 
Bateriile conţinute în pachet nu conţin metale grele. 
 

ROHS (Restriction on Hazardous 
Substances). Această directivă este un 
regulament care a fost implementată 
în data de 01 Iulie 2006 şi se referă la 

restricţionarea comercializării de produse şi echipamente 
electrice şi electronice ce conţin substanţe periculoase cum ar fi 
plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), 
eteri difenil polibromuratiat (PBDE)
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