NARZĘDZIA
Lokalizacja
Twój telefon został wyposażony w GPS (Global Positioning
System) do współpracy z funkcja SOS. Funkcja ta pozwala
lokalizaować urządzenie na całym świecie z dużą
dokładnością.
Uwaga: Włączona funkcja GPS zużywa o wiele więcej energii
niż gdy jest wyłączona. Pozostawienie włączonej funkcji
GPS może powodować skrócenie pracy telefonu na baterii
do 36 godzin.
Uwaga: Wysoka dokładność działania funkcji GPS jest
gwarantowana na wolnym powietrzu funkcjonalność
w budynkach jest ograniczona.
Uwaga: W sytuacji alarmowej:Organizacje pomocy
otrzymują koordynaty GPS, inni użytkownicy otrzymują
link z lokalizacją do google maps.
Uwaga: W przypadku kiedy urządzenie nie może określić
lokalizacji przekaże informację o ostatniej lokalizacji
iedy telefon otrzymał dane z systemu GPS.
 Włącz/Wyłącz GPS: Wejdź do menu Narzędzia B
zaznacz Położenie i wciśnij
B Położenie Wł./Wył
 Dzielenie się swoją pozycją lokalizacją z znajomymi:
(Opcja dostępna tylko w przypadku kiedy Twój telefon został
sprzedany wraz z dodatkową usługą lokalizacyjną.)
Wybrani przez Ciebie znajomi z książki telefonicznej mają
możliwość śledzenia Twojej lokalizacji.
Te kontakty należy ustawić na Liście znajomych.
Tylko te kontakty mogą wiedzieć gdzie się znajdujesz.
Aby zobaczyć listę znajomych wejdź Narzędzia B
Położenie B Pokaż listę znajomych aby zobaczyć kto z
Twoich znajomych może zlokalizować Twoje położenie.
Bluetooth
 Wyłącz/Wyłącz Bluetooth: wejdź menu Narzędzia B
zaznacz Bluetooth i wciśnij
B Bluetooth Wł./Wył
 Łączenie urządzeń: wejdź menu Narzędzia B
zaznacz Bluetooth wciśnij
B Połączenia
B
Szukaj nowego urządzenia
aby wyszukać urządzenia B
wybierz urządzenie B potwierdź wciskając .
Połączone urządzenia będą zachowane w pamięci telefonu
a łączenie odbywać się będzie automatycznie za każdym
razem kiedy znajdą się w zasięgu.
Budzik
Naciśnij
w trybie czuwaniaB
 Włącz/Wyłącz: zaznacz Włącz i zatwierdź B
wprowadź czas B potwierdź wciskając .
Budzik zadzwoni codziennie o tej samej godzinie.
 Wyłącz: Wyłączenie budzika
Zatwierdź
aby wyłączyć funkcję budzika
Wycisz budzik po wciśnięciu
(budzik zadzwoni
ponownie po upływie jednej minuty).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Telefon nie odpowiada nie reaguje na przyciski:
Wyjmij baterię na 3-4 minuty po czym zainstaluj ją ponownie w telefonie.
Telefon powinien włączyć się normalnie w innym przypadku prosimy o
kontakt z serwisem.
Ładowanie telefonu nie odbywa się:
Poczekaj kilka minut jeżeli urządzenie nie ładuje po upływie 10 minut od
podłączenia ładowarki prosimy o kontakt z serwisem.

FUNKCJA SOS
Możesz ustalić do 5 numerów alarmowych(rodzina, sąsiedzi,
znajomi, organizacje pomocy).
 W sytuacji alarmowej należy wcisnąć przycisk znajdujący się
z tyłu telefonu i przytrzymać go przez 3 sekundy lub wcisnąć
trzy razy w ciągu 3 sekund. Przycisk SOS działa również przy
zablokowanej klawiaturze telefonu.
Po wciśnięciu przycisku procedura alarmowa zostanie
uaktywniona. Do maksymalnie 5 numerów telefon wykona
czynności SMS, połączenie to momentu potwierdzenia
połączenia alarmowego.
Ten proces może zostać powtórzony 3 razy.
 W sytuacji kiedy nie ma w telefonie ustawionych numerów
alarmowych lub telefon nie ma środków na koncie Pre-Paid
lub znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej telefon
zadzwoni po d numer ratunkowy 112.
 Podczas połączenia alarmowego telefon w tle informuje
rozmówcę że jest to połączenie alarmowe które wymaga
akceptacji i specjalnej uwagi.
Uwaga: Po odebraniu połączenia alarmowego, osoba która
odbiera połączenie w celu jego akceptacji powinna wcisnąć
3 razy, w czasie pierwszej minuty połączenia.
(Wciśnięcie 3 x przez osobę odbierającą połączenie
alarmowe zabezpiecza sytuację kiedy połączenie trafia na
pocztę głosową.
Dodatkowo jeżeli to możliwe podczas procedury alarmowej
w treści SMS wysyłanego do osób z listy alarmowej
znajdować się będzie link do lokalizacji z jakiej nadchodzi
wzywanie o pomoc.
Zapisywanie numerów alarmowych:
Idź Książka Tel. B Numery alarmowe B
Dodaj nr alarmowy B wybierz Nr alarmowy (1-5) B
wybierz Osoba Prywatna lub Instytucja Pomocy B
wybierz kontakt z Książki Tel. B koniec.
Uwaga:Jeżeli wybierzesz Osoba Prywatna odbierający
zmuszony będzie do potwierdzenia połączenia alarmowego
poprzez wciśnięcie 3x . W przypadku Instytucji Pomocy
potwierdzenie nie jest wymagane.
Włączenie funkcji SOS:
Idź do Książka Tel. B Numery alarmowe B
Status przycisku alarmowego B Wł./Wył.
GWARANCJA
 Gwarancja ważna tylko w przypadku korzystania z oryginalnych akcesorii.
 Uszkodzenie mechaniczne baterii - grozi utratą gwarancji
 Telefon: 24 miesiące
 Bateria: 6 miesięcy

WSPARCIE PRODUKTOWE SERWISOWE
 Infolinia Serwisowa w Polsce: +48 22 726 38 03

UTYLIZACJA
Utylizacja Opakowania: opakowania i materiały dodatkowe użyte
przy pakowaniu nadają się do recyklingu i powinny zostać zwrócone
do ponownego użycia.
Utylizacja baterii: akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do
pojemnika zna śmieci wraz z domowymi odpadami! Każdy
użytkownik jest prawnie zobowiązany do pozostawienia zużytych
baterii i akumulatorów w miejscu zbiórki. Punkty zbiórki znajdują
się w miejscach ustalonych przez administrację gminną lub w
branżowych sklepach.
Utylizacja urządzenia: gdy produkt utraci swoje własności
eksploatacyjne, nie należy do wyrzucać do pojemnika na śmieci.
W trosce o środowisko naturalne produkt należy oddać do punktu
zbiórki i recyklingu, gdzie przyjmuje się zużyte urządzenia i utylizuje
je w ekologiczny sposób.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)
Kierownictwo firmy Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.
KG. Zaświadcza niniejszym, że konstrukcja wymienionego poniżej urządzenia
odpowiada zapisom zawartym w niżej wymienionych odnośnych dyrektywach WE.
Rodzaj produktu: Dual Band Mobile Phone
Numer Wyboru: V33i
Odnośne wytyczne: Council Directive R&TTE 1999/5/EC
Urządzenia radiowe/Urządzenie telekomunikacyjne
Zharmonizowane normy specjalne i podstawowe EN:
Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010
Zdrowie: 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)
Radio: 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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Dwa zakresy GSM 900/1800MHz
Antena wewnętrzna: SAR 0.799 W/kg 
Wymiary: 120 x 60 x 20 mm
Waga: 142 g

Bateria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
Czas czuwania: 400 h (Aplikacje takie
jak Bluetooth lub GPS mogą skrócić
czas do 80%.)

SOLIDplus

ZAWARTOŚĆ PAKIETU
 Telefon
 Bateria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

 Ładowarka sieciowa

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-POL_201209

INSTALOWANIE KARTY SIM W TELEFONIE

 Ten telefon posiada specyfikację IP67
 Chronić urządzenie przed ekspozycją na słońcu
 Użytkowanie w inny niż wyżej opisany sposób, prowadzi do uszkodzenia
produktu. Ponadto jest ono związane z niebezpieczeństwami takimi jak m.in.
porażenie prądem elektryczny, pożar itp. Nie wolno modyfikować telefonu
ani jego konstrukcji ani też otwierać obudowy.
 Zasilacz sieciowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku z zastosowaniem
standardowego gniazdka sieciowego publicznej sieci elektrycznej o napięciu
znamionowym 230 Volt/ 50 Hz (10/16A).

Fig. 1a+b: Proszę otworzyć urządzenie
Fig. 2: Umieścić kartę SIM złotymi stykami do dołu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WKŁADANIE BATERII I ŁADOWANIE

 W szpitalach wzgl. W pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć
telefon komórkowy. Zachować przynajmniej 20 cm odstępu między
rozrusznikiem serca a włączonym telefonem.
 Proszę nigdy nie kierować pojazdem w chwili gdy trzymają Państwo w
dłoni telefon komórkowy. Należy przestrzegać odpowiednich ustaw oraz
krajowych przepisów drogowych.
 Podczas przebywania w samolocie, należy wyłączyć telefon komórkowy.
 W pobliży stacji benzynowych i innych miejsc z materiałami
wybuchowymi należy wyłączyć telefon komórkowy.
 Nigdy nie świecić latarką kieszonkową z diodą LED w
oczy ludzi lub zwierząt.
 Ustawienie telefonu w profilu maksymalnej głośności może
uszkodzić słuch zawsze staraj się oddalić telefon od uszu
zwłaszcza podczas procedury alarmowej funkcji SOS.
 Urządzenie zbudowane jest z małych części należy utrzymywać
je z dala od małych dzieci małe przedmioty mogą zostać
połknięte przez dzieci.
 Podczas burzy zaleca się odłączenie urządzenia od
sieci energetycznej.

Fig. 1a

Fig. 3

Fig. 1b

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3: Włóż baterię (złoty styk: przód, prawa strona!).
Fig. 4: Włóż pokrywę baterii na miejsce zakręć śruby mocujące.
Fig. 5: Otwórz pokrywę u dołu urządzenia i
podłącz ładowarkę sieciową.
 Znajdujący się na ekranie wskaźnik baterii zacznie
migać sygnalizując proces ładowania.
 Bateria się ładuje: Pasek baterii na wyświetlaczu
będzie się poruszał.
 Bateria naładowana: Pasek baterii przestanie się ruszać.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem telefonu należy ładować
baterię przynajmniej 4 godziny.

Głośnik
Ustawienia Głośności
&
 Zmiana głośności słuchawki
 Podczas połączenia przychodzącego:
naciśnij
aby wyłączyć dzwonek
Tryb głośno mówiący
 Naciśnij podczas połączenia aby uaktywnić
trym głośno mówiący.
 Naciśnij ponownie podczas połączenia
aby wyłączyć tryb głośno mówiący.
 Blokada Klawiatury
 Blokawanie Klawiatury: naciśnij i
przytrzymaj 2 sekundy
 Odblokowanie klawiatury: naciśnij i
przytrzymaj 2 sekundy

SYMBOLE EKRANU

Ekran (=Wyświetlacz)

Przycisk Wybierania/OK przycisk
 Wybieraj i Odbieraj połączenia
 W menu: potwierdź czynność
 W trybie gotowości: dostęp do
Lista polaczeń (wybierane, odebrane,
nie odebrane połączenia)

Kończenie połączenia/Wstecz/
Usuwanie/Włączanie/Wyłączenie
 Kończenie prowadzonej rozmowy
 W menu: wstecz
 Usuwanie wprowadzanych znaków
 Aby włączyć wyłączyć telefon przyciśnij
i przytrzymaj 2 sek.

- Przycisk / Poczta Głosowa
 Wciśnij i przytrzymaj aby połączyć się z
Twoją pocztą głosową
 Kiedy piszesz (SMS,
książka telefoniczna):
wstawianie spacji pomiędzy znakami

Latarka kieszonkowa
Włącz/Wyłącz.
Przycisk SMS
Wejdź do menu SMS.
Przycisk Menu
Wejdź do menu telefonu.
(Lista połączeń, książka telefoniczna,
ustawienia, narzędzia)

Przyciski strzałek
 Zmiana pozycji w Książce Tel. i
w menu telefonu.
 W trybie gotowości dostęp do
funkcji Ulubione
 W trybie gotowości dostęp do
funkcji Książka Tel.

Przycisk gwiazdki
 Naciśnij dwa razy: + (np. dla
kodu kraju przy połączeniach
międzynarodowych, np. +48 dla Polska)
 Kiedy piszesz: znaki specjalne
( ? ! ‚ ( ) @ - + $ € i inne)

Budzik
Wejdź aby ustawiać funkcję budzika.

Przycisk kratki
Podczas pisania: Przełączanie
między pisownią wielkimi i małymi
literami oraz cyframi

Siła Sygnału

Bateria

Poł. nieodebrane

Tryb milczy

Tryb Maximum

Bluetooth włączony

GPS włączony

Zagranica (roaming)

Nowy SMS

Przekierowanie Poł.

Tryb spotkanie

Budzik

Urządzenie połączone

GPS ustawiony

PIERWSZE KROKI
Włączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez
2 sek. przycisk
-aby włączyć telefon.
Wyłączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez
2 sek. przycisk
-aby wyłączyć telefon.
W przypadku użytkowania nowej karty SIM po raz pierwszy
należy wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN (Personal Identification
Number) i zatwierdzić go przyciskiem .
Uwaga: Kod PIN to kombinacja 4 cyfr, uniemożliwiająca
włączanie telefonu komórkowego przez inne osoby.
W celu wyłączenia prośby o wprowadzenie kodu PIN wybrać:
Menu Ustawienia, Prośba o PIN, Włącz/Wyłącz.
Połączenie przychodzące:
 Aby odebrać naciśnij przycisk
 Aby odrzucić połączenie naciśnij przycisk
 Aby wyciszyć czasowo dzwonek połączenia: naciśnij
Koniec połączenia: aby zakończyć połączenie naciśnij
Inicjowanie połączeń:
Wprowadź numer na klawiaturze B
naciśnij klawisz
aby zainicjować połączenie.
Lista połączeń:
Naciśnij przycisk
aby wyświetlić listę numerów
wybieranych. B Zaznacz numer korzystając z
przycisków
or
(Nie odebrane, Wybierane numery
lub Połączenia przychodzące)
Tryb Głośnomówiący:
Naciśnij
z boku telefonu podczas rozmowy aby włączyć
wyłączyć tryb głośnego mówienia.

Tryb Gotowości:
W trybie gotowości urządzenie jest włączone, ale nie pracują
żadne aplikacje (telefonowanie, SMS, itp.) Aby przejść do trybu
gotowości należy kilkakrotnie wcisnąć klawisz ,jeżeli będą
się Państwo np. znajdowali w menu ustawień.
 W przypadku braku aktywności po pewnym czasie
podświetlenie urządzenia wyłączy się. W celu ponownego
włączenia podświetlenia proszę nacisnąć dowolny przycisk.
Wejście do menu: naciśnij klawisz z boku telefonu
Poruszanie się po menu: używaj przycisków
lub
Potwierdź wybór: zatwierdzając przyciskiem
Wejdź do menu naciskając
B wybierz Ustawienia przy
pomocy przycisków , , zatwierdź
B
Ustawienia zabezpieczeń:
Wybierz PIN aby Włączyć /Wyłączyć żądanie o kod PIN
Ulubione przyciski :
Możesz wybrać funkcje telefonu których najczęściej używasz
np. Budzik, Kalkulator.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

WIADOMOŚCI TEKSTOWE SMS

Zapisywanie nazwisk i numerów (zawsze z międzynarodowym
numerem kierunkowym, np. +48 dla Polski
Wejdź do menu naciskając
B
wybierz Książką Tel. używając
B
potwierdź naciskając
B wybierz jedno z dostępnych
poleceń: Szukaj nazwy, Nowy Kontakt, Własny numer,
Numery alarmowe (Dodaj numer alarmowy, Zmień kolejność,
Skasuj numer, Status przycisku alarmowego), Kopiowanie
kontaktu, Top 5, Edytuj kontakt, Usuń kontakt, Wyślij
kontakt przez SMS w książce tel., Numer skrzynki pocztowej,
Ustawienia Książki tel.
Zapisywanie nowego kontaktu (nazwa i numer):
Wejdź do menu
B
wybierz Książka tel. używając , naciśnij
B
wybierz Nowy kontakt używając , naciśnij
B
wprowadź numer naciśnij
B Wprowadź Nazwę B .
Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej:
Otworzyć Książkę tel. naciskając
w trybie gotowości B
 Za pomocą
i
przemieszczać się miedzy wpisami. B
 Lub za pomocą klawiatury wprowadzić początkowe litery
nazwy(ewentualnie przemieszczać się między nimi
poprzez ). B
Po pojawieniu się poszukiwanej nazwy nacisnąć
w celu
wykonania połączenia.

SMS (Short Message Service) to krótkie wiadomości
tekstowe zawierające maks. 160 znaków.
Odbieranie SMS’a: Krótki sygnał dźwiękowy oraz komunikat
na wyświetlaczu informują o otrzymaniu SMS’a.
Za pomocą przycisku
mogą Państwo natychmiast
odczytać wiadomość lub nacisnąć prawej stronie przycisk
SMS B Odebrany SMS.
Pisanie SMS'a: Naciśnij przycisk SMS z boku telefonu B
zaznacz Napisz SMS naciśnij
B Wprowadź tekst na
klawiaturze. Do każdego przycisku jest przypisanych po kilka
znaków pojawiających się po wielokrotnym naciśnięciu.
(e.g. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x
for hallo)
.,!?‘“@:1
abc2ą
def3ę
ghi4
jkl5£
mno6ó

pqrsś7
tuv8
wxyzźż9
Space; 0
znaki specjalne: , . ? ; : ! “ ’
@ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

Użyj , Aby wybrać jeden z 4 stylów wprowadzania tekstu:
 abc B małe litery
 Abc B małe i wielkie
 ABC B wielkie litery
 123 B numery
Uwagi: Podczas tworzenia sms-a dłuższego niż 160 znaków telefon
podzieli Wiadomość na kilka części w każdej znajdować się będzie max
160 znaków.
Maxymalna liczba znaków w wiadomości SMS to 160 znaków.
W takiej sytuacji za każdy z sms zapłacisz oddzielnie.
Jeżeli w treści sms będziesz używał polskich liter ilość znaków
Ulegnie zmniejszeniu co spowoduje wysłanie większej ilości SMS.

