Mobildata
abonnement
nødvendig

Tusen takk for at du kjøpte et emporia-produkt!
Les gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke telefonen.
Obs: Mobildataabonnement nødvendig!

ACTIVE

Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu
Deutsch

› OVERSIKT OVER MOBILTELEFONEN
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Høyttaler
Display (skjerm)
Grønn tast
Starte eller ta imot samtale
I menyen: Bekrefte valget
I beredskapsmodus: Hente opp Anropsliste
Piltaster
Bla i Kontakter og meny
I beredskapsmodus henter en Favoritt med
Bruk
til å hente opp Kontakter i beredskap
Rød tast
I samtale: Avslutte
I menyen: Ett trinn tilbake
Ved inntasting av tall eller bokstaver: Slett
1 -Tast (anropsbesvarer)
menu
Menytast
Kameratast
Alarm-tast
+ Stjernetast
# ! Firkanttast
Av-/på-tast
aA1

13 	Uttak for å ta av batteri

lokket
14 Lommelykt (LED)
Kontakt for USB15 	
ladekabel
Øretelefontilkobling
16 	
(Obs: Ingen ladekontakt!)
17 	Holdeanordning
for bærerem
Lommelykt-tast
18
Ved påslått telefon
kontinuerlig lys mulig:
• Slå på: trykk i 2 sekunder
• Slå av: trykk en kort stund
19 Kamera-linse
Nødtast (valgfri)
20
21 Volumtast
Tastelås-tast
22
Trykk i 2 -sekunder for å
sperre og låse opp

›

Symboler på displayet
Nettverkets
signalstyrke
	Roaming (utland)
	Batterivisning
	Tastelås aktiv
	Tapt anrop
	Viderekobling
av anrop
	Ny SMS-melding
	Profil: Lydløs/dvale
Alarm slått på
Øretelefoner tilkoblet
	Bluetooth slått på
	Bluetooth koblet til

1. IGANGSETTELSE
1.1 Sette inn SIM-kort

1. Fjern batterilokket (uttak øverst til venstre).
2. Lås opp SIM-kortholderen (skyve og vippe opp).
3. Legg inn SIM-kortet med gullkontaktene vendt ned og
lås klaffen.
4. Du kan også sette inn et datakort.

1.2 Sette inn og lade batteriet

1. Sett inn batteriet slik at batterikontaktene berører de
gullfargede kontaktene til mobiltelefonen.
2. Sett på batterilokket og trykk det fast.
3. Stikk ladekabelen inn i telefonens USB-kontakt og koble
nettadapteren til strømnettet.
Lad batteriet i minst 4 timer før igangsetting. Bruk kun batterier og
ladere som er godkjent for bruk med denne spesifikke modellen.
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1.3 Slå på telefon
• Trykk
 -tasten i minst to sekunder til emporia-logoen vises.
Det tar noen sekunder før startskjermen vises.

1.4 Angi PIN-kode
Angi den firesifrede PIN-koden for SIM-kortet når du bes om
det og bekreft.
Du har maksimalt tre innloggingsforsøk, etter tredje
feilinnlogging kan SIM-kortet kun låses opp med PUK-koden.
PIN-koden og PUK-koden finnes i dokumentasjonen fra
nettverksoperatøren.

1.5 Still inn språk, klokkeslett og dato
1. Velg et språk med
, bekreft valget med OK
2. Still inn klokkeslett og dato og lagre.
3. Velg en tekststørrelse.

.

1.6 Energibesparelse
Hvis det ikke gjøres noen inntasting i løpet av noen sekunder,
slås bildeskjermen av, for å spare energi. Ved et innkommende
og
slås skjermen på
anrop eller ved å trykke tastene
igjen. Når den automatiske tastelåsen er aktivert, må telefonen
 -tasten.
låses opp med
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2. BETJENING
2.1 Startskjerm
Når telefonen din er slått på, men ingen
funksjon brukes, befinner den seg på
startskjermen.
Mi, 21.04.2020
Du kan når som helst gå tilbake
Anrop
til startskjermen ved å trykke på
gjentatte ganger.
den røde tasten

12:30

2.2 Meny

Meldinger

Med menytasten menu henter du opp
menyen. Menyen er en fortegnelse
der du administrerer funksjonene på
telefonen og kan tilpasse telefonen
OK
Tilbake
etter behovene dine.
• Med piltastene blar du i menyen.
• Tilgjengelige menypunkter er: Meldinger, Fotoalbum,
Verktøy, Kontakter, Anrop, Innstillinger
og den røde tasten
• Med den grønne tasten
nedenfor skjermen kan du bekrefte valget eller gå tilbake
til startskjermen.
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2.3 Dobbelfunksjon i taster
Noen taster har tilleggsfunksjoner når man trykker dem lenge
inn:
1 -Tast: Spille av telefonsvarer
+ -Tast: + for landkode, f.eks. +49 for Tyskland
# ! -Taste: Vise tapte anrop
aA1

2.4 Betjening under tekstskriving
Inntasting av tekst gjøres via talltastaturet.
• Trykk en talltast flere ganger for å taste inn tekst
(f.eks. 2 × 4g h i , 1 × 1 , 3 × 5j k l , 3 × 5j k l , 3 × 6m n o for Hallo)
• Spesialtegn og symboler er tilordnet tastene, men kan avvike
i noen språk:
2a b c a b c 2 ä á ç å â ā æ ć
1
.,-?!1'@:;()*
3d e f d e f 3 đ é ē € è ê ë 4g h i g h i 4 î ï í ì ğ ι
5j k l j k l 5 £
6
mno6öñôœóò
mno
8
7
pqrs7ß$ş
tuv8üùûú
tu v
pqrs
0
9
wxyz9ŵýÿ
mellomrom 0
wx yz
.
,
?
!
'
"
(
)
@
\
/
:
_
;
+
*
=
%
&
<
>₤$¥§€¤[]{}~#
+
#
!
 -tasten skifter du mellom inntastingsmetodene
• Med
abc, ABC, Abc og 123.
aA1
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3. RINGE
3.1 Besvare, avvise eller avslutte anrop
• Ta imot: Trykk den grønne tasten
for a ta imot.
.
• Avvise eller legge på: Trykk den røde tasten
• For å slå av ringetonen temporært,
 -tasten til volumreguleringen.
trykk på

3.2 Foreta anrop
›

Velge et nummer
1. Tast inn telefonnummeret (inkl. retningsnummeret)
via tastaturet.
.
2. Start anropet med den grønne tasten

›

Bruke Gjenta oppringning
på startskjermen.
1. Trykk den grønne tasten
Anropslisten vises.
.
2. Velg et nummer med piltastene
.
3. Start anropet med den grønne tasten
For å bruke handsfree kan du under en samtale
åpne Alternativer og slå på høyttaleren.
Når skjermen er slått av under telefonsamtalen,
2 ganger.
trykk den røde tasten
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4. MELDINGER (SMS)
›

Menypunkter: Skriv melding, Anropslogg,
Meldingsinnstillinger

4.1 Skrive melding og sende
1. Åpne Meny _ Meldinger.
2. Velg Skriv melding.
3. Angi teksten med tastaturet.
4. For å velge en mottaker for SMS-meldingen,
åpne Alternativer og velg Send.
5. Du kan nå velge en Kontakt i telefonboken,
angi et Telefonnummer via tastaturet eller
velge et nummer fra Siste anrop.

4.2 Lese melding
1. Når du mottar en ny melding,
på startskjermen.
vises et symbol
for Vise,
2. Trykk den grønne tasten
for å lese meldingen med en gang.
3. Senere finner du SMS-meldingen under
Meny _ Meldinger _ Logg.
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5. KAMERA OG FOTOALBUM
5.1 Ta bilde
1. Trykk kameratasten på startskjermen eller
åpne Meny _ Verktøy _ Kamera.
åpner du Alternativer
• Med piltasten
(Selvutløser, Bildestørrelse, Minne).
tar du et bilde.
2. Med piltasten
3. Bildet lagres direkte i Fotoalbum. Med den grønne tasten
skifter du direkte fra kamera til Fotoalbum.

5.2 Se på bilder
• Alle bilder sorteres kronologisk.
1. Åpne Meny _ Fotoalbum.
til å bla gjennom bildene.
2. Bruk piltastene
åpnes Alternativer for valgt bilde.
3. Med den grønne tasten

5.3 Lagre bilder på PC-en
1. Koble til den vedlagte USB-kabelen på PC-en og enheten.
2. Velg fra listen Overfør filer.
3. PC-en registrerer nå telefonen og viser det interne minnet eller
ev. enhetens datakort.
4. Nå kan filer velges og lagres på PC-en.
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6. VERKTØY
›

Menypunkter: Alarm, Fødselsdagspåminnelse, Kalender,
Kalkulator, Kamera, Bluetooth, Systemoppdatering

6.1 Alarm
1. Åpne Stille inn tid.
2. Angi ønsket Alarmtid og Lagre.
3. Alarmen er aktivert og lyder nå daglig til angitt tidspunkt.
eller
4. Slå av den ringende alarmen med den røde tasten
for slumrefunksjonen.
med den grønne tasten
5. Velg Av, for å deaktivere alarmen for alltid.
Alarmen er også slått av når du slår av telefonen.
I så fall låter alarmen ikke.

6.2 Bluetooth
1. Slå på Bluetooth-funksjonen.
2. Klikk på Koble til og på Søk nye enheter.
En liste over tilgjengelige enheter vises.
3. Velg ønsket enhet som telefonen skal kobles til.
4. Følg anvisningene for å koble sammen enhetene.
Enheter som er koblet til, registreres og forbindes automatisk.
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6.3 Systemoppdatering
Du kan selv laste ned den nyeste programvaren for
mobiltelefonen, oppdatere systemet og forbedre bruken.
Gjennomfør oppdateringen bare når du har et abonnement
med mobildata!
1. Kontroller om batteriet har et ladenivå på minst 30 %, ellers
kan nedlastingen ikke startes.
2. Åpne Meny _ Verktøy _ Systemoppdatering.
3. Klikk på Kontroller.
4. Du blir informert om oppdatert programvare er tilgjengelig.
Velg i så fall Last ned og start oppdateringsprosessen.
5. Velg Oppdater nå når nedlastingen er avsluttet. Du får vite at
du ikke kan bruke telefonen under oppdateringen.
Ikke trykk på på/av-tasten under oppdateringen og bruk først
telefonen etter informasjonen Installasjonen lyktes.
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7. KONTAKTER
›

Menypunkter: Søk navn, Ny kontakt, Endre kontakt,
Slette, Import/eksport, Mitt nummer, Hurtigvalgtaster,
Nødanropskontakter, Kontaktinnstillinger

7.1 Søke kontakt i telefonbok
1. Trykk telefonbok-tasten
på startskjermen eller åpne Meny
_ Kontakter _ Søk navn.
til å bla gjennom oppføringer eller
2. Bruk piltastene
skriv inn den første bokstaven til kontakten du søker med
talltastaturet.
.
3. Start anropet med den grønne tasten

7.2 Legge til kontakt
1. Åpne Meny _ Kontakter _ Ny Kontakt.
2. Angi telefonnummeret og det tilhørende navnet til personen
og Lagre.
Navn og numre skal alltid lagres med internasjonalt
retningsnummer, f.eks. Sverige +46, Danmark +45,
Finland +358 og Norge +47.

7.3 Lagre eller endre hurtigvalg
1. Åpne Menyen _ Kontakter _ Hurtigvalgtaster.
2. Velg en fri posisjon fra listen.
3. Angi Navn og Nummer eller Søk en kontakt i telefonboken.
4. For å endre hurtigvalget, velger du en posisjon fra listen og
endre eller slett tilkoblingen til en kontakt.
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8. INNSTILLINGER
›

Menypunkter: Mobilnettverk, WiFi-hotspot, Lydløs/dvale,
Toner og signaler, Lydstyrke på øretelefon, Lydstyrke
på handsfree, Skjerm og belysning, Tidspunkt og
dato, Språk, Tekststørrelse, Kamera-innstillinger, Vent,
Viderekobling av anrop, Auto. tastelås, Favorittast,
Nr. anropsbesvarer, Nødanropskontakter, Nødtast,
Sikkerhetsinnstillinger, Kontaktinnstillinger, 0000 for
innstillinger, Tilbakestille

8.1 Mobilnettverk
• Mobildata: på/av (på fra fabrikken)
• Data-roaming: på/av (av fra fabrikken)

8.2 Wi-Fi hotspot
Du kan bruke mobildatatilkoblingen din for å gjøre det mulig
for andre digitale enheter å koble til Internett.
Med denne enheten kan ingen internettilkobling med Wi-Fi
(WLAN) opprettes!

8.3 Lydløs/dvale
En innkommende samtale vises bare optisk, ringetone og
vibrasjon er slått av.
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8.4 Toner og signaler
Toner, signaler og vibrasjon kan stilles inn personlig og
forinnstillingene (profiler) velges.
›

Menypunkter: Ringemelodi, Alarmmelodi, Ringestyrke,
Lydløs/dvale, Vibrasjon ved anrop, Vibrasjon ved alarm,
Tastetoner, Meldingstone, Vibrasjon ved meldinger,
Lydstyrke på øretelefon, Lydstyrke på handsfree,
Bekreftelsestone, Nødanropstone

8.5 Skjerm og belysning
Bestem blant annet hvor lang tid det tar før skjermen veksler
til dvalemodus. Velg innstillingene for lysstyrken til skjermen,
tastebelysning, bakgrunnsbilde og tekststørrelse.

8.6 Auto. Tastelås
Beskytt telefonen mot utilsiktede trykk og bestem hvor
lang tid etter siste tastetrykk at tastene låses.
.
For å oppheve tastelåsen, trykk på tastelås-tasten
Når den automatiske tastelåsen er aktivert, reagerer telefonen kun
-tasten trykkes inn. For alle andre
når den grønne tasten eller
taster forblir skjermen svart for ikke å bruke unødig energi.
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8.7 Favorittast
På
-tasten kan du lagre en funksjon som du ønsker å
bruke ofte.
Det går ikke an å lagre noe telefonnummer på favorittasten,
bruk hurtigvalg til dette.
Valgbare funksjoner: Skriv melding, Kalkulator, Kalender,
Logg, Lysstyrke, WiFi hotspot

8.8 Nr. anropsbesvarer
Angi anropsbesvarerens nummer. Du finner disse numrene i
nettoperatørens dokumentasjon.

8.9 Sikkerhetsinnstillinger
• PIN-KODE: PIN-KODE-forespørsel på/av, endre PIN-kode
• Telefonkode: på/av, endre (leveres med 1234)

8.10 0000 for innstillinger
Aktiver sikkerhetsmodusen, for å unngå utilsiktede endringer
av innstillingene.

8.11 Tilbakestille
Du kan stille telefonen tilbake til de opprinnelige innstillingene
(leveres med telefonkoden 1234).
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9. EMPORIA NØDANROPSFUNKSJON
Ved bruk av batterilokket med den innebygde
nødanropstasten kan nødanropsfunksjonen aktiveres.
Les grundig gjennom anvisningene og still inn
nødanropsfunksjonen etter behov.
Du kan lagre opp til 5 nødanropskontakter
(familie, venner, offentlige institusjoner).
• I et nødstilfelle trykker du og holder nødanropstasten på
baksiden av telefonen.
• De 5 forhåndsinnstilte numrene ringes automatisk opp
i rekkefølgen som du har lagret dem i.
Hvis du ikke får svar ved første nummer,
ringes automatisk det andre nummeret.
Hvis du ikke får svar ved andre nummer,
ringes automatisk det tredje nummeret,
osv. (maks. 3 gjennomganger med 5 numre).
• Parallelt med nødanropet sendes en melding (SMS):
»Du mottar et nødanrop. Trykk tasten 0 tre ganger slik at
forbindelsen opprettes.«
Den som ringes opp må innen 60 sekunder trykke 0-tasten tre
ganger, ellers ringes det til neste nødanropskontakt. Dermed
forhindres det at nødanropet havner på en telefonsvarer.
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• Etter at nødanropet har begynt, mottar emporia-telefonen
alle innkommende anrop i én time. For å deaktivere denne
tasten i ca. 3 sek. eller slå apparatet ditt
funksjonen trykk
og så på igjen.
helt av med
• For å avbryte nødanropet må du trykke og holde

.

• Under nødanropet lyder en kontinuerlig varseltone som i
tillegg varsler omgivelsen og den som ringes opp.
• Er ingen nødanropskontakt lagret eller er det ikke mer penger
på kortet ditt eller du er i et fremmed nettverk uten tillatelse
(f.eks. Roaming er ikke frikoblet),
dermed velges 112 når du trykker nødanropstasten.
Hvis du vil lagre numre til offentlige etater (politi, brannvesen,
osv.) som nødanropskontakt, må du avklare dette med hver enkelt
etat. Vi påtar oss ikke noe ansvar for mulige kostnader som måtte
oppstå når du ringer dem ved en feiltakelse.
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›

Lagre/endre nødanropskontakter
I menyen Innstillinger _ Nødanropskontakter
_ Lagre nødanropskontakt
_ velg en oppføring (f.eks. Nødanropskontakt 1) med
_ velg Ok med
_ velg om Privat eller Hjelpeorganisasjon
_ velg en kontakt

›

Slå på nødtasten
I menyen Innstillinger
_ Nødanropskontakter
_ Nødtast
_ På/av

›

Foralarm
Foralarmen er et varselsignal som lyder i 10 sekunder
slik at omgivelsene dine blir oppmerksomme på nødstilfellet.
Deretter starter nødanropssekvensen.
I menyen Innstillinger
_ Nødanropskontakter
_ Foralarm
_ På/av
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›

GARANTI OG SERVICE

Produsent:
Importør:
Kontakt:
Merkenavn:
Modell:

emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Østerrike
emporia telecom GmbH + CoKG
Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
emporia
V50-4G / emporiaACTIVE

› Leveranse
• Mobiltelefon: V50-4G / emporiaACTIVE
• Ekstra batterideksel uten
nødanropstast
• Batteri: AK-V50-4G
• USB-kabel
• AC-Adapter: RL-V188
• Bordlader: TL-V50-4G

› Brukerstøtte
• Emporia Service Centre
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Østerrike
customercare@emporia.at
www.emporia.eu
• Mam-tors 08:30-17:00 · fre. 08:30-13:00
• Tyskland: +49 · (0) 800 · 400 4711
• Østerrike: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
• Sveits: +41 · (0) 8484 · 50004

› Garanti
• Denne garantien gjelder bare hvis det ble
brukt originalbatterier fra emporia.
• Mobiltelefon: 24 måneder
• Batteri: 6 måneder

› Tekniske data
• Dimensjoner: 120 × 59 × 13.3 mm
• Vekt: 96 g
• Batteri: Li-ion 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh
(kan skiftes ut)
• AC-Adapter:
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 300 mA;
output: DC 5.0 V, 1000 mA
• Bordlader:
input/output:
• Standbytid: 200 timer*
• Taletid: 450 minutter*
(*Driftstiden kan forandres avhengig av
nettdekning og aktiverte anvendelser.)
• Intern antenne:
SAR-hoveddel: 0.9 W/kg
SAR-toppdel: 0.58 W/kg
• Driftstemperatur: -10° – 40° C
• Kompatibilitet med høreapparater:
M4/T4
• Bluetooth: V 4.0

› Frekvens
• BT: 2402 MHz - 2480 MHz
Overføringseffekt: < 0.0066 W
• FM: 87.6 MHz - 107.9 MHz
• E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
Overføringseffekt: < 1.4454 W
• E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Overføringseffekt: < 0.7499 W
• WCDMA Band I:
TX:1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Overføringseffekt: < 0.2244 W
• WCDMA Band VIII:
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Overføringseffekt: < 0.2355 W
• LTE Band I:
TX:1920 - 1980 MHz, RX:2110 - 2170 MHz
Overføringseffekt: < 0.2296 W
• LTE Band III:
TX:1710 - 1785 MHz, RX:1805 - 1880 MHz
Overføringseffekt: < 0.2624 W
• LTE Band VII:
TX:2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Overføringseffekt: < 0.241 W
• LTE Band VIII:
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Overføringseffekt: < 0.25 W
• LTE Band XX:
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Overføringseffekt: < 0.2312 W

› Sikkerhetsinformasjon
• Slå av mobiltelefonen i sykehus eller i
nærheten av medisinske apparater. Det
må overholdes en minsteavstand på
20 cm mellom pacemakere og den påslåtte mobiltelefonen.
• Du må aldri styre et kjøretøy mens du
holder mobiltelefonen i hånden. Følg de
gjeldende nasjonale lovene og trafikkreglene.
• Slå av mobiltelefonen ved opphold i ﬂy.
• Slå av mobiltelefonen i nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosivt gods.
• Ikke bruk LED-lommelykten til å lyse
mennesker og dyr direkte i øynene! (Klassifisering 3)
For å unngå mulige hørselsska•
der må mobiltelefonen ikke
brukes med høyt volum over
lengre tid. Ikke hold mobiltelefonen inntil
øret ved aktivert handsfree-modus eller
inntrykket nødtast.
• Bruk av headsets med høy lydstyrke kan
medføre hørselsskader. Kontroller lydstyrken til headsetet som brukes.
• Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde smådeler. Oppbevar mobiltelefonen utilgjengelig for små barn.
• Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler
vi at laderen kobles fra mobiltelefonen
under tordenvær.

› Tiltenkt bruk
• Nettdelen tjener som skilleanordning
mellom produkt og nettilkobling. Nettilkoblingen må befinne seg like i nærheten
av apparatet og være lett tilgjengelig.
• Dette apparatet ble testet under vanlig
bruk der apparatet blir båret på kroppen. RF-kravene oppfylles når avstanden
mellom kropp (spesielt hode) og apparatet inkludert antenne er 0 cm under en
samtale. Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør fra tredjeparter som brukes
sammen med dette apparatet, skal ikke
inneholde noen metallkomponenter.
Tilbehør som bæres på kroppen og ikke
oppfyller disse kravene, overholder kanskje ikke kravene til RF-belastning og skal
unngås. Bruk kun antennen som er innebygd i apparatet eller en som er tillatt.
• Dette apparatet oppfyller grunnleggende
krav og andre relevante bestemmelser i
direktiv 2014/53/EU. Alle viktige radiotester ble gjennomført.
• Forsiktig: Eksplosjonsfare når batteriet
erstattes av feil type. Deponer de brukte
batteriene iht. Anvisningene.
• Apparatet oppfyller RF-spesifikasjonene når apparatet befinner seg 5 mm fra
kroppen.

• Denne mobiltelefonen er robust og ment
for mobil bruk. Men den må beskyttes
mot fuktighet (regn, baderom,…) og støt.
• Kun for europeiske nettverksstandarder
(AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,
IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR)
• Den må ikke utsettes for direkte sollys.
• Annen bruk enn det som er beskrevet,
fører til skade av produktet. I tillegg er
dette knyttet til farer, som f.eks. elektrisk
støt, brann osv. Produktet må ikke endres,
bygges om eller huset åpnes.
• Kontaktadapteren er kun egnet til bruk
i et standard uttak på det oﬀentlige
strømnettet med 100 - 240 volt /50/60 Hz
(10/16 A) vekselspenning.

› Deponering
• Deponering av emballasjen
Emballasje- og innpakningsmateriell kan gjenvinnes og
skal sendes til gjenvinning.
• Deponering av batterier
Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Som forbruker er du lovforpliktet til å
levere tilbake brukte batterier.
De kan leveres tilbake i lokale deponier
eller hos fagforhandlere.
• Deponering av enheten
Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet når
det er utgått. Av hensyn til
miljøet skal det leveres inn til et
gjenvinningsanlegg der gamle
enheter mottas og gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte.

› Samsvarserklæring (DOC)
Med dette erklærer
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
at radioanlegget/telekommunikasjonsinnretningen
V50-4G / emporiaACTIVE
tilsvarer direktivet 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen står tilgjengelig under
følgende internet-adresse:
https://www.emporia.eu/doc

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
31/ 05/ 2020, Linz/Østerrike

https://www.emporia.eu/doc
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Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Misprints, errors and technical changes excepted.
Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
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