NÁSTROJE
Určenie pozície
Pre podporu funkcie tiesňového volania má Váš mobilný
telefón k dispozícii modul GPS (globálny polohový systém).
Ten umožní lokalizovať polohu Vášho mobilného telefónu a
presne určiť jeho miesto.
Upozornenie: Zapnutá funkcia určenia pozície si žiada
dodatočný prúd a tým sa znižuje doba prevádzky telefónu
podľa toho, ako je nastavený interval vyhľadávania, až na
36 hodín pohotovostného režimu.
Upozornenie: Funkčnosť GPS nie je možné zaručiť vo vnútri
budov. Ak by ste ani po niekoľkých minútach nemohli
určiť polohu, presvedčte sa, či máte voľný výhľad na
oblohu (spojenie so satelitom) a ak je to nutné,
vzdiaľte sa od vysokých budov.
Upozornenie: Záchranná služba dostane na určenie Vašej
pozície súradnice GPS. Súkromní príjemcovia dostanú
odkaz na google maps.
Upozornenie: Ak Váš prístroj nebude mať v dobe vyhľadávania
pozície GPS signál, automaticky sa odošle naposledy
uložená pozícia s príslušným odkazom.
 Zapnutie/vypnutie: v menu Nástroje B
Pozícia
B Pozícia ZAP/VYP
 Vyvolanie Vašej pozície z iného mobilného telefónu:
Vybrané kontakty majú možnosť vyvolať Vašu pozíciu
z iného mobilného telefónu. Tieto kontakty sa uložia v
Zobraziť zoznam priateľov. Neobávajte sa: čísla, ktoré v
tomto zozname nie sú, nemôžu sprostredkovať Vašu pozíciu!
Pod Nástroje B Pozícia B
Zobraziť zoznam priateľov môžete vidieť, kto z Vaších
kontaktov momentálne môže vyvolať Vašu pozíciu.
Upozornenie: Na vloženie, vymazanie alebo zmenu
tohto zoznamu priateľov kontaktujte, prosím, Vášho
poskytovateľa servisu!
Bluetooth
 Zapnutie/vypnutie: v menu Nástroje B
Bluetooth
B Zapnúť/vypnúť bluetooth
 Spojiť (prepojiť): v menu Nástroje B
Bluetooth
B Pripoj.
B
Vyhľadať nové zariadenie , aby ste mohli hľadať nové
prístroje, ktoré majú byť prepojené B
vyberte stisnutím .
Pri budúcom zapnutí Bluetooth už budú prepojené
prístroje rozpoznané a automaticky prepojené.
Budík
V pohotovostnom režime stisnúť
B
 Zmeniť čas: aktivujte budík B uveďte čas B potvrďte
Budík bude teraz zvoniť každý deň v určenú dobu.
 Vypnúť: budík deaktivovať
Zvoniaci budík vypnete pomocou .
Prepnite na tichú prevádzku pomocou
(po minúte opäť zvoní).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Mobilný telefón nereaguje:
Vyberte batériu, zase ju nasaďte a prístroj zapnite.
Ak telefón aj tak nereaguje, obráťte sa, prosím, na servisné centrum.
Nefunguje nabíjanie:
Spustenie nabíjania môže trvať niekoľko minút.
Ak nedôjde ani po 10 minútach k reakcii,
obráťte sa, prosím, na servisné stredisko.

FUNKCIA NÚDZOVÉHO VOLANIA
Môžete si uložiť až 5 čísiel núdzového volania (rodina,
priatelia, organizácie tiesňovej starostlivosti).
 V núdzovej situácii dlhým podržaním tlačidla tiesňového
volania na zadnej strane telefónu automaticky zavoláte
týchto 5 prednastavených čísiel v takom poradí,
ako ste si ich uložili.
Ak sa nedovoláte na prvé číslo, začne sa automatické
volanie na druhé číslo. Ak sa nedovoláte na druhé číslo,
začne sa automatické volanie na tretie číslo atď.
(maximálne 3 volania s 5 číslami).
 Ak nemáte uložené žiadne číslo núdzového volania alebo
Vám skončil kredit alebo sa nachádzate nedovolene v cudzej
sieti (napr. nemáte zapnutý roaming), potom zavoláte
stisnutím tlačidla tiesňového volania číslo 112.
 Počas núdzového volania bez prestávky vyzváňa varovný
signál, ktorý navyše alarmuje Vaše okolie a volanú osobu.
Pozor: Volaná osoba musí počas 60 sekúnd 3x stisnúť tlačidlo
, inak sa hovor preruší (aby sa zabránilo tomu, že by Vaše
núdzové volanie skončilo v hlasovej schránke). Paralelne s
tým sa na Vaše kontakty núdzového volania odošle krátka
správa s pozíciou Vašej aktuálnej núdzovej situácie,
v spojení so službou núdzového volania vaša aktuálna
adresa alebo Vaša pozícia ako odkaz na google maps.
V prípade že využijete služby siete (napr. SMS núdzového
volania), výdavky sa Vám môžu zvýšiť.
Uloženie čísiel núdzového volania:
V menu Tel. Zoznam B Núdzové čísla B
Pridať núdz. č. B vybrať volané číslo (1-5) B
vybrať, či to je Súkromné alebo Krízové centrum B
vybrať kontakt z telefónneho zoznamu B hotovo
Pozor: vybrať číslo núdzového volania: súkromné (3x stisnúť
tlačidlo , ako je opísané hore) alebo oficiálne číslo
tiesňového volania, napr. núdzová služba, polícia,
organizácie pomoci atď. (nie je potreba zavolať späť).
Zapnutie/vypnutie funkcie tiesňového volania:
V menu Tel. Zoznam B Núdzové čísla B
Núdzové tlačidlo B Zapnúť/Vypnúť
ZÁRUKA
 Táto záruka platí iba vtedy, keď bola použitá originálna batéria firmy emporia.
 Na záruku nie je nárok pri nedostatočne pevne pripevnenom kryte batérie.
 Mobilný telefón: 12 mesiacov
 Batéria: 6 mesiacov

.

PREHLÁSENIE O ZHODE (DOC)
My, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG,
týmto vyhlasujeme, že konštrukcia tu uvedeného prístroja
zodpovedá nižšie uvedeným príslušným smerniciam ES.
Označenie tovaru: Dual Band Mobile Phone
Číslo tovaru: V33i
Príslušné smernice EU: rádiové zariadenia/telekomunikačné zariadenia
1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC
Harmonizované odborové a základné normy EN:
Bezpečnosť: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010
Zdravie: 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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TECHNICKÉ ÚDAJE





Duálne pásmo GSM 900/1800MHz
Vnútorná anténa: SAR 0.799 W/kg
Rozmery: 120 x 60 x 20 mm
Hmotnosť: 142 g

 Batéria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
 Doba pohotovostného režimu: 400 h
(Aplikácie, ako je Bluetooth alebo GPS
znížiť prevádzkovú dobu až o 80%.)

OBSAH BALENIA
 Mobilný telefón
 Batéria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

 Nabíjačka

ÚČELOVÉ POUŽITIE
 Tento mobilný telefón je robustný a je určený podľa IP 67
pre mobilné použitie.
 Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
 Iné ako hore uvedené použitie vedie k poškodeniu výrobku.
Okrem toho je to spojené s ďalším nebezpečenstvom, ako napr. úrazom
elektrického prúdu, požiarom atď. Zmeny alebo úpravy ktorejkoľvek časti
výrobku nie sú povolené a výrobok sa nesmie otvárať.
 Konektorový napájač je vhodný len pre bežné domáce zásuvky verejnej
elektrickej siete s 230 Volt/50 Hz (10/16 A) striedavého napätia.

PODPORA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

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

 V nemocniciach, príp. v blízkosti lekárskych prístrojov
mobilný telefón vypnite. Medzi kardiostimulátorom a zapnutým telefónom
by sa mala dodržiavať minimálna vzdialenosť 20 cm.
 Počas šoférovania motorového vozidla nikdy nedržte telefón v ruke.
Dodržiavajte zákony danej krajiny a dopravné predpisy.
 Ak ste v lietadle, musíte mobilný telefón vypnúť.
 Mobilný telefón je nutné vypnúť aj pri čerpacích staniciach
a na iných miestach s výbušnými látkami.
 Nikdy nesvieťte s LED baterkou do očí ľuďom alebo zvieratám
(ochranná trieda 3).
 Aby ste zamedzili poškodeniu sluchu, nepoužívajte telefón dlho
nastavený na vysokú hlasitosť. Ak ste aktivovali modus handsfree
alebo ste stisli tlačidlo tiesňového volania, nedržte telefón pri uchu.
 Prístroj a príslušenstvo môžu obsahovať malé častice.
Preto prístroj skladujte mimo dosahu malých detí.
 Z bezpečnostných dôvodov odporúčame,
aby ste počas búrky telefón odpojili od nabíjačky

LIKVIDÁCIA
Likvidácia obalu:
Obaly sa dajú recyklovať a preto by mali byť odovzdané k
opätovnému použitiu.
Likvidácia batérií:
Batéria a akumulátory nepatria do domového odpadu!
Použité batérie a akumulátory musia byť zo zákona odovzdané
miestnym zberným strediskám alebo špecializovaným obchodom.
Likvidácia prístroja:
Keď tento výrobok doslúži, nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Z dôvodu ochrany životného prostredia ho odovzdajte do
recyklačného centra alebo zberného strediska.

SOLIDplus
PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-SKR_201208

VLOŽIŤ SIM - KARTU

Obrázok 1a

Obrázok 1b

Obrázok 2

Obrázok 1a+b: Odstráňte kryt batérie
Obrázok 2: SIM-kartu vložte do držiaka SIM-karty zlatým
kontaktom smerom dolu
VLOŽIŤ A NABIŤ BATÉRIU

Obrázok 3

Obrázok 4

Obrázok 5

Obrázok 3: vložte batériu, zlaté kontakty musia byť dole na
ľavej strane
Obrázok 4: vložte kryt batérie až po hlasité
zacvaknutie a utiahnite skrutky
Obrázok 5: otvorte gumový kryt na spodnej
strane telefónu a nabíjačku zasuňte do otvoru
 Symbol batérie na prednej strane svieti =
nabíjací kontakt je v poriadku, OK
 Počas nabíjania: vľavo hore na displeji bliká symbol
 Batéria je nabitá: symbol prestane blikať
Pozor: Pred uvedením do prevádzky nabíjajte batériu
najmenej 4 hodiny. Používajte len batérie a nabíjačky,
ktoré sú dovolené pre použitie v tomto špeciálnom modely.

Reproduktor
Nastavenie hlasitosti
&
 Zmena hlasitosti sluchátka
 Telefón zvoní: na vypnutie vyzváňacieho
tónu stlačte
(bude vyzváňať znovu pri
budúcom zavolaní)
Tlačidlo handsfree
 Toto tlačidlo stlačte počas volania,
aby ste aktivovali funkciu handsfree.
 Opätovným stlačením funkciu
handsfree deaktivujete
Zamknutie tlačidiel
Zamedzí nedobrovoľnému
stlačeniu tlačidiel (napr. v taške)
 Tlačidlá zamknúť:
podržte po dobu 2 sekúnd
 Tlačidlá odomknúť:
podržte po dobu 2 sekúnd

SYMBOLY OBRAZOVKY

Tlačidlo prijatie hovoru/OK
 Začať hovor, príp. prijať hovor
 V menu: potvrdiť výber
 V pohotovostnom režime:
vstup do Informácie o hovore
(vybrané, prijaté,
zmeškané volania)
Tlačidlo
 Pre spojenie s telefónnym
záznamníkom dlho podržať
 Pri písaní (SMS, záznam do telefónneho
zoznamu): vloženie medzery
Tlačidlo s hviezdičkou
 2x krátko podržať: + (pre smerové číslo
krajiny, +421 pre Slovensko)
 pri písaní: zvláštne znaky
( ? ! ‚ ( ) @ - + $ € atď.)

Obrazovka (= displej)
Tlačidlo položiť/späť/vymazať
 Počas hovoru: ukončiť
 V menu: jeden krok späť
 Pri zadávaní čísiel, príp. písmen:
vymazať
 Na zapnutie, príp. vypnutie:
podržať po dobu 2 sekúnd

Baterka
Zapnutie a vypnutie baterky
Tlačidlo SMS
Priamy vstup do menu na SMS

Tlačidlo Menu
Vstup do menu
(Informácie o hovore, Tel. Zoznam,
Nastavenia, Nástroje)

Tlačidlá so šípkami
 Listovať v Telefónnom zozname a v
Menu
 V pohotovostnom režime vyvolať
pomocou tlačidla
Favoritov
 V pohotovostnom režime vyvolať
pomocou tlačidla
Tel. Zoznam

Tlačidlo Budík
Priamy vstup k funkcii Budík

Tlačidlo s mriežkou
Pri písaní: prepínanie medzi veľkými a
malými písmenami, príp. číslami.

Sila signálu siete

Ukazovateľ batérie

Zmeškaný hovor

Režim Tichý/Spánok

Maximálna hlasitosť

Bluetooth zapnuté

GPS zapnuté

Zahraničie (roaming)

Nová SMS

Presmerovanie hovoru

Schôdzka/Divadlo

Budík zapnutý

Bluetooth spojené

GPS pozícia určená

PRVÉ KROKY
Podržte najmenej 2 sekundy tlačidlo , telefón sa zapne.
Na vypnutie tak isto 2 sekundy podržte.
Pri prvom použití novej SIM-karty je treba zadať 4-miestny
PIN-kód (osobné identifikačné číslo) a potvrdiť tlačidlom .
Upozornenie: PIN-kód je bezpečnostný kód, bez ktorého
znalosti nemôže Váš mobilný telefón zapnúť nikto iný ako Vy.
Ak však už je telefón zapnutý, môžu ho používať iné osoby aj
bez znalosti PIN. Kód PIN nájdete v dokumentoch, ktoré Vám
poskytne Váš mobilný operátor spolu s kartou SIM.
Prichádzajúci hovor:
 Zdvihnúť: stlačiť tlačidlo
 Odmietnuť: stlačiť tlačidlo
 Vyzváňanie dočasne utlmiť: stlačiť tlačidlo
Ukončiť hovor:
stlačiť tlačidlo
Voľba:
Uveďte telefónne číslo pomocou číselnej klávesnice
(vrátane smerového čísla krajiny) B
a pomocou tlačidla
začnite hovor.
Opakovanie voľby:
Stlačte tlačidlo , aby ste si mohli prezrieť Informácie o
hovore. B Pomocou tlačidiel
a
vyberte jedno číslo zo
zoznamu volaní (Volané čísla, Zmeškané volania a Prijaté
hovory) B pomocou tlačidla
začnite hovor.
Handsfree:
Funkciu handsfree zapnete alebo vypnete počas
hovoru pomocou tlačidla .

Pohotovostný režim:
V pohotovostnom režime je síce prístroj zapnutý,
ale nič neprebieha (volanie, SMS, …).
 Stlačiť tlačidlo
alebo , aby ste mohli vybrať jednu
zo zobrazených možností na displeji (nad klávesami).
 Ak sa niekoľko sekúnd nezadávajú žiadne údaje, obrazovka
sa vypne, aby sa šetrila energia. Pri prichádzajúcom hovore
alebo pri stlačení ľubovoľného tlačidla sa obrazovka zase
automaticky zapne.
 Aby ste obrazovku opäť dostali späť do pohotovostného
režimu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo
alebo podržte
stlačené tlačidlo , kým sa neobjaví displej v
pohotovostnom režime.
 Ak ste v menu bez toho, že by ste potvrdili svoju
voľbu pomocou tlačidla , automaticky sa objaví
text s vysvetlením. Aby ste mohli tento pomocný
text zase opustiť, stlačte tlačidlo .
Vstup do Menu: stlačiť tlačidlo
Listovanie v Menu: pomocou tlačidla
Potvrdenie: pomocou tlačidla

a/alebo

Do Menu pomocou tlačidla
B ďalej Nastavenia ,
B
Zabezpečenie:
K Upraviť, príp. Zapnúť/Vypnúť vyhľadávania PIN alebo
Telefón zamknutý (pracovne 1234).
Poznámka: kód telefónu je kód, ktorý sa používa pre špecifické
použitie prístroja, ako napr. vrátenie späť na štandardné
nastavenie.
Favorit: Jedným kliknutím k Vašej najdôležitejšej funkcii.

TELEFÓNNY ZOZNAM

SPRÁVY SMS

Uložiť mená a čísla (vždy s medzinárodným smerovým číslom
krajiny napr. Slovensko +421). Do Menu pomocou tlačidla
B
ďalej na Tel. Zoznam pomocou tlačidla ,
B.
Menu: Hľadať meno, Pridať kontakt, Vlastné číslo, Núdzové
čísla (Pridať núdz. č., Zmeniť č. tiesň. volania, Zmazať núdzové
číslo, Zapnúť/vypnúť Núdzové tlačidlo), Kopír. kontakt, Top 5,
Upraviť kontakt, Zmazať kontakt, Poslať kontakt cez SMS,
SMS v tel. zozn., Číslo hl.schránky, Nastavenia.

SMS (Short Message Service) sú krátke písomné
správy s max. 160 znakmi.

Uloženie záznamov v telefónnom zozname (meno a číslo):
Vstúpte do Menu pomocou tlačidla
B ďalej na Tel.
Zoznam pomocou tlačidiel ,
B ďalej na Nový záznam
pomocou tlačidiel ,
B zadať číslo B zadať číslo
pomocou číslicovej klávesnice (viď kap. písanie SMS pre
zadanie textu) B
B uložiť pomocou tlačidla .
Hľadanie v záznamoch telefónneho zoznamu:
Tel. Zoznam otvorte pomocou tlačidla
B
 Listujte v záznamoch pomocou tlačidiel
a . B alebo
 Použite vyhľadávanie mena: pomocou číselnej klávesnice
uveďte počiatočné písmeno hľadaného záznamu
(eventuálne ďalej listujte pomocou tlačidla ). B
Po vybraní záznamu začnite hovor stlačením tlačidla .
Nový záznam v telefónnom zozname cez SMS:
V menu Tel. Zoznam B aktivujte funkciu SMS v tel. zozn.,
aby ste dostávali nové záznamy v telefónnom zozname
cez SMS. Uveďte, že Vám môžu nové záznamy posielať
len kontakty, ktoré už máte uložené v telefóne (Len z Tel.
zoznamu). Telefónne číslo sa vo Vašom telefónnom zozname
uloží automaticky, keď dostanete SMS s nasledujúcim
obsahom: #meno#číslo#, napr. #Martin#+436641234567#

Napísať SMS: Vstúpte do Menu pomocou tlačidla
B
SMS Správy
B Písať novú SMS . Text sa píše pomocou
číslicovej klávesnice. Každé tlačidlo má niekoľko znakov,
ktoré sa objavia, ak tlačidlo stlačíte niekoľkokrát.
(napr. 1x , 2x , 3x , 1x
pro slovo Ahoj)
.,!?‘“@:1
abc2äæåà
def3èèê
ghi4ìíîï
jkl5£
mno6öøó

pqrs7ß$
tuv8üùú
wxyz9ýþ
medzery; 0
Špeciálne znaky: , . ? ; : ! “ ’
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Stlačením tlačidla
striedate metódy zadávania:
 abc B len malé
 Abc B veľké aj malé
 ABC B len VEĽKÉ
 123 B čísla
Poslať SMS: Stlačením 2x tlačidla
vyberte Poslať a
napíšte číslo alebo ho vyberte z Telefónneho zoznamu
pomocou tlačidla , listujte k menu a vyberte pomocou
Na odoslanie opäť stlačte .
Prijať SMS: Krátky zvukový signál a oznam na displeji
Vás informuje o novej prichádzajúcej SMS.
Pomocou tlačidla
môžete správu čítať hneď
alebo sa pozrieť do zoznamu prichádzajúcich
správ cez Menu SMS Správy B Prijaté SMS.

.

