Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali izdelek emporia!
Pred uporabo telefona preberite navodila za uporabo.

Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu

› HITER PREGLED MOBILNEGA TELEFONA
1 Zvočnik
2 Zaslon
3

Sprejem klica/tipka OK
• Vzpostavitev ali sprejem klica
• V meniju: potrditev izbire
• V pripravljenosti: priklic možnosti Seznam klicev
4
Tipki s puščico
• Premikanje po Stikih in meniju
• V načinu pripravljenosti z
prikličete meni
• V načinu pripravljenosti z
prikličete Stike
Tipka Odloži/Nazaj/Izbriši
• Med pogovorom: končanje
• V meniju: premik za en korak nazaj
• Pri vnosu številk in črk: brisanje
• Za vklop oz. izklop: pritisk za 2 sekundi
6 =
Tipke za hitro izbiranje
5

7

Tipka (telefonski odzivnik)

8 Reža za napajalni kabel USB
9 Zvočnik

Za telefoniranje z zaprtim preklopom
10 Leča kamere in bliskavica
11

Tipka za žepno svetilko

12 Nastavitev glasnosti

&

13 Zunanji zaslon
Ura in datum, dohodni klici, sporočila in napolnjenost baterije
14
15
16

Tipka za sprejem in
preklic klica na zunanji strani telefona
Tipka za klic v sili
(dodatni pokrov baterije brez tipke za klic v sili)

17 Pokrov baterije
18 Zvočnika

››

Simboli na zaslonu
Jakost signala omrežja
Gostovanje (tujina)
Prikaz stanja baterije
Zgrešen klic
Preusmeritev klica
Novo sporočilo
Profil: Tiho/spanje
Profil: Maksimum
Profil: Sestanek/gledališče
Budilka
Bluetooth vklopljen
Bluetooth povezan

›› Simboli na zunanjem zaslonu
so vidni samo, ko je telefon zaprt,
in izginejo, ko odprete telefon.
Ura
Dohodni klic
Zgrešeni klic
Novo sporočilo
Prazna baterija
Polnjenje baterije
Klic v sili
Budilka
Dremež
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1. PRVI KORAKI
››

Vstavljanje kartice SIM

• Zaprite telefon.
• Odstranite pokrov baterije (vdolbina levo spodaj).
• Vstavite kartico SIM z zlatimi kontakti obrnjenimi navzdol v režo
za kartico SIM.
• Vstavite pomnilniško kartico z zlatimi kontakti obrnjenimi
navzdol v režo za kartico.
››

Vstavljanje baterije in polnjenje

• Baterijo vstavite tako, da se kontakti baterije dotikajo zlatih
kontaktov mobilnega telefona.
• Namestite pokrov baterije in ga močno pritisnite.
• Polnilni kabel priključite v vtičnico USB na spodnji strani
telefona.
Pozor: Pred uporabo morate baterijo polniti vsaj 4 ure.
Uporabljajte samo tiste baterije in polnilnike, ki so odobreni za
uporabo s tem posebnim modelom telefona.
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››

Vklop telefona
• S pritiskom tipke
telefon.

za najmanj 2 sekundi boste vklopili

• Za izklop telefona prav tako pritisnite tipko
››

za 2 sekundi.

Prva uporaba nove kartice SIM:
Vneseno štirimestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka)
potrdite s tipko

.

Koda PIN je štirimestna kombinacija številk, ki preprečuje, da bi
nekdo drug vklopil vaš telefon. Na voljo imate največ tri možnosti
vnosa. Po tretjem napačnem vnosu je kartico SIM mogoče
odkleniti le s kodo PUK. Kodi PIN in PUK najdete v dokumentaciji,
ki ste jo prejeli od svojega ponudnika mobilnega omrežja.
_z

in

izberite Jezik _

_ Nastavitev ure _
_ Nastavitev datuma _
_Z
››

in

izberite velikost besedila: Velika ali mala _

Varčevanje z energijo
Če telefona več sekund ne uporabljate, se zaradi varčevanja
z energijo zaslon izklopi. Pri dohodnem klicu ali s pritiskom
poljubne tipke se zaslon samodejno ponovno vklopi.
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2. UPORABA TELEFONA
V načinu pripravljenosti je telefon vklopljen, vendar ni v
uporabi (telefoniranje, sporočila SMS itn.).
››

Uporaba menija
Pritisnite Meni , da prikličete meni.
• Izbiranje funkcij menija: Z
in/ali .
V zgornjem robu zaslona je prikazana trenutno izbrana funkcija
menija.
• Pritisnite , da odprete meni.
• Funkcije menija lahko neposredno izbirate z dodeljenimi
številkami.
• Na spodnjem robu zaslona so prikazane možnosti, ki jih lahko
izberete z
ali .
• Če se želite vrniti v način pripravljenosti, večkrat pritisnite tipko
ali zaprite telefon.

››

Dvojne funkcije tipk
Nekatere tipke imajo dodatne funkcije, če jih pritisnete za daljši
čas:
1 Tipka 1: poslušate sporočila iz telefonskega odzivnika
Tipka +: + za klicno številko države, npr. +386 za Slovenijo
Tipka za žepno svetilko: Neprekinjena luč, če je telefon
vklopljen
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3. TELEFONIRANJE
››

Dohodni klic
• Sprejem klica: Odprite telefon.
• Zavrnitev klica: Pritisnite
ali zaprite telefon.
• Začasno utišanje zvonjenja:
Pritisnite tipko (ob strani)
Dohodni klic na splošno takoj sprejmete z odpiranjem telefona. V
zavihku Nastavitve _ Samodejno sprejemanje klicev lahko
te nastavitve spremenite.

››

Končanje klica
Pritisnite tipko

››

ali zaprite telefon.

Klicanje
S tipkovnico vnesite telefonsko številko (vključno z regionalno
klicno številko) ter pokličite s tipko

››

Ponovno klicanje
V načinu pripravljenosti pritisnite
klicev.
_Z
in
izberite številko.
_ Pokličite z

››

.

, da odprete seznam

.

Prostoročni pogovor
Med klicem z
odprite Možnosti in vklopite ali izklopite
funkcijo prostoročnega pogovora.
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4. SPOROČILA SMS
››

Funkcije menija: Pisanje sporočila, prejeta, neodposlana,
poslana sporočila, brisanje sporočil, osnutki, blokirane
številke za sporočila, pošiljanje stika preko sporočila SMS,
sporočilo SMS v stike, nastavitve sporočil

››

Pisanje sporočila
_ Sporočila _ Pisanje sporočila
Besedilo vnesete s tipkovnico. Vsaka tipka ima več znakov, ki jih
izpišete z večkratnim pritiskom zadevne tipke.
Vnesite besedilo na tipkovnici.
(npr. 2× , 1 × , 3 × , 3 × , 3 ×
za Hallo)
Simboli se razlikujejo glede na izbran jezik telefona.

››

Način vnosa
Če želite spremeniti način vnosa, pritisnite .
Abc _ Velike in male črke
abc _Samo male črke
123 _ Številke
ABC_Samo velike črke

››

››

Pošiljanje sporočila
Možnosti _ Pošlji _ Vnesite številko ali z Išči odprite seznam
stikov.
• Enkrat pritisnite tipko na tipkovnici z zahtevano črko
Prejemanje sporočila
Pojavita se zvočno opozorilo in simbol

.

• Sporočilo takoj odprete z .
• Sporočilo si lahko ogledate v Sporočila _ Prejeto
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5. FOTOAPARAT IN ALBUM
Mobilni telefon ima fotoaparat. Posnete fotografije najdete v
podmeniju Album.
››

Slikanje
Meni _ Fotoaparat
Ko je fotoaparat aktiviran:
• Slikajte z .
• Odprite Možnosti fotoaparata z
Razpoložljive možnosti so: Samosprožilec, učinek, velikost
slike in kakovost

››

Album
V meniju Album so shranjene vaše slike.
• Z
in/ali
listate po albumu.
• Odprite Možnosti za izbrano fotografijo z . Razpoložljive
možnosti so: Prikaži, pošlji, nastavi za sliko ozadja, nastavi
za sliko stika, preimenuj, izbriši, izbriši vse in pomnilnik.
S podatkovnim kablom USB lahko telefon povežete z
računalnikom, da prenesete svoje fotografije.
S pomnilniško kartico lahko povečate zmogljivost pomnilnika v
telefonu. Takšne kartice so na voljo v trgovinah z elektroniko.
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6. ORODJE
››

Funkcije menija: Budilka, Seznam klicev, Opomnik za
rojstni dan, Koledar, Računalo, Fotoaparat, Bluetooth,
Radio

6.1 Budilka
• Nastavitev časa
Vklop budilke _ Vnesite čas in potrdite s tipko
zvoni vsak dan ob nastavljenem času.
• Izklop: Deaktivirajte budilko
• Zvonenje budilke izklopite z
• Budilko utišate z

ali

. Budilka

.

(ponovno zvoni po 5 minutah).

6.2 Bluetooth
S to funkcijo lahko uporabljate prostoročni zvočnik, ki podpira
brezžično povezavo Bluetooth.
• Vklop/izklop povezave Bluetooth
• Poveži _ Iskanje novih naprav
Poiščite naprave, s katerimi se želite povezati.
Izberite s tipko .
Naprave, s katerimi ste povezani, bodo prepoznane in se
samodejno povežejo.
• Upravljanje naprav _ Vidnost _ Vklopljeno
Napravite telefon viden, da boste lahko vzpostavili povezavo z
napravo Bluetooth.
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7. STIKI
››

Funkcije menija: Iskanje stika, dodaj stik, uredi stik,
izbriši stik, pošlji stik preko sporočila SMS, kopiraj stik,
moja številka, tipke za hitro izbiranje, stiki za klic v sili,
nastavitve stikov in Sporočila SMS in Stiki.

››

Shranjevanje stikov (ime in številka)
_ Stiki _ Dodaj stik
_ Vnesite ime in številko.
_ Slika stika: Izberite Da ali Ne.
Shranite vnos z

.

Ime in številko shranite vedno z mednarodno klicno številko, npr.
za Švico +41, za Avstrijo +43 in Nemčijo +49.
››

Iskanje stikov:
_Stiki _Išči stik _
S tipkama
in
se pomikajte med vnosi.
Ali s tipkovnico vnesite začetno črko iskanega stika.
(po potrebi listajte naprej z )
_ Ko izberete stik, pokličite s tipko

.
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››

Tipke za hitro izbiranje
Za posamezno tipko za hitro izbiranje lahko shranite stik, ki ga
pogosto kličete.
• Shranite hitri izbor
_Pritisnite tipko za hitro izbiranje.
_Vnesite ime in številko ali poiščite stik v imeniku.
• Uredite ali izbrišite tipko za hitro izbiranje
_ V meniju Stiki izberite funkcijo menija Tipke za hitro
izbiranje
_ Izberite tipko za hitro izbiranje ter uredite ali izbrišite
shranjen stik.
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8. NASTAVITVE
››

Funkcije menija: Tiho/spanje, zvoki in signali, glasnost
slušalke, glasnost prostoročnega telefoniranja, zaslon
in osvetlitev, čas in datum, jezik, velikost besedila,
prepoznavanje besedila, nastavitve fotoaparata,
čakajoči klic, preusmeritev klica, samodejno sprejemanje
klicev, klicanje s skrito številko, besedilo pomoči, izbira
operaterja, izbira frekvence, številka telefonskega
odzivnika, stiki za klic v sili, tipka za klic v sili, varnostne
nastavitve, nastavitve stikov, 0000 za nastavitve,
ponastavitev

8.1 Zvoki in signali
Izberete lahko lastne nastavitve za zvoke, signale in vibriranje
ali prednastavitve (profile).
››

Funkcije menija: Melodija zvonjenja, melodija budilke,
glasnost zvonjenja, tiho/spanje, sestanek/gledališče,
glasno/avtobus, naraščajoče zvonjenje, vibriranje ob klicu,
vibriranje ob budilki, zvoki tipk, zvoki sporočil, vibriranje
ob sporočilih, glasnost slušalke, glasnost prostoročnega
pogovora, zvok potrditve

››

Profil Tiho/spanje
le optični prikaz (žepna svetilka LED utripa, prikaz na zunanjem
zaslonu), brez zvoka dohodnega klica, brez vibriranja
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››

Profil Sestanek/gledališče
optični prikaz (žepna svetilka LED utripa, prikaz na zunanjem
zaslonu) in naprava vibrira, brez zvoka dohodnega klica

››

Profil Glasno/avtobus
vklopljeni zvoki tipk, sporočil SMS in vibriranje, največja
glasnost zvoka dohodnega klica

8.2 Samodejno sprejemanje klicev
Dohodni klic na splošno takoj sprejmete z odpiranjem telefona.
Tukaj lahko spremenite to nastavitev.
8.3 Št. telefonskega odzivnika
Vnesite številko svojega telefonskega odzivnika. To številko
najdete v dokumentih svojega ponudnika omrežja. Za dlje
časa pritisnite tipko , da poslušate sporočila s telefonskega
odzivnika.
8.4 Varnostne nastavitve
• PIN: Vklop/izklop zahteve za PIN, spreminjanje PIN
• Koda telefona: vklop/izklop, spreminjanje (tovarniško 1234)
8.5 Ponastavitev
Telefon lahko ponastavite na tovarniške nastavitve (tovarniška
koda telefona 1234).
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9. FUNKCIJA KLICA V SILI EMPORIA
Če uporabite pokrov baterije z vgrajeno tipko za klic v sili, lahko
aktivirate funkcijo klica v sili.
Skrbno preberite navodila in nastavite funkcijo klica v sili v
skladu s svojimi potrebami.
Shranite lahko do 5 stikov za klic v sili (družina, prijatelji, uradne
institucije).
• V nujnem primeru pritisnite in pridržite tipko za klic v sili na
zadnji strani telefona. (Deluje tudi, ko je telefon zaprt.)
• Samodejno pokliče vseh 5 telefonskih številk za klic v sili, in
sicer v vrstnem redu, kot ste jih vnesli. Če se na prvi številki
nihče ne oglasi,
je samodejno poklicana druga številka. Če se tudi na tej številki
nihče ne oglasi,
je samodejno poklicana tretja številka itn. (vseh 5 številk je
poklicanih največ 3-krat).
• Vzporedno s klicem v sili je poslano tudi sporočilo SMS
»Prejemate klic v sili. Ob prevzemu klica se zasliši
opozorilo. 3-krat pritisnite tipko 0, da vzpostavite
povezavo.«
Poklicana oseba mora v 60 sekundah 3× pritisniti tipko 0, v
nasprotnem primeru se pogovor prekine (s tem se prepreči, da bi
vaš klic v sili bil shranjen v telefonski predal).
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• Po zagonu klica v sili bo vaš telefon emporia eno uro sprejemal
vse dohodne klice. Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite tipko
za približno 3 sekunde ali popolnoma izklopite napravo z
in jo nato ponovno vklopite
• Za prekinitev klica v sili pritisnite in držite

.

• Med klicem v sili se zasliši zvok opozorila, ki dodatno opozarja
vašo okolico in poklicano osebo.
• Če nimate shranjenih stikov za klic v sili, če ste porabili ves
dobropis vaše vrednostne kartice ali pa je telefon preklopil v
tuje omrežje (npr. gostovanje ni omogočeno), je ob pritisku
tipke za klic v sili poklicana številka 112.
Če želite kot stike za klic v sili shraniti uradne institucije (policija,
gasilci itn.), se morate o tem predhodno dogovoriti s posameznimi
institucijami. Ne krijemo morebitnih stroškov, ki nastanejo pri
nenamernem klicanju teh številk.
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››

Shranjevanje/urejanje stikov za klic v sili
V meniju Nastavitve _ Stiki za klic v sili
_ Shrani stik za klic sili
_ izberite vnos (npr. Stik za klic v sili1) z
_ izberite OK z
_ izberite, ali je stik Zaseben ali Institucija za pomoč
_ izberite stik

››

Vklop tipke za klic v sili
V meniju Nastavitve
_ Stiki za klic v sili
_ Tipka za klic v sili
_ Vklop/izklop

››

Predhodni alarm
Predhodni alarm je zvok opozorila, ki traja 10 sekund in vašo
okolico dodatno opozarja, da gre za nujen primer. Nato se
sproži sekvenca klica v sili.
V meniju Nastavitve
_ Stiki za klic v sili
_ Predhodni alarm
_ Vklop/izklop
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10. GARANCIJA IN SERVIS
• Proizvajalec:
•
•
•
•

››

››

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

››

•
•
•
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Uvoznik:
Kontakt:
Znamka:
Model:

Obseg dobave

emporiatelecom GmbH+CoKG
Industriezeile 36, 4020Linz, Austria
emporiatelecom GmbH+CoKG
Eveline Pupeter · +43(0)732777717446 · www.emporia.eu
emporia
emporiaONE (V200)

Mobilni telefon: emporiaONE (V200)
Dodatni pokrov baterije brez tipke za klic v sili
Baterija: AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh
Kabel USB
Adapter AC:
Namizna polnilna postaja: TL-V200

››

Tehnični podatki

• Mere: 104,3 x 51,5 x 18,6 mm
• Teža: 97,0 g
• Baterija: litij-ionska 3,7 V, 900 mAh,
3,33 Wh (zamenljiva)
• Adapter AC:
Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 200 mA;
Output: DC 5,0 V, 500 mA
Podpora
• Namizna polnilna postaja:
Slovenija:
Input: DC 5,0 V, 550 mA;
Emonagram, d.o.o
Output: DC 5,0 V, 550 mA
Servisni center · Riharjeva ulica 26, 1000 Ljubljana
• Čas v pripravljenosti: 200 h*
od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 17.00,
• Čas pogovora: 250 min* (*odvisno od
ob petkih od 7.30 do 16. ure
pokritosti omrežja in vključenih aplikacij se lahko
Nemčija: +49·(0)800·4004711
čas delovanja skrajša.)
Avstrija: +43·(0)732·777717·446
• Notranja antena:
Švica: +41·(0)8484·50004
Telo SAR: 0,94 W/kg
Glava SAR: 0,69 W/kg
Garancija
• Delovna temperatura: Od –10 do +40 °C
Garancija velja samo, če so bile uporabljene
• Bluetooth
samo originalne baterije podjetja emporia.
Mobilni telefon: 24 mesecev
Baterija: 6 mesecev

››

Frekvence

››

• BT: 2402 MHz–2480 MHz
•
Zmogljivost oddajanja: < 6,26 dBm
• FM: 87,6 MHz–107,9 MHz
•
• E-GSM900/GPRS900/EGPRS900:
TX: 880–915 MHz; RX: 925–960 MHz
Zmogljivost oddajanja: < 33,1 dBm
•
• E-GSM1800/GPRS1800/EGPRS1800:
TX: 1710–1785 MHz; RX: 1805–1880 MHz
Zmogljivost oddajanja: < 29,0 dBm
•
•

•
•

•

•

Varnostni napotki

V bližini bolnišnic oz. v bližini medicinskih
naprav
izklopite mobilni telefon. Razdalja med srčnim
spodbujevalnikom in vklopljenem mobilnem
telefonu mora znašati vsaj 20 cm.
Med upravljanjem vozila nikoli ne držite
mobilnega telefona v rokah. Upoštevajte
posamezne državne zakone in prometne
predpise.
Ko se nahajate v letalu, mora biti mobilni
telefon izključen.
V bližini bencinskih črpalk ali drugih krajev,
kjer se nahajajo eksplozivne snovi, izključite
telefon.
Z žepno svetilko LED nikoli ne svetite v oči ljudi
ali živali! (zaščitni razred 3)
Da bi preprečili poškodbe sluha,
ne uporabljajte telefona dlje časa
na najvišji glasnosti. Ne pridržite
mobilnega telefona pri ušesu, ko
imate vklopljeno prostoročno telefoniranje ali
ste pritisnili tipko za klic v sili.
Uporaba slušalke pri visoki glasnosti lahko
povzroči poškodbe sluha. Preverite glasnost
uporabljene slušalke.
Mobilni telefon in njegova dodatna oprema
lahko vsebujeta majhne delce. Mobilni telefon
hranite zunaj dosega majhnih otrok.
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››
• Zaradi varnosti priporočamo, da med nevihto
odklopite polnilnik z mobilnega telefona.
• Napajalnik je ločilna naprava med napravo
in omrežnim priključkom. Omrežni priključek
hranite na preprosto dostopnem mestu v
neposredni bližini naprave.
• Naprava je bila testirana glede običajnih
aplikacij, pri katerih se naprava nosi ob
telesu. Da naprava izpolnjuje zahteve v
skladu z najnižjo ravnjo zanesljivosti, mora
znašati razmik med telesom, še posebej
glavo uporabnika, in mobilnim telefonom,
vključno z anteno, minimalno 0 cm. Sponke
za pas, držala in podobna dodatna oprema
neodvisnih proizvajalcev, ki jo lahko
uporabljate s to napravo, ne smejo vsebovati
kovinskih delcev. Dodatna oprema, ki se nosi
ob telesu in ne ustreza tej zahtevi, mogoče
ne ustreza najnižji ravni zanesljivosti, zato se
je izogibajte. Uporabljajte samo anteno, ki je
vgrajena v napravo, ali anteno pooblaščenega
proizvajalca.
• Naprava ustreza temeljnim zahtevam in
drugim pomembnim določilom v skladu z
direktivo 2014/53/EU. Izvedena so bila vsa
pomembna radijska testiranja.
• Pozor: nevarnost eksplozije, če baterijo
zamenjate z napačnim tipom baterije.
Uporabljene baterije odvrzite v skladu s
predpisi.
• Naprava ustreza določilom najnižje ravni
zanesljivosti, ko je od telesa oddaljena 5 cm.
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Namenska uporaba

• Ta mobilni telefon je robusten in namenjen
mobilni uporabi. Kljub temu ga morate
zaščititi pred vlago (dež, kopalnica itn.) in
udarci.
• Samo za evropske omrežne standarde
• (AT,BE,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HR,HU,IE,IT,
NL,NO,PL,PT,SE,SI,SK,SZ,TR).
• Ne izpostavljajte ga neposredni sončni
svetlobi.
• Vsakršna druga uporaba, ki se razlikuje
od opisane, povzroči poškodbe naprave.
Poleg tega je povezana z nevarnostmi, kot
so električni udar, požar itn. Naprave ne
spreminjajte, predelujte ali odpirajte njenega
ohišja.
• Omrežni vtič je primeren samo za priključitev
v običajno gospodinjsko vtičnico javnega
električnega omrežja pri izmenični napetosti
100–240 V, 50/60 Hz (10/16 A).

››

Odstranjevanje
odpadkov

• Odstranjevanje
embalaže
Embalažo in njene dodatke je
mogoče v celoti reciklirati in jih je
treba oddati v predelavo.
• Odstranjevanje baterije
Baterije ne spadajo med
gospodinjske odpadke! Kot
potrošnik ste po zakonu dolžni vrniti
izrabljene baterije. Oddate jih lahko
na krajevnih zbiralnih mestih v vaši
občini ali v trgovinah z elektroniko.
• Odstranjevanje naprave
Ko naprava odsluži, je ne zavrzite
med gospodinjske odpadke. Zaradi
varovanja okolja jo oddajte na
mesto za zbiranje materialov in
recikliranje, kjer sprejemajo stare
naprave in jih okolju prijazno
reciklirajo.

››

Potrdilo o skladnosti
(DOC)

Družba
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija),
izjavlja, da je način izdelave radijske opreme in
telekomunikacijske terminalske opreme
emporiaONE (V200)
skladen z direktivo 2014/53/EU. Celotno
besedilo potrdila o skladnosti Evropske Unije
je dosegljivo na naslednji spletni strani:
http://www.emporia.eu/doc

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
15.7.2018, Linz/Avstrija

http://www.emporia.eu/doc
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