NÁSTROJE
Určení pozice
Váš mobilní telefon disponuje na podporu funkce tísňového
volání modulem GPS (globálním polohovacím systémem).
Ten umožní, že lze kdekoliv na světě určit polohu mobilního
telefonu a přesně určit jeho místo.
Upozornění: Zapnuté určení pozice vyžaduje dodatečný
proud a tím snižuje provozní dobu telefonu podle toho,
jak je nastaven interval vyhledávání, až na 36 hodin
pohotovostního režimu.
Upozornění: Funkčnost GPS nelze zaručit uvnitř budov.
Pokud byste i po několika minutách nemohli polohu určit,
přesvědčte se, zda máte volný výhled na oblohu (spojení se
satelitem) a pokud je to nutné, vzdalte se od vysokých zdí
budov.
Upozornění: Záchranná služba obdrží na určení pozice
souřadnice GPS. Soukromí příjemci obdrží odkaz na Google
maps.
Upozornění: Pokud Váš přístroj nebude mít v době vyhledávání
pozice GPS signál, automaticky bude zaslána naposledy
uložená pozice s příslušným odkazem.
 Zap/Vyp: v menu Nástroje B
Poloha
B Zapnout/vypnout polohu
 Vyvolání Vaší pozice z jiného mobilního telefonu:
Vybrané kontakty mají možnost vyvolat Vaši pozici z jiného
mobilního telefonu. Tyto kontakty se uloží v seznamu přátel.
Nemějte obavy: čísla, která v tomto seznamu nejsou,
nemohou zprostředkovat Vaši pozici!
Pod Nástroje B Poloha B Zobrazit seznam přátel
můžete vidět, kdo z Vašich kontaktů může momentálně
vyvolat Vaši pozici.
Upozornění: Na vložení, vymazání nebo změnu tohoto
seznamu přátel kontaktujte, prosím, Vašeho poskytovatele
servisu!
Bluetooth
 Zap/Vyp: v menu Nástroje B Bluetooth
B
Bluetooth zap./vyp.
 Spojit přístroj (propojit): v menu Nástroje B
Bluetooth
B Připoj.
B Hledat nové zařízení
abyste mohli hledat nové přístroje, které mají
být propojené B vyberte stisknutím .
Při příštím zapnutí Bluetooth budou už propojené
přístroje rozeznány a automaticky propojeny.

FUNKCE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Můžete si uložit až 5 čísel tísňového volání (rodina, přátelé,
organizace tísňové péče).
 V nouzové situaci dlouhým stisknutím tlačítka tísňového
volání na zadní straně telefonu automaticky zavoláte těchto
5 předem nastavených čísel v tom pořadí, jak jste si je uložili.
Pokud se nedovoláte na první číslo, začne automatické volání
na druhé číslo. Pokud se nedovoláte na druhé číslo, začne
automatické volání na třetí číslo atd. (maximálně 3 volání
s 5 čísly).
 Pokud nemáte uloženo žádné číslo tísňového volání nebo
Vám došel kredit nebo se nedovoleně nacházíte v cizí síti
(např. nemáte zapnutý roaming), pak zavoláte stisknutím
tlačítka tísňového volání číslo 112.
 Během tísňového volání nepřetržitě vyzvání varovný signál,
který dodatečně alarmuje Vaše okolí a volanou osobu.
Pozor: Volaná osoba musí během 60 vteřin 3x stisknout
tlačítko , jinak se hovor přeruší (aby se zabránilo tomu,
že by Vaše tísňové volání skončilo v hlasové schránce).
Paralelně k tomu se odešle na Vaše kontakty tísňového
volání krátká zpráva s pozicí Vaší aktuální nouzové situace,
ve spojení se službou tísňového volání Vaše aktuální adresa
nebo Vaše pozice jako odkaz na Google maps. Použitím
služeb sítě (např. SMS nouzového volání) mohou narůst
výdaje.
Uložení čísel tísňového volání:
V menu Tel. seznam B Nouzová čísla B
Přidat nouz. č. B vybrat tísňové volání číslo (1-5) B
vybrat, zda to je soukromé číslo nebo
číslo krizové organizace B vybrat kontakt z
Tel. seznam B hotovo
Pozor: vybrat číslo tísňového volání: soukromé (3x stisknout
tlačítko , jak je popsáno výše) nebo oficiální číslo
tísňového volání, např. záchranná služba, policie,
krizové organizace atd. (není zapotřebí zpětné zavolání).
Zap/Vyp funkce tísňového volání:
V menu Tel. seznam B Nouzová čísla B
Tlačítko tísňového volání B Zap/Vyp

Mobilní telefon nereaguje:
Vyberte baterii, zase ji nasaďte a přístroj zapněte.
Pokud telefon i tak nereaguje, obraťte se, prosím, na servisní centrum.
Nefunguje nabíjení:
Zahájení nabíjení může trvat několik minut. Pokud ani po 10 minutách
není žádná reakce, obraťte se, prosím, na servisní centrum.

TECHNICKÁ DATA





Duální pásmo GSM 900/1800MHz
Vnitřní anténa: SAR 0.799 W/kg
Rozměry: 120 x 60 x 20 mm
Hmotnost: 142 g

 Baterie: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
 Doba pohotovostního režimu: 400 h
(Aplikace, jako je Bluetooth nebo
GPS snížit provozní dobu až o 80%.)

SOLIDplus

OBSAH BALENÍ
 Mobilní telefon
 Baterie: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

 Nabíječka

ÚČELOVÉ POUŽITÍ

PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-CZR_201208

VLOŽIT SIM - KARTU

 Tato záruka platí pouze tehdy, když byla použita originální baterie od emporia.
 Na záruku není nárok při nedostatečně pevně našroubovaném krytu baterie.
 Mobilní telefon: 12 měsíců
 Baterie: 6 měsíců

Obrázek 1a+b: Odstraňte kryt baterie
Obrázek 2: SIM-kartu zasuňte do držáku SIM-karty zlatými
kontakty směrem dolů

PODPORA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VLOŽIT A NABÍT BATERII

 Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
 Německo: 0049 (0)180 · 59 13 181
 Rakousko: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
 Švýcarsko: 0041 (0)8484 · 50004

 V nemocnicích, příp. v blízkosti lékařských přístrojů mobilní telefon vypněte.
Mezi zapnutým mobilním telefonem a kardiostimulátorem
by měl být minimální odstup 20 cm.
 Při řizení motorového vozidla nikdy telefon nedržte v ruce.
Dbejte na zákony dané země a dopravní předpisy.
 Nacházíte-li se v letadle, musíte telefon vypnout.
 Mobilní telefon se musí vypnout také u čerpacích stanic
a na jiných místech s výbušnými látkami.
 Nikdy nesviťte s LED baterkou lidem nebo zvířatům do
očí (ochranná třída 3).
 Abyste zabránili poškození sluchu, nepoužívejte telefon dlouho
nastavený na vysokou hlasitost. Když jste aktivovali mód handsfree
nebo stiskli tlačítko tísňového volání, nedržte telefon u ucha.
 Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé částice.
Přístroj proto uchovávejte mimo dosah malých dětí.
 Z bezpečnostních důvodů doporučujeme,
abyste během bouřky telefon odpojili od nabíječky.

ZÁRUKA

LIKVIDACE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

My, výrobní a prodejní společnost Emporia Telecom GmbH & Co. KG,
tímto prohlašujeme, že způsob stavby následně popsaného přístroje
odpovídá níže uvedeným jednoznačným směrnicím Evropské unie.
Označení zboží: Dual Band Mobile Phone
Číslo zboží: V33i
Odpovídající směrnice EU: rádiová zařízení/telekomunikační zařízení
1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC
Harmonizované odborové a základní normy EN:
Bezpečnost: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010
Zdraví: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)
Rádio spektrum: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)
ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)
ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)
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Eveline Pupeter
01.04.2012, Linz/Rakousko
generální ředitelka

 Tento mobilní telefon je robustní a je určen
podle IP 67 pro mobilní použití.
 Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
 Jiné než výše popsané použití vede k poškození výrobku.
Kromě toho je to spojeno s dalším nebezpečím jako např.
úraz elektrickým proudem nebo požár atd.
Změny nebo úpravy kterékoliv časti výrobku nejsou povolené
a výrobek nesmí být otevírán.
 Síťová nabíječka je určena výhradně k provozu v domácí
světelné síti se střídavým napětím 230 Voltů/50 Hz (10/16 A).

,

Budík
V pohotovostním režimu stisknout
B
 Nastavit čas: aktivujte budík B zadejte čas B potvrďte .
Budík teď bude zvonit každý den v uvedenou dobu.
 Vyp: budík deaktivovat
Zvonící budík vypněte pomocí .
Přepněte na tichý provoz pomocí
(po minutě opět zvoní).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC)

Likvidace balení:
Obaly a pomocné balicí prostředky lze recyklovat a měly
by proto být předány k opětovnému použití.
Likvidace baterií:
Baterie a akumulátory nepatří mezi domovní odpad!
Použité baterie a akumulátory musí být ze zákona předány místním
sběrným střediskům nebo specializovaným obchodům.
Likvidace Vašeho přístroje:
Když výrobek doslouží, nevyhoďte jej prosím mezi domovní odpad.
Z důvodu ochrany životního prostředí jej předejte recyklačnímu
centru nebo sběrnému středisku.

Obrázek 1a

Obrázek 3

Obrázek 1b

Obrázek 4

Obrázek 2

Obrázek 5

Obrázek 3: vložte baterii, zlaté kontakty musí být dole na levé straně
Obrázek 4: kryt baterie zasuňte až po zřetelném
zacvaknutí a upevněte šrouby
Obrázek 5: otevřete gumový kryt na dolní straně
telefonu a zasuňte nabíječku do zdířky
 Symbol baterie na přední straně svítí =
nabíjecí kontakt je v pořádku, OK
 Během nabíjení: vlevo nahoře na displeji bliká symbol
 Baterie je nabitá: symbol už nebliká
Pozor: Před uvedením do provozu nabíjejte baterii nejméně
4 hodiny. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou
povoleny pro použití v tomto speciálním modelu.

Reproduktor
Nastavení hlasitosti
&
 Změna hlasitosti sluchátka
 Telefon zvoní: na vypnutí
vyzváněcího tónu stiskněte
(bude zvonit zase při příštím volání)
Tlačítko handsfree
 Toto tlačítko stiskněte během telefonování,
abyste aktivovali funkci handsfree.
 Opětovným stisknutím funkci
handsfree deaktivujete.
Uzamčení tlačítek
Zabraňuje neúmyslnému stisknutí
tlačítek (např. v tašce).
 Tlačítka uzamknout:
stiskněte po dobu 2 vteřin
 Tlačítka odemknout:
stiskněte po dobu 2 vteřin

SYMBOLY NA DISPLEJI

Tlačítko příjem hovoru/OK
 Začít hovor, příp.
přijmout hovor
 V menu: potvrdit výběr
 V pohotovostním režimu:
vstup do Info o hovoru
(zvolená, přijatá, zmeškaná volání)
Tlačítko
 Pro spojení s telefonním záznamníkem/
mobilním boxem dlouze stisknout
 Při psaní (SMS, záznam do telefonního
seznamu): vložení mezery
Tlačítko s hvězdičkou
 2x krátce stisknout: + (pro předvolbu
státu, např. +420 pro Česká republika)
 při psaní: zvláštní znaky
( ? ! ‚ ( ) @ - + $ € atd.)

Obrazovka (= displej)
Tlačítko položit/zpět/vymazat
 Během hovoru: ukončit
 V menu: jeden krok zpět
 Při zadání číslic, příp. písmen:
vymazat
 Na zapnutí, příp. vypnutí:
stisknout po dobu 2 vteřin

Svítilna
Zapnutí a vypnutí svítilny
Tlačítko SMS
Přímý vstup do menu na SMS

Tlačítko Menu
Vstup do menu
(Info o hovoru, Telefonní seznam,
Nastavení, Nástroje)

Tlačítka se šipkami
 Listovat v Tel. seznam a v Menu
 V pohotovostním režimu vyvolat
pomocí tlačítka
Zkratky
 V pohotovostním režimu vyvolat
pomocí tlačítka
Tel. seznam

Tlačítko Budík
Přímý vstup k funkci Budík

Tlačítko s křížkem
Při psaní: přepínání mezi velkými a malými
písmeny, příp. číslicemi

Síla signálu sítě

Ukazatel baterie

Zmeškané volání

Tichý režim/spánek

Maximální/hlasitost

Bluetooth zapnuto

GPS zapnuto

Zahraničí (roaming)

Nová SMS

Přesměrování hovoru

Režim schůzky/divadla

Nastavený alarm (budík)

Bluetooth spojeno

GPS pozice určena

PRVNÍ KROKY
Nejméně 2 vteřiny držte stisknuté tlačítko , telefon se zapne.
Na vypnutí rovněž držte stisknuté po dobu 2 vteřin.
Při prvním použití nové SIM-karty je nutné zadat 4-místný
PIN-kód (osobní identifikační číslo) a potvrdit tlačítkem .
Upozornění: PIN-kód je 4-místná kombinace čísel,
která má zabránit tomu, aby mohl Váš mobilní telefon
zapnout někdo jiný.
Příchozí hovor:
 Zvednout: stisknout tlačítko
 Zamítnout: stisknout tlačítko
 Vyzváněcí tón přechodně ztlumit: stisknout tlačítko
Ukončit hovor:
stisknout tlačítko
Volba:
Zadejte telefonní číslo pomocí číslicové klávesnice
(včetně předvolby) B a pomocí tlačítka
začněte hovor.
Opakování volby:
Stiskněte tlačítko , abyste si mohli prohlédnout
Info o hovoru. B Pomocí tlačítek
a
vyberte jedno
číslo ze seznamu volání (Volaná čísla, Zmeškané hovory
a Přijaté hovory) B pomocí tlačítka
začněte hovor.
Handsfree:
Funkci handsfree zapnete nebo vypnete
během hovoru pomocí tlačítka .

Pohotovostní režim:
V pohotovostním režimu je sice přístroj zapnutý,
ale neběží žádné funkce (telefonování, SMS, …).
 Stiskněte tlačítko
nebo , abyste mohli zvolit jednu
z ukázaných možností na displeji (nad klávesami).
 Pokud se několik sekund nezadávají žádné údaje,
obrazovka se vypne, aby šetřila energii.
Při příchozím hovoru nebo stisknutím libovolného
tlačítka se obrazovka zase automaticky zapne.
 Abyste dostali obrazovku zase zpět do pohotovostního
režimu, stiskněte opakovaně tlačítko
nebo držte stisknuté
tlačítko , dokud se neobjeví displej v pohotovostním
režimu.
 Pokud jste v menu, aniž byste potvrdili svou volbu pomocí
tlačítka , automaticky se objeví text s vysvětlením. Abyste
mohli tento pomocný text zase opustit, stiskněte tlačítko .
Vstup do Menu: stiskněte tlačítko
Listování v Menu: pomocí tlačítka
Potvrzení: pomocí tlačítka

a/nebo

Do Menu se dostanete pomocí tlačítka
B
dále k Nastavení ,
B
Zabezpečení: Ke Upravit, příp. Zap/Vyp vyhledávání PIN
nebo Telefon zamknutý (pracovně 1234).
Poznámka: kód telefonu je kód, který se používá pro
specifická použití přístroje, jako např. vrácení zpět na
standardní Nastavení.
Favorit : Jedním kliknutím k Vaší nejdůležitější funkci.

TELEFONNÍ SEZNAM

ZPRÁVY SMS

Uložit jména a čísla (vždy s mezinárodní předvolbou, Česká
+420). Do Menu pomocí tlačítka B dále na Tel. seznam
pomocí tlačítka ,
B Menu: Hledat jméno, Přidat kontakt,
Vlastní číslo, Nouzová čísla (Přidat nouz. č., Změnit nouzové
č., Smazat nouz. č., Zapnout/vypnout nouzové tlačítko),
Kopírovat kontakt, Top 5, Upravit kontakt, Smazat kontakt,
Poslat kontakt pomocí SMS, SMS v telefonním seznamu,
Číslo hl. schránky, Nastavení.

SMS (Short Message Service) jsou krátká písemná
sdělení s max. 160 znaky.

Uložení záznamů v telefonním seznamu (jméno a číslo):
Vstupte do Menu pomocí tlačítka
B dále na Tel. seznam
pomocí tlačítek ,
Bdále na Přidat kontakt pomocí
tlačítek ,
B zadat číslo B zadat čísla pomocí číslicové
klávesnice (viz kap. psaní SMS pro zadávání textu) B
B
uložit pomocí tlačítka .
Hledání v záznamech telefonního seznamu:
Tel. seznam otevřete pomocí tlačítka
B
 Listujte v záznamech pomocí tlačítek
a . B Nebo …
 Použijte vyhledání jména: pomocí číslicové klávesnice
zadejte začáteční písmeno hledaného záznamu (eventuálně
dále listujte pomocí tlačítka . B
Po vybrání záznamu začněte hovor stisknutím tlačítka .
Nový záznam v telefonním seznamu přes SMS:
V menu Tel. seznam B aktivujte funkci SMS v telefonním
seznamu, abyste dostávali nové záznamy v telefonním
seznamu přes SMS. Zadejte, že Vám mohou nové
záznamy posílat pouze kontakty, které již máte uloženy
v telefonu (Pouze z Tel.Sez.). Telefonní číslo se ve Vašem
telefonním seznamu uloží automaticky, když obdržíte
SMS s následujícím obsahem: #jméno#číslo#, např.
#Martin#+436641234567#

Napsat SMS: Vstupte do Menu pomocí tlačítka
B
Zprávy
B Napsat novou SMS . Text se zadává
pomocí číslicové klávesnice. Každé tlačítko má několik znaků,
které se objeví, když tlačítko stisknete několikrát.
(např. 1x , 2x , 3x , 1x
pro slovo Ahoj)
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Stisknutím tlačítka
střídáte metody zadávání:
 abc B jen malé
 Abc B velké a malé
 ABC B jen VELKÉ
 123 B číslice
Odeslat SMS: Dvojnásobným stlačením tlačítka
vyberte
Odeslat a zadejte číslo nebo ho zvolte z Telefonního
seznamu pomocí tlačítka , listujte ke jménu a vyberte
pomocí . Na odeslání opětovně stiskněte .
Obdržet SMS: Krátký zvukový signál a oznam na displeji
Vás informuje o nové příchozí SMS.
Pomocí tlačítka
můžete zprávu číst ihned nebo se
podívat do seznamu příchozích zpráv přes Menu Zprávy B
Přijaté SMS.

