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Freeman Speak T300 

User Manual 

 

Introduction 

Thank you for your choice. Reading this manual before 

using your mobile phone ensures a better understanding 

of your device.  

This phone set is designed for GSM/GPRS networks. On 

top of the basic mobile phone functions, it enables you to 

save contacts in a phone book, clock alarm, agenda, 

calculator, audio player, camera, sound recorder along 

other functions. This phone welcomes you with a 

complete solution through elegant design and a friendly 

interface. 

S.C. E-Boda Electronics S.R.L. reserves the rights of 

modifying the content of this user manual without prior 

notice. 

 

Mobile phone guidelines 

Switch off your mobile phone before boarding an aircraft, 

entering a hospital or any other facility where posted 

notices require you to do so. Mobile phones may affect 

electronic equipment. This mobile phone has an auto 

switch on function, please check your alarm settings and 

make sure it will not switch on automatically during a 

flight. 

Certain electronic equipment may not be shielded 

against the RF signals from your phone, such as hearing 
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aid, pacemakers, other medical devices, fire sensors, 

automatic gates and others. For the satisfactory 

operation of the equipment and for the your own safety, 

please consult the specifications of the devices that you 

own. 

Do not apply hard pressure on the phone or hit the 

screen. Rough handling can break the internal circuit 

board or the screen. The liquid from screen can be 

dangerous to human eyes. If the liquid makes contact 

with your eyes, please wash them with water immediately 

and go to a hospital for further examination. 

Do not modify or dismantle the phone. Unauthorized 

modifications or dismantling could cause damage to your 

mobile phone. For any issue with your device please 

contact the warranty service mentioned on your phone’s 

warranty card. 

Do not operate the mobile phone with sharp objects such 

as needles or ball pens. Sharp objects can damage the 

mobile phone’s keyboard. 

Be careful not to place your mobile phone close to 

magnetic objects such as magnetic discs, credit cards etc. 

because it can lead to loss of the data stored on these 

objects. 

Please keep small metallic objects away from the mobile 

phone’s ear phone. The speaker is magnetic and can 

attract small metal objects with the potential of 

damaging itself and the user. 

Precipitation, humidity and liquids will corrode electronic 
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circuits. Keep the phone dry. 

 

Battery guidelines 

Please keep the device away from extreme heat in order 

to avoid battery damage. 

Do not apply pressure on the device while charging. The 

battery could overheat or explode under high pressure. 

Do not short circuit. Accidental short circuiting can occur 

when a metallic object connects the battery terminals. 

This could cause damage to the battery.  

The battery’s liquid is dangerous. In case of eye contact 

wash with water immediately and urgently go to a 

hospital for further examination. 

Do not modify or dismantle the battery. For any issues 

with your device please contact the warranty service 

mentioned on your phone’s warranty card. 

Do not place the battery inside a microwave or in high 

temperature environments. This may damage the battery 

or cause it to explode. 

During charging, using, or storing, if the battery 

temperature rises, its color changes, or it gets deformed, 

please contact the warranty service mentioned on your 

device’s warranty card. 

If the battery liquid is leaking or smelly, please remove it 

from fire to avoid explosion. 

Please keep the battery away from humidity – it could 

destroy the battery. 

Avoid leaving the battery in high temperature 
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environments, such as the interior of a car during the 

summer, in order to avoid damaging it. 

Do not let the battery connected to a charger for over 24 

hours. 

 

Charging instructions 

We recommend only using the charger that came with 

your device. If you need to use another charger, first 

make sure its specifications are identical to the one that 

came with your device to avoid damage to the mobile 

phone. 

 
Do not short circuit the charger. It is an electrocution 

hazard and may damage the charger. 

If the power line is damaged, please do not use the 

charger to avoid getting electrocuted. 

Keep the charger away from liquids. 

If the charger has close contact with liquid, quickly 

remove it from the power outlet to prevent further 

damage. 

Do not modify or dismantle the charger. Unauthorized 

modifications or dismantling will result in damaging the 

charger or hurting the user. 
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Do not use the charger in a high humidity environment. 

Do not touch the charger, power line or socket with wet 

hands. It is an electrocution hazard and can cause 

damage to the charger. 

Unplug the charger from the socket before cleaning and 

maintenance. 

To avoid damage to your device, pull the charging head 

when disconnecting the charger. 

 

Cleaning & maintenance 

The mobile phone, its batteries and charger are not 

waterproof. Please do not use them in humid 

environments. 

Cleaning the mobile phone and the charger can be done 

with a soft cloth without any chemicals, cleaning solvents 

or detergents. 

Avoid getting dirt in the phone’s charging socket.  

 

Before start 

Parts names & explanation 

Key pad description 

 
Nr. Item Info 
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1 OK Confirmation key. 

2 LEFT SOFT KEY 
Press it in the idle screen to 

open the main menu. 

3 
RIGHT SOFT 

KEY 

Press it in the idle screen to 

open the contact list. This key 

serves the purpose of returning 

to a previous menu when used 

outside of the idel screen. 

4 END KEY 

Press it to hung up a call. Long 

press it to turn the phone on or 

off. Press it in any screen to 

return to the idle screen. 

5 CALL KEY 

Press it to call a phone number, 

answer an incoming call. 

Displays the call history menu 

when used on the idle screen 

outside of a call.  

6 UP Directional key. 

7 RIGHT Directional key. 

8 DOWN Directional key. 

9 LEFT Directional key. 

10 NUMPAD Numerical keys. 

11 STAR 
Press * to input one of the 

following symbols: *, +, P, W. 

 

Basic functions 

Making a call 

When the cellular network service provider ’ name 
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appears on the main screen, you can receive or make a 

call through the network. The received signal strength is 

shown on the up left corner of the screen (the maximum 

of 5 lines represents the best signal condition). 

The quality of the network connection is directly affected 

by the environment.  

 

Phone book 

You can save names and mobile phone numbers. From 

Main Menu, select Contacts or press the right soft key on 

the idle screen to get into the app directly. 

 

Messages 

SMS 

Inbox 

Open Inbox to read received messages. 

Outbox 

Open Outbox to read saved messages. 

Write Message 

The message service center allows you to send or receive 

messages on your cell phone. Please confirm that the 

service center’s number is set before use. 

Go to sub menu „Write message” to write a new message. 

Attention: some cities and regions do not support 

messages longer than 160 English letters. 

Template 

Save some frequent used messages to avoid typing them 

for many times. You can edit or delete these templates. 
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Message settings (Options) 

In the message settings menu you can perform the 

following actions: 

1. SIM1 message center. 

2. SIM2 message center. 

3. Message validity period. 

4. Status report. 

This function is available only if it is supported by your 

network service provider. 

5. Save sent messages. 

6. Preferred storage. 

You can choose whether to save messages in the phone or 

the SIM’ memory. 

 

Call logs 

Your mobile phone can save 20 records for missed calls, 

received calls and dialed numbers. In this menu you can 

search through all record history. 

 

Settings 

 

Call settings 

This menu includes many personal settings for your 

phone. 

 

Dual SIM Settings  

You can select three modes: Dual SIM open; Only SIM1 

open; Only SIM2 open. 
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Phone Settings 

1. Time and Date 

Press the Up and Down direction keys to select the option. 

Press the Left and Right direction keys to select the value 

that you need to adjust. 

Note: If you remove the battery from the mobile phone or 

if the battery was drained completely a long time ago, you 

may need to reset the time and date when re-inserting the 

battery or powering on the mobile phone after recharging. 

 

2. Language 

Select the display language for the mobile phone. 

 

3. Auto power on/off 

Set the time when the mobile phone will be automatically 

powered on or off. 

 

4. Restore factory settings 

This option restores all settings to their factory values. 

Default password is “1234”. 

 

Display 

1. Animation effect 

This option allows turning on/off or changing the power 

on/off animations. 

 

2. Wallpaper settings 
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This option allows changing the wallpaper. 

 

3. Contrast 

Modify the screen contrast. 

 

4. Backlight 

Set backlight timeout. 

 

5. Keypad backlight time 

Set the keypad backlight duration. 

 

Security 

1. Modify PIN. 

 

2. Modify PIN2. 

 

3. Modify the cellphone password (default 1234). 

 

4. Privacy 

Lock applications with the default phone password. 

 

5. Auto keypad lock 

Turn keypad locking on or off and set the timer. 

 

6. Lock screen by End key. 

Turn on/off screen locking by pressing the End key. 

 

7. Guardlock 
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To set up guardlock, first select “change password” and 

input your desired code, then turn the option on or off. 

 

8. Fixed dialing 

To set up fixed dialing input your PIN2 key and add 

entries in the dialing list. 

 

9. Blacklist 

Numbers on the blacklist are blocked to either send 

messages or call your phone. Configure these settings by 

accessing the Blacklist Settings menu. In this list you are 

able to add phone numbers/contacts. 

 

Connections 

In this menu you can set up your network account, turn 

on the GPRS service, choose active data connection and 

select the default network. 

 

Multimedia 

This phone offers you: Camera, Video recorder, Video 

player, Audio player, sound recorder, FM radio (use 

earphones when listening to the radio, the cable serves 

the function of an antenna) and an Image Viewer. 

 

My files 

File manager. The phone provides a certain space for 

users to manage files and supports a Micro SD card. You 

can use the file manager to conveniently manage various 
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files on the phone and the Micro SD card. Choose File 

Manager>Options. 

 

Profiles 

1. Normal 

Activate: Activate the chosen profile. 

Settings: Set the following options as required. 

Ring set: Set the call ring or message ring for SIM1 and 

SIM2. 

Adjust volume: Adjust the volume of incoming calls, 

messages etc. Press the navigation keys to adjust the 

volume. 

Ring Type: Set the desired call and message tone mode 

for SIM1 and SIM2. 

Alarm remind: Set the desired alarm reminding mode. 

Keypad tones: set the desired Keypad tones. 

Battery low alert: Turn the low battery alert tone on or off. 

Rename: Modify the name of the selected profile. 

 

2. Silent 

For settings refer to “General”, 

 

3. Meeting 

For settings refer to “General”. 

 

4. Indoor 

For settings refer to “General”. 
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5. Outdoor 

For settings refer to “General”. 

 

Applications 

1. Alarm 

Three alarm clocks are set but deactivated by default. You 

can activate each one of them individually. For each alarm 

you can set the ringing time. When the alarm is ringing 

you can select Stop to stop the ringing or Snooze to 

postpone the alarm for a set number of minutes. The 

phone will ring even if it is powered off; selecting stop 

prompts you to turn on the phone. Selecting No turns the 

phone back off and selecting Yes powers it on completely. 

 

2. Bluetooth 

Open/Close Bluetooth: This function allows you to switch 

the Bluetooth on or off. 

Bluetooth visibility: Set to show or hide the Bluetooth of 

your phone. If you select to hide the phone, other devices 

cannot detect your phone’s Bluetooth, even if it is 

activated.  

Paired devices: You can search for the nearby Bluetooth 

devices. 

My Bluetooth: The name of your phone when another 

Bluetooth device is searching for it. 

 

3. Calendar 

The screen displays the calendar for the current month 
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and the actual date is marked with a frame. To view the 

date, press the Up/Down/Left/Right key. 

 

4. Calculator 

Select Delete to clear the last inputs or results. Hold Clear 

to clear all the inputs. Press OK to obtain the calculation 

results. 

Note: This calculator provides limited precision and is only 

applicable to simple arithmetic operations. 

 

5. Recorder 

The Recorder app lets you record sound. Allows saving in 

AMR (low quality) and WAV (high quality) formats. 

 

Internet enabled apps 

Your device has some apps that may need network 

connection to function properly. 
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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 T300 

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, 
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produsul este în conformitate cu prevederile 

următoarelor standarde: 

 

 

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: 

Organismul notificat implicat:  PHOENIX TESTLAB 

GMBH; nr. de identificare: 0700 

 

Dosarul tehnic de construcţie este păstrat de: societatea 

E-BODA DISTRIBUTION S.R.L 
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Locul şi data emiterii (prezentei DoC): București, 

04.09.2015 

 

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

 

 

 

 

Nume (tipărit):  Emilia Burcea 

 

Titlul: Administrator 
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Display 2.8''TFT,240*320 

CPU Spreadtrum 

SI

M 
Card Dual SIM, dual ST/BY 

GSM Network GSM 850/900/1800/1900 

RAM 32MB 

Flash memory 32MB 

Camera 0.3 MP 

Bluetooth version 2.0 

Radio FM FM 

Data connection GPRS 

Memory extention 8 GB MicroSD card 

Call time 8 hours* 

Battery 800 mAh 

Power adaptor Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA 
Head: 0.422 W/Kg 
Body: 0.481 W/Kg 

Audio playback format MP3, WMA 

Video playback format MPEG-4, 3GP 

Unit size 126,4*56,1*10.6mm 

Unit weight 84g 

Package size 135*78*52mm 

Package weight 180g 

       Software 

       Package 

St/By time 72 hours* 

SAR VALUE 

*In ideal signal conditions 

Freeman Speak T300 - System Specifications 

       Hardware 
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CE marking is a mandatory conformity 

mark for products placed on the market 

in the European Economic Area. CE 

Marking on a product ensures that the 

product complies with the essential 

requirements of the applicable EC directives. 

 

This product is marked with distinctive 

selective sorting electronic waste. This 

symbol indicates that the product should 

be supported by a system of selective 

collection of waste according to EU 

Directive 2002/96/EC, so that it can be recycled or 

dismantled to minimize environmental impact. 

Attention! Electronic products unsorted selectively affect 

the environment and human health, as they may contain 

hazardous substances. 

 

Batteries 

ATTENTION! 

It is forbidden to throw batteries in the trash. Dispose of 

used batteries recycling centers. 

Incorrect use of batteries may cause leakage or corrosion. 

Do not install batteries in the wrong direction. 

It is dangerous to charge / strike / open or short-circuit 

the batteries. 

Do not leave used batteries in the product. 

If you do not use the product longer, remove the 
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batteries. Change the batteries when the clock is not 

working properly. 

If you spill battery fluid inside the product clean and 

replace the batteries. 

The batteries contained in the package does not contain 

heavy metals. 

 

ROHS (Restriction on 

Hazardous Substances). This 

directive is a regulation that 

was implemented on July 1, 

2006 and relates to restrictions on the marketing of 

products and electrical and electronic equipment 

containing hazardous substances such as lead, hexavalent 

chromium, cadmium, polybrominated biphenyl (PBB), 

polybrominated diphenyl ethers (PBDE). 
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Freeman Speak T300 

Manual de utilizare 

 

Introducere 

Vă mulțumim pentru alegerea făcută. Pentru o utilizare 

corectă a telefonului mobil achiziționat, vă rugăm să citiți 

cu atenție instrucțiunile prezentate în acest manual. 

Acest telefon mobil este conceput pentru a fi utilizat în 

rețele GSM/GPRS. Printre funcțiile acestuia se numără: 

agendă telefonică, ceas cu alarmă, agendă, calculator, 

player audio, cameră foto și reportofon. Prin design-ul 

elegant și interfața sa prietenoasă, acest produs vine în 

întâmpinarea dumneavoastră cu o soluție completă. 

S.C. E-Boda Electronics S.R.L. își rezervă dreptul de a 

modifica acest manual de instrucțiuni fără notificare 

prealabilă. 

 

Instrucțiuni de bază 

Închideți telefonul înainte de a vă urca într-un avion și de 

a intra în orice alt loc în care este semnalizată interzicerea 

utilizării telefoanelor mobile, precum în spitale. 

Telefoanele mobile pot afecta echipamentele medicale. 

Acest telefon este prevăzut cu funcție automată de 

pornire. Vă rugăm să vă asigurați că ați oprit orice alarmă 

setată pe dispozitiv, pentru a evita pornirea automată a 

acestuia în timpul zborului. 

Anumite echipamente electronice nu sunt protejate 

împotriva semnalelor radio emise de telefonul mobil, 
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precum ajutoare auditive, pacemakere sau alte dispozitive 

medicale, senzori de foc și altele. Pentru siguranța 

personală, vă rugăm să consultați specificațiile aparatelor 

deja deținute. 

Nu aplicați presiune pe ecran și nu îl loviți. Manipularea 

agresivă poate avea ca urmare distrugerea 

componentelor interne ale telefonului și/sau spargerea 

ecranului. Substanța din interiorul ecranului este 

periculoasă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu 

apă și prezentați-vă de urgență la medic. 

Nu dezasamblați telefonul mobil. Pentru orice defecțiune 

vă rugăm să vă adresați unității service menționate în 

certificatul de garanție. 

Nu utilizați obiecte ascuțite atunci când apăsați tastele 

telefonului. Astfel de obiecte vor deteriora tastatura 

acestuia. 

Nu lăsați telefonul mobil în apropierea obiectelor 

magnetice, precum carduri bancare, discuri magnetice etc, 

datorită riscului de pierdere a datelor memorate pe 

acestea. 

Nu lăsați telefonul mobil în apropierea obiectelor mici 

metalice. Difuzorul audio al acestuia este magnetic și 

poate atrage ace sau alte obiecte ascuțite care, ulterior, vă 

pot răni pe dumneavoastră sau pot distruge difuzorul. 

Nu expuneți telefonul mobil la umezeală. Umiditatea 

crescută și lichidele pot coroda circuitele electronice din 

interiorul acestuia, rezultând defectarea aparatului. 

Mențineți telefonul uscat. 
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Instrucțiuni baterie 

Nu expuneți telefonul mobil la căldură sau foc. Focul și 

căldura distrug bateria, existând riscul de explozie. 

Nu aplicați presiune pe aparat în momentul în care îl 

încărcați. Datorită presiunii aplicate pe baterie, aceasta se 

poate supra-încălzi și/sau exploda. 

Nu scurt-circuitați bateria. Scurt-circuitare accidentală se 

poate produce atunci când atingeți cu un obiect metalic 

toți conectorii bateriei. Prin scurt-circuitare puteți 

distruge bateria. 

Substanța din interiorul bateriei este periculoasă. În caz 

de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și prezentați-vă 

de urgență la medic. 

Nu dezasamblați bateria. Pentru orice defecțiune vă 

rugăm să vă adresați unității service menționate în 

certificatul de garanție. 

Nu puneți bateria în cuptorul cu microunde sau în locuri 

cu temperaturi mari, datorită riscului de a distruge 

bateria/explozie. 

În cazul în care bateria începe să își schimbe culoarea, se 

deformează sau prezintă scurgeri, vă rugăm să nu o mai 

folosiți și să o înlocuiți, prin apelarea la unitatea service 

menționată în certificatul de garanție. 

Feriți bateria de umezeală. Aceasta poate distruge bateria. 

Nu lăsați bateria în locuri cu foarte multă căldură, precum 

interiorul unei mașini pe timpul verii, pentru a evita 

distrugerea bateriei. 



 

 26 

Nu lăsați bateria la încărcat pentru mai mult de 24 de ore. 

 

Instrucțiuni alimentator  

Vă rugăm să utilizați doar alimentatorul furnizat în 

pachetul produsului. În cazul în care doriți utilizarea unui 

alt alimentator, vă rugăm să vă asigurați că specificațiile 

acestuia sunt identice cu cele ale alimentatorului furnizat 

în pachetul produsului, pentru a evita deteriorarea 

telefonului mobil.  

 
Nu scurt-circuitați alimentatorul, pentru a evita 

distrugerea acestuia și riscul de electrocutare. 

Dacă firul alimentatorului este tăiat, vă rugăm să nu îl 

folosiți, pentru a evita riscul de electrocutare. 

Feriți alimentatorul de lichide. 

În cazul în care alimentatorul ia contact cu lichide, 

scoateți-l din priză imediat. 

Nu dezasamblați alimentatorul. Pentru orice defecțiune 

vă rugăm să vă adresați unității service menționate în 

certificatul de garanție. 

Nu utilizați alimentatorul în mediu umed. 

Nu atingeți alimentatorul cu mâinile umede atunci când 

este conectat la priză. Riscați să vă electrocutați. 

Deconectați alimentatorul de la priză atunci când doriți să 
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îl curățați. 

Nu deconectați alimentatorul de la telefon/priză prin 

tragerea de cablu. Vă rugăm să trageți de mufă. 

 

Curățarea și întreținerea 

Telefonul, bateria și alimentatorul nu sunt rezistente la 

apă. Vă rugăm să le feriți de umezeală. 

Curățarea telefonului și a alimentatorului se poate face 

folosind o cârpă moale, fără chimicale, solvenți de 

curățare sau detergenți. 

Evitați pătrunderea murdăriei în mufa de încărcare a 

telefonului. 

 

Înainte de a folosi telefonul 

Numele componentelor și explicații 

Descrierea tastaturii 

 
 

Nr. Item Info 

1 OK Confirmare/Meniul următor. 

2 

TASTĂ 

STÂNGA 

ECRAN 

Apăsați această tastă în ecranul 

principal pentru a deschide meniul 

principal al telefonului. 
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3 

TASTĂ 

DREAPTA 

ECRAN 

Apăsați această tastă în ecranul 

principal pentru a deschide 

agenda. În mod normal această 

tastă are funcția de revenire la 

meniul anterior. 

4 
TASTĂ 

ROȘU 

Apăsați pentru a încheia un apel, 

apăsați lung pentru a 

închide/deschide telefonul. Apăsați 

în orice meniu pentru a vă întoarce 

la ecranul principal. 

5 
TASTĂ 

VERDE 

Apăsați această tastă pentru a 

efectua un apel, răspunde la un 

apel sau afișa istoricul de apeluri 

pe ecranul principal. 

6 SUS Tasta direcțională sus. 

7 DREAPTA Tasta direcțională dreapta. 

8 JOS Tasta direcțională jos. 

9 STÂNGA Tasta direcțională stânga. 

10 TASTE Taste numerice 

11 STELUȚĂ 
Apăsați tasta * pentru a introduce 

caracterele *,+, P, W. 

 

Funcții de bază 

Efectuarea unui apel 

Puteți efectua un apel numai atunci când telefonul 

dumneavoastră se află în aria de acoperire a furnizorului 

de servicii. Puterea semnalului este afișată în colțul din 

stânga sus al ecranului (maxim 5 liniute de semnal în cele 
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mai bune condiții). 

Calitatea rețelei este afectată de mediu. 

 

Agendă 

Puteți salva nume și numere de telefon în agendă. Pentru 

a o accesa puteți apăsa tasta deasupra căreia scrie 

Agendă sau deschideți meniul principal și selectați 

aplicația. În agendă puteți organiza contactele în grupuri, 

iar selectând un contact puteți efectua următoarele 

acțiuni: contact nou, expediere SMS către persoana 

selectată, apel voce, ștergere, ștergere multiplă, copiere, 

alte opțiuni (număr propriu, servicii, stare memorie).  

 

Mesaje 

SMS 

Mesaje primite 

Deschideți căsuța de intrări pentru a citi mesajele primite. 

 

Căsuță ieșiri 

Deschideți căsuța de ieșiri pentru a citi mesajele salvate. 

 

Scrieți un mesaj 

Centrul de servicii de mesaje vă permite să trimiteți sau să 

primiți mesaje prin intermediul telefonului mobil. Vă 

rugăm să confirmați că numărul centrului de servicii este 

configurat înainte de utilizare. 

Deschideți submeniul ”Mesaj nou” pentru a scrie un SMS. 

Atenție: în unele rețele mesajele nu pot depăși 160 de 
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caractere.  

 

Ciorne 

Mesajele neexpediate sunt salvate în ciorne. Puteți 

deschide și expedia mesaje din acest fișier. 

 

Mesaje trimise 

În acest fișier sunt salvate toate mesajele trimise.  

 

Șabloane 

Salvați șabloane des folosite pentru a evita tastarea 

acelorași cuvinte de multe ori. Aceste șabloane pot fi 

modificate sau șterse. 

 

Apăsând Opțiuni puteți configura setările de mai jos. 

1. Centrul de mesaje pentru SIM1. 

2. Centrul de mesaje pentru SIM2. 

3. Valabilitate mesaj. 

4. Raport de expediere. 

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care este 

suportată de furnizorul dumneavoastră de servicii GSM. 

5. Salvare mesaje expediate. 

6. Mediu de stocare preferat. 

Puteți alege între memoria telefonului sau cea a cartelei 

SIM. 

 

Registru apeluri 

Telefonul dumneavoastră reține ultimele 20 de apeluri din 
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următoarele categorii: apeluri pierdute, primite și 

efectuate. În acest meniu puteți căuta prin întregul istoric 

de apeluri. 

 

Setări 

 

Setări apel 

Acest meniu include multe setări personale ale 

telefonului. 

 

Setări dual SIM 

Puteți selecta din trei configurații: dual SIM activ, doar 

SIM1 activ, doar SIM2 activ. 

 

Setări telefon 

1. Dată și oră 

Apăsați tastele Sus și Jos pentru a selecta opțiunea dorită. 

Apăsați Stanga și Dreapta pentru a selecta valoarea pe 

care doriți să o actualizați.  

Notă: Dacă înlăturați acumulatorul din telefon sau dacă 

acesta a fost golit cu mult timp în urmă, este posibil să fie 

necesar să reintroduceți ora și data. 

 

2. Limbă 

Selectați limba de afișare a telefonului. 

 

3. Programare pornire/oprire 

Setați orele la care telefonul să pornească și să se 
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oprească automat. 

 

4. Reinițializare setări implicite 

Introduceți parola telefonului (implicit ”1234”) și resetați 

telefonul la setările din fabrică. Această acțiune va șterge 

conținutul memoriei telefonului și a cardului Micro SD. 

 

Ecran 

1. Efect animație 

Această opțiune permite activarea, dezactivarea sau 

modificarea animațiilor de pornire și oprire a telefonului. 

 

2. Setări imagine de fundal 

Această opțiune permite schimbarea imaginii de fundal a 

telefonului. 

 

3. Contrast 

Această opțiune permite modificarea contrastului. 

 

4. Iluminare 

Această opțiune permite modificarea duratei de timp în 

care este iluminat ecranul. 

 

5. Iluminare tastatură 

Permite modificarea duratei de timp în care este iluminată 

tastatura. 

 

Securitate 
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1. Modificare PIN1. 

 

2. Modificare PIN2. 

 

3. Modificare parolă telefon (implicit ”1234”). 

 

4. Intimitate 

Permite blocarea aplicațiilor cu parola telefonului. 

 

5. Blocare automată taste 

Activați/dezactivați blocarea automată a tastelor și setați 

intervalul de timp în care se blochează. 

 

6. Blocare ecran cu tasta roșu 

Activare/dezactivare blocare ecran cu tasta roșu. 

 

7. Blocare de siguranță 

Pentru a activa blocarea de siguranță selectați 

întâi ”schimbare parolă”, după care introduceți parola 

dumneavoastră și activați/dezactivați funcția. 

 

8. Apelare fixă 

Pentru a activa/dezactiva apelarea fixă este necesar să 

introduceți codul PIN2 al cartelei dumneavoastră și să 

adăugați intrări în listă. 

 

9. Lista neagră 

Numerele din lista neagră nu vă pot apela sau trimite 
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mesaje. Pentru a modifica lista, intrați în meniul aplicației 

și adăugați contacte și permisiuni. 

 

Conexiuni 

În acest meniu puteți seta punctele de acces la rețea, 

activa serviciul GPRS, alege conexiunea activă de date și 

selecta rețeaua implicită. 

 

Multimedia 

Acest telefon că oferă cameră foto, cameră video, player 

video, player audio, reportofon, radio FM (necesită 

introducerea unei căști pentru a servi pe post de antenă) 

și vizualizator imagini. 

 

Fișiere 

Manager fișiere. Aceasta aplicație are rolul de a manipula 

fișiere din memoria telefonului sau a cardului Micro SD. 

Dacă selectați un fișier și apăsați Opțiuni, puteți efectua 

un număr de operații pe acesta, de exemplu: redenumire, 

copiere, mutare, ștergere, sortare etc. 

 

Profiluri 

1. General 

Activare: Activează profilul selectat. 

Personalizare: Setează următoarele opțiuni: 

Setări ton: Setare tonuri de apel, alarmă, pornire etc. 

Volum: Ajustare volum sonerie și taste. 

Tip de sonerie: Unică sau repetare sonerie. 
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Ton suplimentar: Activare/dezactivare tonuri 

suplimentare. 

 

2. Silențios 

Pentru setări verificați profilul ”General”. 

 

3. Întâlnire 

Pentru setări verificați profilul ”General. 

 

4. În interior 

Pentru setări verificați profilul ”General. 

 

5. În aer liber 

Pentru setări verificați profilul ”General. 

 

Aplicații 

1. Alarmă 

Trei ceasuri de alarmă pot fi configurate independent. 

Pentru fiecare alarmă puteți seta ora în care este activă. 

Atunci când sună alarma, puteți apăsa Stop pentru a o 

opri, sau Snooze, pentru a amâna soneria pentru numărul 

de minute setat pentru aceasta. Soneria funcționează 

chiar și atunci când telefonul este oprit. Odată cu oprirea 

alarmei puteți alege să porniți sau să lăsați telefonul oprit. 

 

2. Bluetooth 

Puteți activa/dezactiva Bluetooth-ul telefonului, seta 

vizibilitatea, puteți conecta telefonul la alte aparate 
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Bluetooth și redenumi aparatul dvs. 

 

3. Calendar 

În această aplicație este afișat calendarul lunii curente și 

data actuală este marcată într-un chenar. Pentru a 

vizualiza data apăsați tastele Sus/Jos/Stânga/Dreapta. 

 

4. Calculator 

Selectati Clear pentru a curăța ecranul de ultimele date 

introduse. Țineți apăsat Clear pentru a curăța complet 

datele introduse. Apăsați OK pentru a obține rezultatele 

calculului introdus. 

Notă: Acest calculator oferă precizie limitată și este doar 

aplicabil operațiunilor aritmetice simple. 

 

5. Reportofon 

Această aplicație permite înregistrarea clipurilor audio. 

Puteți salva în formatele de fișiere AMR (calitate inferioară) 

sau WAV (calitate superioară). 

 

Aplicații ce necesită internet 

Telefonul dumneavoastră conține aplicații ce pot necesita 

conexiune GPRS. 
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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 T300 

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, 
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produsul este în conformitate cu prevederile 

următoarelor standarde: 

 

 

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: 

Organismul notificat implicat:  PHOENIX TESTLAB 

GMBH; nr. de identificare: 0700 

 

Dosarul tehnic de construcţie este păstrat de: societatea 

E-BODA DISTRIBUTION S.R.L 
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Locul şi data emiterii (prezentei DoC): București, 

04.09.2015 

 

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

 

 

 

 

Nume (tipărit):  Emilia Burcea 

 

Titlul: Administrator 
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Ecran 2.8''TFT,240*320 

Procesor Spreadtrum 

SI

M 
Card Dual SIM, dual ST/BY 

Rețea GSM  GSM 850/900/1800/1900 

RAM 32MB 

Stocare 32MB 

Camera 0.3 MP 

Bluetooth 2.0 

Radio FM FM 

Conexiune date GPRS 

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: 0.422 W/Kg 
Body: 0.481 W/Kg 

Formate audio redate MP3, WMA 

Formate video redate MPEG-4, 3GP 

Dimensiuni produs 126,4*56,1*10.6mm 

Greutate produs 84g 

Dimensiuni cutie 135*78*52mm 

Greutate cutie 180g 

       Software 

       Package 

Durată așteptare 72 hours* 

Valoare SAR 

*În condiții ideale de semnal 

Freeman Speak T300 – Specificații tehnice 

       Hardware 
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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. 

 

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 
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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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