EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ
Összesen 4 vészhívó számot (család, barátok, segélyszervezetek)
tárolhat.
¡¡ Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a
telefon hátoldalán lévő vészhívó gombot.
(Akkor is működik, ha a telefon össze van csukva.)
¡¡ A vészhívó gomb megnyomása után 10 másodpercre megszólal
egy riasztó hang (előriasztás), amely riasztja a környezetét.
Ezután kezdődnek sorban a vészhívások.
¡¡ Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 4 szám,
automatikusan egymás után felhívásra kerül.
Ha az első szám nem érhető el, akkor automatikusan hívja
a második számot.
Ha a második szám nem elérhető, akkor automatikusan hívja a
harmadik számot, és így tovább (max 3 átírányítás, 4 számmal.)
¡¡ A vészhívással párhuzamosan a privát számra egy üzenet (SMS)
is kiküldésre kerül:
"Vészhívást kapott. Nyomja meg 3-szor a 0 gombot a
kapcsolat létrehozásához."
Megjegyzés: A hívott félnek 30 másodpercen belül kell a
-gombot 3x megnyomnia, különben a hívás megszakad
(annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön
vészhívása a hangpostára kerüljön)
¡¡ Egy vészhívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán
keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást.
Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a
gombbal ki, majd ismét bekapcsolja.
¡¡ A vészhívás megszakításához nyomja meg, és tartsa
gombot.
megnyomva a
¡¡ Ha nincsenek tárolva vészhívó számok, vagy nincs pénz a
kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik
(pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vészhívó gomb
megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.
Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűzoltóság stb.)
szeretne vészhívó számokként tárolni, akkor ehhez be kell
szereznie az illetékes szervezetek engedélyét.
Semmilyen felelőséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen
számokat hív fel.
Vészhívó számok mentése/szerkesztése:
A Menüben Beállítások _ Vészhívás
_ Vészhívás névjegyek
gombbal
_ válassza ki egy bejegyzést a
gombbal
_ válassza az Opciót a
gombbal
_ válassza az Új szám lehetőséget a
_ válassza a Privát szám vagy a Segítőszolgálat
gombbal
lehetőséget a
_ válasszon ki egy névjegyet
gombbal
_ hagyja jóvá a
Vészhívó gomb bekapcsolása:
Válassza a Menüben _ Beállítások
_ Vészhívás _ Vészhívó gomb _
¡¡ a Vészhívó gomb aktiválásához, válassza a Be lehetőséget
gombbal
_ hagyja jóvá a
¡¡ a Vészhívó gomb kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget
gombbal
_ jóváhagyás a

BEÁLLÍTÁSOK
Válassza a Menüben a Beállítások lehetőséget _
Audio profilok:
Különböző Telefonüzemmódok között választhat,
és beállíthat saját profilt.
¡¡ A Halk üzemmód
csak optikai kijelzést ad (a hívás LED zölden villog),
nincs csengetés, nincs rezgés
¡¡ A Találkozó üzemmód
csak optikai jelzést ad (a hívás LED zölden villog),
nincs csengetés, de van rezgés
¡¡ A Kültéri üzemmódban
a billentyűhangok, SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva.
A csengetés a maximális hangerőn történik.
és :
Kedvencek-gombok
Indítson el egy tetszőleges funkciót úgy, hogy a készenléti
vagy a
gombot.
módban kétszer röviden nyomja meg a
¡¡ gyári beállítások:
- gomb: Ébresztés
- gomb: Beállítások
¡¡ Kedvencek gomb módosítása:
Telefonbeállítások _ Kedvencek gombok
_ válassza dupplán kattintva a * vagy a # gombot
válasszon egy funkciót a
gombbal
_
gombbal.
_ jóváhagyás a

TÖLTŐEGYSÉG

MAGYAR

Ön a telefonját a készülékkel együtt szállított töltő egységgel tudja
feltölteni. Ehhez dugja be a töltőkábelt a töltőkészülék hátulján
található helyre és helyezze be készülékét a töltőegységbe.

Ön a telefonját kinyitva is behelyezheti a töltőegységbe.
Amennyiben Ön a telefonját egy bejövő hívás miatt kiveszi a
töltőből, akkor a beszélgetés automatikusan fogadásra kerül.
Megjegyzés: a rezgés funkció a töltés alatt a bejövő hívások
részére automatikusan ki van kapcsolva (azért, hogy a
töltőegység felesleges mozgását elkerüljük).
Amennyiben a telefont kiveszi a töltő egységből, a rezgés
funkció ismét aktiválódik.

FLIPbasic

Hangposta szerver:
Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.
Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.
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Biztonsági beállítások:
¡¡ SIM-kódok: PIN használata ki/be, PIN változtatása
¡¡ Jelszó: ki/be, változtatás (gyári bállítás 1234)
Visszaállítás:
Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra
(gyári beállítás 1234)
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
Töltés töltőkábellel:
a csatlakozót a telefon alján található csatlakozóba
kell helyezni
Töltés töltőegységgel:
a töltőkábelt a töltőegységbe kell dugni,
a telefont össze kell csukni, és a töltőegységbe helyezni.

Töltés számítógéppel:
Ön a telefonját (illetve a töltő egységet) csatlakoztatni tudja
a komputeréhez a készülékkel együtt szállított USB kábell
segítségével, és így is töltheti készülékét
A töltési folyamatban:
¡¡ A külső kijelzőn villog a vörös LED.
¡¡ a belső kijelzőn töltődnek a csíkok.
Töltési folyamat lezárul:
¡¡ a külső kijelzőn felvillan a vörös LED.
¡¡ a belső kijelzőn a csíkok teljesen fel vannak töltve.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Képernyő mutatja:
Helyezze be a SIM-et
_ Vizsgálja meg, hogy a SIM kártyát jó irányba helyezte-e be.
Sikertelen hívás:
Megadta a körzetszámot? Vizsgálja meg a hívott szám
körzetszámát és a telefonszámot, hogy megfelelő-e.
Csengőhang megváltoztatása:
A Menüben Beállítások _ Audio profilok
gombbal
_ válassza ki a Általános üzemmód lehetőséget a
gombbal
_ válassza ki az Opciók lehetőséget a
gombbal
_ válassza ki a Illeszkedés lehetőséget
gombbal
_ jóváhagyás a
gombbal
_ válassza ki a Csengőhangok lehetőséget a
_ jóváhagyás gombbal
gombbal a listából
_ válassza ki a csengőhangot a
gombbal mentés
_a
A képernyő üres/fekete:
A telefon energiatakarékos üzemmódban van (nyomjon meg
egy gombot). Vagy lehet, hogy ki van kapcsolva.
gombot a bekacsoláshoz.
_ 2 másodpercig nyomja le a
Nem reagál a mobil telefon:
Vegye ki, majd tegye vissza az akkumulátort, és kapcsolja be
a készüléket. Amennyiben a telefon még mindig nem reagál,
kérjük forduljon a szervizközponthoz.
Nem indul el a töltési művelet:
Eltelhet néhány perc a töltés indulásáig.
Ha 30 percnél hosszabb idő után sem észlelhető reakció,
akkor forduljon a szervizközponthoz.

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. ábra

2. ábra

1. ábra: akku fedél eltávolítása
2. ábra: helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy,
hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

3. ábra

4. ábra

5. ábra

3. ábra: helyezze be úgy az akkumulátort,
hogy az aranyozott érintkezők a készülék aranyozott
érintkezőivel csatlakozzanak.
4. ábra: tolja be az akkufedelet úgy,
hogy az érezhetően a helyére pattanjon
5. ábra: töltőkábel csatlakoztatása a telefon
alján található érintkezőbe
Megjegyzés: az üzembevétel előtt az akkumulátort legalább
4 órán keresztül töltse. Csak olyan akkumulátorokat és
töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak
ezzel a speciális modellel való használatra.

Csuklópánt tartója

Letesz/Vissza/Törlés - gomb
¡¡ Beszélgetés közben: Befejezés
¡¡ Menüben: egy lépéssel vissza
¡¡ Számok és betűk beírásakor: törlés
¡¡ Be-, ill. kikapcsoláshoz: 2 másodpercre megnyomni

&
Hangerő-szabályozó
¡¡ A hangszóró hangerejének módosítása
gombot a csengőhang
¡¡ Telefon csörög: Nyomja meg a
elnémításához (a következő híváskor ismér csörögni fog)

Nyílgombok
¡¡ Lapozás a Névjegyekben és a Menüben
gombbal
¡¡ Készenléti módban a menü behívása a
gombbal
¡¡ Készenléti módban a Névjegyek behívása a

Felvesz/OK-gomb
¡¡ Hívás kezdeményezése, ill. beszélgetés elfogadása
¡¡ Menüben: választás megerősítése
¡¡ Készenléti állapot: összes bejövő hívás felhívása

-gomb
¡¡ 2x nyomni + (országkörzetszám, pl. Magyarország +36)
¡¡ 2 x röviden nyomni a Kedvencekhez (gyári beállítás az Ébresztő)
¡¡ Az írásnál: különleges karakterek
, ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)

Hálózati jel erőssége
Roaming (külföld)

gombot
gombot

Új SIM kártya első alkalommal történő használatához:
Írja be a 4 számjegyű PIN kódot (személyi azonosítószám) _
Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a
feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa
az Ön mobil telefonját. Önnek max három beviteli lehetősége
van, a harmadik hibás bevitel után a SiM kártyát csak a PUK
kód segítségével lehet ismételten megnyitni. A PIN és PUK kódot
a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott dokumentumokban
találja meg.
és a
gombokkal válassza ki a nyelvet _
_a
_ Dátum beállítása _
_ Idő beállítása _
_ Nyári időszámítás be/ki _
Bejövő hívás:
¡¡ Felvenni: Nyissa fel a telefont és nyomja meg a
¡¡ Elutasítás: Nyissa fel a telefont és nyomja meg
¡¡ Csengőhang átmeneti elnémítása:
gombot (oldalt van)
nyomja meg a
Beszélgetés befejezése:
gombot
nyomja meg a

gombot
gombot

Üzenet LED
¡¡ Villog új üzenet esetén
¡¡ Megszűnik a villogás, amint az
érkezett üzenetet megnézte.

-Gomb / Hangposta szerver-gomb
Megnyomás és tartás: hangposta szerver hívása
Írásnál: szóköz beszúrása

Akkumulátor kijelzése

Elmulasztott hívás

Új üzenet

Ébresztés aktív

Üzemmód: halk

USB csatlakoztatva

Hívásátirányítás

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
¡¡ A telefon bekapcsolásához tartsa a
legalább 2 másodpercig nyomva .
¡¡ A telefon kikapcsolásához tartsa a
legalább 2 másodpercig nyomva.

Hívó LED
¡¡ Villog egy nem fogadott
hívás esetén
¡¡ Megszűnik a villogás,
amint az Összes hívást megnézte.

- gomb
¡¡ Megnyomás és nyomva tartás: halk profil be/ki
¡¡ Kétszer röviden megnyomni a Kedvencekhez
(gyári Beállítások)
¡¡ Írásnál: átváltás a nagy- és a kisbetűs írás,
ill. számok között

Gyorstárcsázó gombok
¡¡ Megnyomás _ válassza a Hívás vagy a Üzenet küldése
gombbal
_ hagyja jóvá a
¡¡ Módosítani vagy hozzárendelni:
Menü _ Beállítások _ Gyorstárcsázó gombok

Szimbólumok a kijelzőn

Akkumulátor LED
¡¡ Lassan villog:
Akku töltés alatt
¡¡ Folyamatosan világít:
akku feltöltve
¡¡ Gyorsan villog:
akku üres

NÉVJEGY

SMS ÜZENETEK

Szám hívása:
Írja be a billentyűzeten a telefonszámot (a körzetszámmal
gombot.
együtt) _ a hívás indításához nyomja meg a

Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal
együtt, pl. Magyarország +36, Ausztria +43 és Németország +49)
gombot a Névjegyek megnyitásához.
Nyomja meg a

Az SMS (Short Message Service) rövid, írásos, max.
160 karakterből álló közlemény.

Hívás megismétlése:
gombot az Összes hívás megtekintéséhez.
Nyomja meg a
és a
gombokkal válasszon ki egy számot
_A
gombbal.
_ Indítsa el a hívást a
Készenlét mód:
Készenlét módban a telefon ugyan be van kapcsolva,
de semmilyen alkalmazás sem fut (telefónia, SMS, …).

Kapcsolatok (név és szám) tárolása:
gombbal
Lépjen be a menübe a
gombbal,
_ tovább a Névjegyek tételhez a
gombbal,
_ válassza az Új névjegy pontot a
_ írja be a számbillentyűzetről a nevet
(lásd az Üzenet írása részt szöveg beírásához)
_ írja be a számot
_
gombbal.
_ mentse a

Menü:
gombot a Menü megnyitásához.
¡¡ Nyomja meg a
és/vagy a
gombokkal.
¡¡ Lapozzon a menüpontokban a
A képernyő felső szélén az aktuálisan kiválasztott menüpont
látható.
vagy a
gombot a kijelzőn (a billenytűk
¡¡ Nyomja meg a
felett) a mindenkor kijelzett opció kiválasztásához.
¡¡ A készenléti képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja meg
gombot, vagy tartsa nyomva a
gombot, amíg nem
újra a
jelenik meg a készenléti képernyő.

Névjegyek keresése:
gombbal
Lépjen be a menübe a
gombbal,
_ tovább a Névjegyek tételhez a
_ írja be a billentyűzeten a keresett bejegyzés
gombbal továbblapozhat)
kezdőbetűjét (esetleg a
_ Miután kiválasztotta a bejegyzést,
gombbal:
válassza az Opció pontot a
Hivás, Üzenet küldése, Nézet, Szerkesztés, Törlés,
Több elem törlése, Összes névjegy törlése, Másolás,
Minden névjegy másolása, Névjegyek tárolása.

Energiamegtakarítás:
Ha a telefon felnyitott állapotban van és nénány másodpercig
nem történik bevitel, akkor energiamegtakarítás céljából
kikapcsol a képernyő. Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb
megnyomására automatikusan ismét bekapcsol a képernyő.

gombbal _ Üzenetek
Üzenet írása: A Menübe a
_ Üzenetek írása . A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be.
Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri
megnyomásra jelennek meg.
a Hallo szöveghez)
(Pl. 2x , 1x ,3x 3x ,3x
.,?!'@:#$./_1
pqrs7ßşś$
abc2äàåāãâæçáćą
tuv8üûúù
def3đéēëèêę€
wxyz9ŵýźżÿ
ghi4ìíîïğ
Szóköz; 0
jkl5ł£
Különleges jelek: . , ? ! ' " ( )
@\/:_;+-*=%&<>£…
mno6öñôœóòń
megnyomásával válthat a beviteli módok között:
¡¡ A
abc : csak kisbetűk
Abc : nagy- és kisbetűk
ABC : csak NAGYBETŰK
123 : számjegyek
Üzenetek küldése: Szöveg beírása _
_ Válassza ki a Címzett
_ Válassza ki a Szám megadása vagy Hozzáadás a
_
telefonkönyvből lehetőséget _
gombbal kiválasztás
_Névjegyhez lapozás és a
gombbal
_ küldés a
Üzenet olvasása:
egy rövid hangjelzés és a fehéren villogó LED informálja
Önt arról, hogy üzenete érkezett.
Ha a telefont felnyitja, az üzentet rögtön megtekintheti
gombbal, vagy a Menün keresztül a Üzenetek
a
_ Fogadott helyen az érkezett üzenetek listájában.

GARANCIA ÉS SZERVÍZ
GARANCIA
¡¡ Csak akkor érvényes ez a garancia, ¡¡ Mobil telefon: 24 hónap
ha eredeti emporia akkumulátorokat ¡¡ Akkumulátor: 6 hónap
használ.

TÁMOGATÁS
¡¡ Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
¡¡ Mobil telefon
¡¡ USB kábel USB AC adapterrel
¡¡ Akkumulátor: Li-Ion 3.7V / 1000mAh ¡¡ Töltőállomás

MŰSZAKI ADATOK
¡¡ Készenléti idő: 360 óra. *
Kétsávos GSM 900 / 1800 MHz
¡¡ Beszélgetési idő: 220 perc *
Méretek: 96 x 49 x 17 mm
(* Függ a hálózati lefedettségtől és
Súly: 89 g
az aktivált alkalmazásoktól, ezek
Akkumulátor: Li-Ion 3.7V/1000mAh
csökkenthetik az üzemelési időt.)
(cserélhető)
¡¡ Belső antenna: SAR 0.860 W/kg
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
¡¡ Kórházakban, ill. orvosi készülékek közelében kapcsolja ki a mobil telefont.
Tartson legalább 20 cm távolságot a bekapcsolt telefon és szívritmusszabályozó között.
¡¡ Ne vezessen járművet, amíg a kezében tartja a mobil telefont. Vegye
figyelembe a mindenkori nemzeti törvényeket és közlekedési szabályokat.
¡¡ Kapcsolja ki a mobil telefont arra az időre, amíg repülögépen tartózkodik.
¡¡ Tankolóállomások és más robbanóképes anyagokat kezelő helyek közelében
kapcsolja ki a mobil telefont.
¡¡ Sohase világítson a LED zseblámpával emberek vagy állatok szemébe.
(3-as védelmi osztály)
¡¡ Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne használjon
túl hosszú időn keresztül nagy hangerőt . Ne tartsa a telefont a
füléhez, ha be van kapcsolva a kihangosító mód, vagy ha
megnyomta a vészhívó gombot.
¡¡ A fülhallgató magas hangerőn való használata halláskárosodást okozhat.
Ellenőrizze a használt fülhallgató hangerejét.
¡¡ A készülék és tartozékai apróbb alkatrészeket is tartalmazhatnak.
Tárolja olyan helyen a készüléket, ahol nem érhetik el kisgyermekek.
¡¡ Javasoljuk, hogy vihar esetén, elővigyázatosságból válassza le a
töltőkészüléket a telefonról.
¡¡ A hálózati egység szétválasztó eszközként szolgál a termék és a hálózati
csatlakozó között. A hálózati csatlakozónak a készülék közvetlen közelében,
jól elérhető helyen kell lennie.

RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS
¡¡ Ez a robusztus felépítésű telefon mobil használatra készült.
Ennek ellenére nedvességgel (eső, fürdőszoba...) és ütésekkel
szemben védeni kell.
¡¡ Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
¡¡ Az előzőektől eltérő alkalmazás a termék károsodását okozza.
Ezen túlmenően további veszélyek forrása is lehet, mint pl. elektromos
áramütés, tűz stb. A terméket nem szabad megváltoztatni,
átszerelni vagy a házát kinyitni.
¡¡ A hálózati csatlakozó csak egy szokásos háztartási konnektorral
használható, melynek áramellátó rendszere 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A)
váltóárammal van ellátva.

ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás megsemmisítése:
A csomagolások és a csomagolási segédanyagok
újrahasznosíthatók, ezért újrafeldolgozhatóak.
Akkumulátorok megsemmisítése:
Az akkumulátorok és az elemek nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba! Felhasználóként Önt törvény kötelezi az elhasznált
akkumulátorok és elemek visszaadására. Ezeket a településének
helyi gyűjtőhelyein vagy szakkereskedőnél adhatja le.
A készülék megsemmisítése:
Ha egyszer már nem lesz szüksége a termékre, akkor kérjük ne dobja
a háztartási hulladékba! A környezet védelme érdekében vigye el
egy újrahasznosító üzembe, ahol átveszik a régi készülékeket, és
környezetbarát módon újra értékesítik.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Mi, az Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria,
ezúton kijelentjük, hogy az alább megnevezett készülék építési módja megfelel
a vonatkozó EK-irányelveknek.
Cikk megnevezése: Kétsávos mobil telefon
CIkkszám: F220i
Erre vonatkozó EU-irányelvek: Rádiókészülékek, telekommunikációs
berendezések irányelvei 1999/5/EK R & TTE és 1999/5/EK
Harmonizált EN szak- és alapszabványok:
Egészség	EN 50360 (2001)
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)
EN 50566 (2013)
EN 62479 (2010)
Biztonság	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1)
EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012)
/-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Rádióspektrum	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
ETSI TS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)
USB hálózati adapter:
Biztonság
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010
EN 61000-3-3 : 2008
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
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