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FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO EMPORIA
Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 5 kontaktów
alarmowych (rodzina, przyjaciele, instytucje).
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¡¡ W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
połączenia alarmowego znajdujący się z tyłu telefonu. (Działa
również przy włączonej blokadzie przycisków.)
¡¡ W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie
z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności.
Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, automatycznie odbywa
się próba nawiązania połączenia z drugim numerem. Jeśli
drugi numer nie odpowiada, automatycznie odbywa się próba
nawiązania połączenia z trzecim numerem itd. (maks. 3 próby z
5 numerami).
¡¡ Równolegle do połączenia alarmowego wysyłana jest
wiadomość (SMS): »Otrzymujesz połączenie alarmowe. W chwili
nawiązywania rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy.
Proszę 3 razy nacisnąć przycisk 0, aby uzyskać połączenie.«
Wskazówka: osoba, do której skierowane jest połączenie, musi
w ciągu 60 sekund nacisnąć 3 razy przycisk 0, w przeciwnym
razie rozmowa zostaje anulowana (aby uniknąć przekierowania
połączenia alarmowego do poczty głosowej).
¡¡ Po uruchomieniu połączenia alarmowego, telefon emporia
przez godzinę automatycznie odbiera każde połączenie
przychodzące. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć telefon
i ponownie go włączyć.
przyciskiem
¡¡ Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk .
¡¡ Podczas połączenia alarmowego rozbrzmiewa ciągle sygnał
ostrzegawczy, który dodatkowo alarmuje otoczenie i rozmówcę.
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¡¡ Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego kontaktu alarmowego,
skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany
w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. nie jest
włączony roaming), wówczas po naciśnięciu przycisku połączenia
alarmowego zostanie wybrany numer 112.
Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery
(policja, straż pożarna itp.) jako kontakty alarmowe, należy
to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy
odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w
razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.
Zapisywanie/edycja kontaktów alarmowych:
W menu Ustawienia _ Kontakty alarmowe
_ Zapisz kontakt alarmowy
_ wybrać odpowiednią pozycję (np. Kontakt alarmowy 1)
za pomocą
_ wybrać Ok za pomocą
_ wybrać Prywatne lub Organizacja pomocy przy użyciu
_ wybrać kontakt
Aktywowanie przycisku połączenia alarmowego:
W menu Ustawienia _ Kontakty alarmowe
_ Przycisk połączenia alarmowego _ Wł./Wył.
Alarm wstępny:
Alarm wstępny to sygnał ostrzegawczy, który rozbrzmiewa
przez 10 sekund, zwracając uwagę otoczenia na sytuację
alarmową. Następnie uruchamiana jest sekwencja połączenia
alarmowego.
W menu Ustawienia _ Kontakty alarmowe
_ Alarm wstępny _ Wł./Wył.
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USTAWIENIA
W menu Ustawienia _

NARZĘDZIA
W menu Narzędzia _

Dźwięki i sygnały:
Istnieje możliwość dokonania osobistych ustawień w zakresie
dźwięków, sygnałów i wibracji lub wybrania ustawień
standardowych (profili).
¡¡ Punkty menu: Dźwięk dzwonka, Dźwięk budzika, Głośność
dzwonka, Tryb cichy/uśpienie, Konferencja/teatr, Maks./
komunik. miejska, Dźwięk narastający, Wibrowanie przy
połączeniu, Wibrowanie przy budzeniu, Dźwięk przycisków,
Dźwięk wiadomości, Wibrowanie przy wiadomości, Głośność,
gdy telefon przy uchu, Głośność przy rozmowie z ręki, Dźwięk
potwierdzenia, Dźwięk połączenia alarmowego
¡¡ Profil Tryb cichy/uśpienie
Tylko sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na
wyświetlaczu), bez dźwięku, bez wibracji
¡¡ Profil Konferencja/teatr
Sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na
wyświetlaczu) i urządzenie wibruje, bez dźwięku
¡¡ Profil Maks./komunik. miejska
Dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są włączone,
głośność połączenia jest ustawiona na maksymalną wartość
Nr poczty głosowej:
Proszę wpisać numer poczty głosowej. Można go znaleźć
w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii
komórkowej.
Ustawienia zabezpieczeń:
¡¡ PIN: pytanie o PIN wł./wył., zmiana PIN
¡¡ Kod telefonu: wł./wył., zmiana (standardowo 1234)
Zresetuj:
Istnieje możliwość przywrócenia standardowych ustawień
telefonu (standardowy kod telefonu 1234).

Budzik:
¡¡ Ustaw godzinę: Podać godzinę budzenia i potwierdzić.
Budzik jest aktywowany i będzie dzwonić codziennie
o ustawionej godzinie.
¡¡ Wył.: wyłączenie budzika
Dzwoniący budzik należy wyłączyć przyciskiem .
lub
(włącza się
Wyciszenie jest możliwe przyciskiem
ponownie po 5 minutach).

RADIO FM

ŁADOWARKA

W menu _ Radio FM _ Opcje:
Lista kanałów, Wejście ręczne, Automatyczne wyszukiwanie
preselekcji, Głośnik, Informacja, Zakończ

Ładowanie za pomocą ładowarki:
Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda
z tyłu ładowarki, umieścić telefon w ładowarce.

Wyszukiwanie kanału:
¡¡ Ręczne wyszukiwanie kanału:
jeśli znana jest częstotliwość kanału, ustawić go
lub w menu Opcje _ Wejście ręczne
przyciskiem
_ wpisać częstotliwość za pomocą przycisków
oznaczonych cyframi.
¡¡ Automatyczne wyszukiwanie kanału:
w menu Opcje _ Automatyczne wyszukiwanie preselekcji
_ zapisane są na liście wszystkie znalezione kanały.
_
Ustawianie głośności:
i
z boku telefonu. Nie działa przy
Przyciskiem
wyszukiwaniu automatycznym i w opcjach.
LISTY POŁĄCZEŃ
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POLSKI

Przypomnienie o urodzinach:
Wpisywanie daty urodzin: Nowa data urodzin
_ wybrać Z kontaktów lub wpisać Nazwę
_ w polu Ustaw datę podać datę urodzin
_ w polu Przypomnienie podać godzinę alarmu
Bluetooth:
Za pomocą tej funkcji można korzystać z urządzeń
wyposażonych w funkcję Bluetooth bez konieczności łączenia
ich kablem.
¡¡ Bluetooth Wł./Wył.:
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.
¡¡ Połącz _ Znajdź nowe urządzenia:
Wyszukiwanie urządzeń, które mają być powiązane
_ wybrać przyciskiem .
Po następnym włączeniu funkcji Bluetooth telefon rozpoznaje
powiązane urządzenia i automatycznie się z nimi łączy.

PURE
Informacje dotyczące łatwego telefonowania
można znaleźć pod adresem www.emporia.eu
Nr części: V25_ShortManual-V9_54322-POL | 201804 | Zastrzega się możliwość błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.

WKŁADANIE KARTY SIM

Fig. 1

Fig. 2

Rys. 1: Zdjąć pokrywę z komory na akumulator
Rys. 2: Wsunąć kartę SIM do uchwytu
– złote styki muszą być skierowane w dół
PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)
Ekran jest pusty/czarny:
¡¡ Aktywowany jest tryb energooszczędny:
należy nacisnąć dowolny przycisk.
¡¡ Włączone są blokada przycisków i tryb energooszczędny:
lub zielony przycisk.
należy nacisnąć
¡¡ Telefon jest wyłączony:
i przytrzymać 2 sekundy w celu włączenia.
należy nacisnąć
¡¡ Akumulator jest całkowicie rozładowany i telefon wyłączył się:
należy naładować akumulator.

W menu _ Listy połączeń _ wybrać:
Połączenia nieodebrane, Wybrane numery, Połączenia
odebrane, Czas trwania rozmowy, Usuń

WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

Fig. 3

Fig. 4

Fig.5

Rys. 3: Włożyć akumulator; styki akumulatora muszą dotykać
złotych styków telefonu komórkowego
Rys. 4: Założyć pokrywę komory na akumulator i docisnąć
Rys. 5: Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do
gniazda USB w dolnej części telefonu
Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować
akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko
akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego
specjalnego modelu.

Czas trwania rozmowy:
Wyświetla czas trwania ostatniej rozmowy, wszystkich połączeń
wychodzących i przychodzących, oraz czas trwania wszystkich
rozmów.
Usuń:
Umożliwia usunięcie pojedynczych lub wszystkich list połączeń.

Telefon nie działa:
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Ekran

Głośnik

Zielony przycisk
¡¡ Rozpoczynanie połączenia lub odbieranie
rozmowy
¡¡ W menu: potwierdzenie wybranej pozycji
¡¡ W trybie gotowości: połączenie z Listy
połączeń
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Czerwony przycisk
¡¡ Podczas rozmowy: zakończenie połączenia
¡¡ W menu: powrót o jeden krok wstecz
¡¡ Podczas pisania: usunięcie pozycji

Przycisk +
¡¡ Naciśnięcie i przytrzymanie: +
(kod kraju, np. +48 dla Polski)
¡¡ Podczas pisania: Symbol
(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)
¡¡ Krótkie miganie: akumulator jest
rozładowany
¡¡ Równomierne miganie: ładowanie
akumulatora
¡¡ Świecenie światłem ciągłym: akumulator
jest naładowany

Przycisk # !
¡¡ Podczas pisania: przełączanie dużych
i małych liter lub cyfr
¡¡ Naciśnięcie i przytrzymanie:
wyświetlanie Połączeń nieodebranych
¡¡ Miganie: w przypadku nieodebranego
połączenia lub wiadomości
Zgaśnięcie: po przejrzeniu listy połączeń lub
przeczytaniu wiadomości
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Szczelina
Do podważenia pokrywy komory na
akumulator i uchwyt na smycz do
telefonu

Przycisk Wł./Wył.
Naciśnięcie i przytrzymanie:
włączenie/wyłączenie telefonu

Przycisk latarki
Gdy telefon jest włączony
możliwe jest światło ciągłe:
¡¡ Włączenie: nacisnąć i przytrzymać
przez 2 sekundy
¡¡ Wyłączenie: nacisnąć krótko

Przyciski do regulacji głośności
¡¡ Zmiana głośności
można wyciszyć
¡¡ Za pomocą
dzwoniący telefon (zadzwoni
ponownie przy następnym połączeniu)

Przycisk połączenia alarmowego
W sytuacji alarmowej nacisnąć
i przytrzymać przez 3 sekundy

Blokada przycisków
W celu zablokowania lub odblokowania
nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy

Przycisk Menu menu
Umożliwia otwarcie menu do
zarządzania wszystkimi funkcjami

aA1

Gniazdo microUSB
Do ładowania akumulatora

Przycisk budzika
Naciśnięcie przycisku umożliwia
wyświetlenie budzika
Gniazdo słuchawek
Uwaga: to nie jest gniazdo ładowania!

Moc sygnału z sieci (zasięg)

Wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora

Połączenie nieodebrane

Profil: Tryb cichy/uśpienie

Profil: Konferencja/teatr

Bluetooth włączony

Budzik włączony

Roaming (zagranicą)

Nowa wiadomość

Przekierowanie połączenia

Profil: Maksimum

Słuchawki są podłączone

Bluetooth połączony

Aktywna blokada
przycisków

PIERWSZE KROKI
i przytrzymanie przez
¡¡ Naciśnięcie przycisku
min. 2 sekundy powoduje włączenie telefonu.
¡¡ W celu wyłączenia telefonu należy również nacisnąć
i przytrzymać przez 2 sekundy.
przycisk

Ponowny wybór numeru:
Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić Listę połączeń.
i
wybrać numer.
_ Przyciskiem
_ Nawiązać połączenie przyciskiem .

Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM:
Wpisać 4-cyfrowy kod PIN _ potwierdzić .
Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać
włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby.
Możliwe są maks. trzy próby wpisania PIN. Po trzecim
nieprawidłowym wpisie kartę SIM będzie można odblokować
tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK jest podany w
dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii
komórkowej.
i
wybrać Język _
_ Przyciskiem
_ Ustaw datę _
_ Ustaw godzinę _
i
wybrać Rozmiar tekstu: Mały lub Duży
_ przyciskiem
_ .

podczas rozmowy
Rozmowa z ręki: naciśnięcie przycisku
powoduje włączenie lub wyłączenie głośnika.

Połączenie przychodzące:
¡¡ Odebranie: nacisnąć
¡¡ Odrzucenie: nacisnąć
¡¡ Tymczasowe wyciszenie dzwonka:
(z boku)
nacisnąć przycisk
Zakończenie rozmowy: nacisnąć
Wybieranie: za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać
nawiązać
numer telefonu (z nr kierunkowym) _ przyciskiem
połączenie.
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Latarka

Przyciski ze strzałkami
¡¡ Przeglądanie Kontaktów i menu
¡¡ W trybie gotowości przycisk
wyświetla Skróty
¡¡ W trybie gotowości przycisk
wyświetla Kontakty

Przycisk 1 (poczta głosowa)
Naciśnięcie i przytrzymanie: odsłuchanie
poczty głosowej

Symbole na ekranie
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Tryb gotowości:
W trybie gotowości telefon jest włączony, ale nie działają w nim
żadne aplikacje (telefonia, SMS, …).
Wyświetlenie menu:
¡¡ Nacisnąć przycisk menu , aby otworzyć menu.
i/lub
można wybrać
¡¡ Przeglądanie menu: przyciskiem
Wiadomości, Radio FM, Narzędzia, Kontakty, Listy połączeń
oraz Ustawienia.
¡¡ Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję wyświetloną na ekranie
(nad przyciskami).
¡¡ Aby powrócić do trybu gotowości,
należy ponownie nacisnąć przycisk .
Tryb energooszczędny:
Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie,
ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się
automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po
naciśnięciu dowolnego przycisku.
Gdy aktywna jest automatyczna blokada przycisków,
telefon reaguje tylko na naciśnięcie zielonego przycisku lub .

KONTAKTY
Zapisywanie nazwisk i numerów telefonu (zawsze z
międzynarodowym numerem kierunkowym, np. Polska +48, Austria
+43 i Niemcy +49) Otworzyć menu przyciskiem menu _ przyciskiem
przejść do Kontaktów _
_ punkty menu: Znajdź nazwę,
Nowy kontakt, Zmień kontakt, Usuń, Wyślij kontakt jako SMS,
Skopiuj kontakt, Mój numer, Przyciski szybkiego wybierania,
Kontakty alarmowe, Ustawienia kontaktów oraz
SMS do kontaktów.
Zapisywanie kontaktów (nazwisko i numer):
Otworzyć menu przyciskiem menu
przejść do Kontaktów _
_ przyciskiem
otworzyć Nowy kontakt _
_ przyciskiem
_ wpisać nazwisko/nazwę (patrz rozdział Pisanie wiadomości
_ podać numer
tekstowych) _
_ zapisać przyciskiem .
Wyszukiwanie kontaktów:
otworzyć Kontakty _
Przyciskiem
i
można przeglądać pozycje.
¡¡ Przyciskiem
¡¡ Istnieje też możliwość wpisania początkowych liter szukanej
pozycji na klawiaturze (ewentualnie dalszego przeglądania
przyciskiem ).
_ Po wybraniu pozycji można nawiązać połączenie przyciskiem .
Odebranie nowego kontaktu jako SMS:
W menu Kontakty _ aktywować funkcję SMS do kontaktów,
która umożliwia otrzymywanie nowych pozycji w postaci
wiadomości SMS. Określić, czy każdy (Wł.) może przysyłać
nowe pozycje do kontaktów, czy tylko osoby zapisane
w kontaktach telefonu (Tylko z kontaktów). Numer telefonu
zostanie automatycznie zapisany w kontaktach użytkownika po
otrzymaniu wiadomości SMS o następującej treści:
#Nazwisko#Numer#, np.: #Marcin#+486041234567#

WIADOMOŚCI SMS
SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa
zawierająca maks. 160 znaków.
Pisanie wiadomości:
Otworzyć menu przyciskiem menu _ Wiadomości _
_ Napisz wiadomość _ .
Tekst wpisuje się za pomocą przycisków oznaczonych cyframi.
¡¡ Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po
jego kilkakrotnym naciśnięciu. (np. po naciśnięciu 2x 4 , 1x 2a b c ,
3x 5j k l , 3x 6 napisane zostanie Halo)
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¡¡ Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisku # ! :
abc : tylko małe litery
Abc : Jak w zdaniu
ABC : tylko wielkie litery
123 : cyfry
¡¡ Usunięcie wszystkiego: nacisnąć i przytrzymać przycisk .
Wysyłanie wiadomości:
wybrać Wyślij do i podać numer lub
Dwukrotnie naciskając
wyszukać go w kontaktach i wysłać za pomocą
przyciskiem
.
Odbieranie wiadomości:
Krótki sygnał i komunikat na wyświetlaczu informuje o nadejściu
można natychmiast
nowej wiadomości. Przyciskiem
przeczytać wiadomość lub korzystając z menu Wiadomości _
Odebrane zobaczyć ją na liście odebranych wiadomości.
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