Popis a ovládací prvky
Ovládací prvky na telefonu

Emporia Glam telefon pro seniory

Obj. č. 119 29 59
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního telefonu
pro seniory.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Vložení SIM karty

Přijmutí hovoru resp. uskutečnění volání (Call) / OK: Uskutečnění nebo přijmutí hovoru / V menu:
Potvrzení výběru / V pohotovostním režimu: Vstup do seznamu hovorů (volaná čísla).
Ovládání hlasitosti +/-: Zesílení (+) resp. utlumení (-) hlasitosti / Za příchozího hovoru: Stiskem
tlačítka (-) dojde k vypnutí vyzváněcího tónu (při dalším příchozím hovoru se signalizace znovu
obnoví).
Nejčastěji používané funkce na telefonu „Favourites“ (symbol hvězdičky):
Pod toto tlačítko si můžete uložit vámi nejčastěji používané funkce a získat tak rychlý přístup například
pro vytáčení vybraného telefonního kontaktu. Požadovanou funkci naprogramujete v nabídce „Menu –
Einstellungen – Favorit-Taste“.

1. Jako první odejměte kryt v zadní části telefonu (obrázek 1).
2. Do telefonu a příslušného slotu vložte SIM kartu pozlacenými kontakty směrem dolů.

Odmítnutí hovoru / Zpět / Mazání: Během hovoru: Ukončení hovoru / V menu: Návrat do předchozí
úrovně / V režimu zadávání: Odstranění (mazání) znaků nebo číslic.
Navigační tlačítka ▲/▼: Slouží k procházení telefonním seznamem / V provozním režimu dojde
po stisku symbolu sluchátka k otevření seznamu s telefonními kontakty (adresář).

Vložení akumulátoru / Nabíjení telefonu
Funkce fotoaparátu – Stiskem tohoto tlačítka pořídíte a uložíte snímek.

Vložte do telefonu akumulátor tak, aby se kontakty na akumulátoru dotýkaly pozlacených kontaktů
uvnitř přihrádky. Nasuňte kryt na telefon v naznačeném směru. Správné usazení krytu bude
provázeno slyšitelným dolehnutím uzamykacího systému v konečné poloze. Do Mikro-USB portu ve
spodní části telefonu připojte nabíjecí kabel. Opačný konec kabelu pak připojte ke zdroji nabíjení.
Poznámka: Před prvním uvedením do provozu nabíjejte telefon alespoň 4 hodiny. Používejte
akumulátor a nabíječku, určené a dodávané pouze pro konkrétní model telefonu.

Záznamník – Delším stiskem tohoto tlačítka si přehrajete vzkazy uložené v hlasovém záznamníku.

Uvedení do provozu

Vkládání speciálních znaků – Delším stiskem vložíte před telefonní číslo symbol + (národní volací
předvolba, například Česká republika +42) / V režimu psaní zadáte speciální symboly: . , ? ! ' " ( ) @ \ /
: _ ; + - * = % & < > Ł $.

Zapnutí telefonu

Menu – Otevření hlavní systémové nabídky telefonu.
Přepínání pro psaní velkých a malých písmen – Po stisku tohoto tlačítka „Shift“ můžete přepínat
mezi psaním velkých a malých písmen.
Power On/Off – Delším stiskem tohoto tlačítka telefonu zapnete a stejně tak i vypnete.

Telefon zapnete po stisku a přidržení tlačítka Power On/Off po dobu 2. sekund.
Stejným způsobem telefon i vypnete.
První vložení nové SIM karty do telefonu
Po vložení SIM karty do telefonu zadejte 4-místný PIN kód (Personal Identification Number)
a potvrďte stiskem tlačítka .
Poznámka: PIN kód je kombinace 4 čísel, která slouží jako ochrana před neoprávněným přístupem
do systému a použití telefonu. Po třetím neúspěšném zadání správného PIN kódu dojde
k zablokování SIM karty. SIM kartu poté můžete odblokovat pouze po zadání PUK kódu. PIN a PUK
kód naleznete v příslušné dokumentaci, dodávané se SIM kartou vašeho mobilního operátora.
Pomocí navigačních tlačítek ▲ a tlačítka
vyberte v menu „Sprache“ požadovaný jazyk a potvrďte
stiskem tlačítka . V menu „Zeit einstellen“ a „Datum einstellen“ nastavte aktuální čas a datum
a potvrďte stiskem tlačítka . Po stisku navigačního tlačítka ▲ vyberte velikost písma „Textgrösse“:
„Klein“ (malé písmo) nebo „Gross“ (velké písmo).
Příjem a odmítnutí hovoru
Přijetí hovoru – Pro přijetí příchozího hovoru vyklopte telefon a poté stiskněte tlačítko
Odmítnutí hovoru – Stiskněte tlačítko

.

nebo zaklapněte telefon.

Po stisku tlačítka pro ovládání hlasitosti
zajistíte během signalizace příchozího hovoru vypnutí
vyzváněcí melodie (tlačítko se nachází na boku telefonu).
Ukončení hovoru – Stiskněte tlačítko

popřípadě zaklapněte telefon.

Zadávání telefonního čísla
Svítilna – Aktivace světelného zdroje po stisku tlačítka se symbolem žárovky.

Pomocí numerických tlačítek zadejte požadované telefonní číslo (včetně předčíslí).
Pro zahájení volání na vybrané telefonní číslo pak stiskněte tlačítko .

Nabíjecí USB vstup – Slouží pro nabíjení akumulátoru uvnitř telefonu / Propojení telefonu
s počítačem.

Opakovaná volba

Vstup pro připojení sluchátek – Upozornění! Tento vstup neslouží pro připojení nabíjecího zdroje!

Stiskem tlačítka otevřete seznam volaných čísel. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na vybraný
záznam. Volání na vybrané telefonní číslo pak zahájíte po stisku tlačítka .

Tlačítko pro tísňová volání (Symbol srdce) – Pro zahájení tísňového volání stiskněte a přidržte toto
tlačítko alespoň po dobu 3. sekund.

Hlasitý odposlech během hovoru

Tlačítko pro zapnutí svítilny – V provozním režimu telefonu: Zapnutí svítilny zajistíte po stisku a
přidržení tohoto tlačítka po dobu 2. sekund. Krátkým stiskem tohoto tlačítka svítilnu vypnete.

Pro aktivaci funkce hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru tlačítko . Opětovným stiskem
stejného tlačítka tuto funkci deaktivujete (odposlech se přepne zpět do vestavěného reproduktoru).

Spoušť fotoaparátu – Aktivace funkce fotoaparátu / Pořízení snímku.

Pohotovostní režim (Standby)

Symboly na displeji telefonu

V tomto režimu je sice telefon zapnutý, nejsou však k dispozici všechny jeho běžné funkce
(telefonování, SMS…).

Signál sítě mobilního operátora

Vstup do hlavní nabídky

Stav (kapacita) akumulátoru

Roaming (volání v síti jiného
operátora)
Přijetí nové zprávy

Zmeškaný hovor

Přesměrování hovorů

Profil: Mute (tichý) / Sleep (spánek)

Profil: Maximum

procházet pomocí navigačních tlačítek
a/nebo ▲. V horní části displeje je vždy označena aktuální
položka menu. Jednotlivé položky menu můžete vybírat i po stisku příslušného numerického tlačítka.

Profil: Schůzka / V divadle
Spárování v režimu Bluetooth

Režim Bluetooth
Funkce budíku

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko Menu. Mezi jednotlivými položkami menu můžete

Stiskněte tlačítko

nebo

a vyberte korespondující volbu (zobrazenou na displeji přímo nad těmito

tlačítky). Pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte opakovaně tlačítko
zaklapněte telefon.

, popřípadě

Energeticky úsporný režim

Stiskem tlačítka „Shift“

Telefon disponuje funkcí pro podporu úspory energie. Pakliže nedojde během několika sekund
k žádnému vstupu, dojde k vypnutí displeje. Přijetím hovoru nebo po stisku libovolného tlačítka
se přitom displej automaticky znovu zapne.

abc – psaní malých písmen

Abc – malá a velká písmena

ABC – psaní velkých písmen

123 – vkládání číslic

Adresář s telefonními kontakty

Odeslání SMS

Telefonní čísla se jménem (vždy s mezinárodní předvolbou) uložíte po vstupu do hlavní nabídky
a menu „Kontakte“. V této nabídce naleznete další položky: „Name suchen“ (vyhledávání kontaktu
podle jména), „Neuer Kontakt“ (nový kontakt), „Kontakt ändern“ (editace záznamu), „Löschen“
(odstranění kontaktu), „Kontakt per SMS senden“ (odeslání SMS s telefonním kontaktem), „Kontakt
kopieren“ (kopírování kontaktu), „Meine Nummer“ (moje telefonní číslo), „Kurzwahltasten“
(konfigurace tlačítka pro rychlou volbu), „Notrufkontakte“ (telefonní čísla pro tísňová volání),
„Kontakte-Einstellungen“ (nastavení kontaktů) a „SMS in Kontakte“ (SMS v kontaktu).
Uložení kontaktu (Jméno a číslo)
Po stisku tlačítka Menu vstoupíte do hlavní nabídky telefonu. Stiskem navigačního tlačítka
pak přejděte na „Kontakt“ a potvrďte stiskem tlačítka . Dále vstupte do submenu
se symbolem
pro vytvoření nového kontaktu „Neuer Kontakt“ a potvrďte. Zadejte název (jméno) telefonního
kontaktu a potvrďte stiskem tlačítka
a zadejte telefonní číslo a znovu potvrďte. K telefonnímu
kontaktu můžete přiřadit snímek. Použitím volby „Ja“ vyberte některý snímek uložený v telefonu.
Výběrem „Nein“ dojde k uložení kontaktu bez profilového snímku.
Vyhledávání telefonního kontaktu
Stiskem tlačítka
vstupte do telefonního seznamu a přejděte na menu „Kontakte“.
Navigačními tlačítky pak procházejte celým seznamem. Alternativně můžete seznamem procházet
pomocí numerických tlačítek po zadání prvního písmene z názvu telefonního kontaktu.
Po přechodu na vybraný záznam a stisku tlačítka
dojde k vytáčení telefonního čísla.

Dvojnásobným stiskem tlačítka přejdete k odeslání zprávy „Senden an“. Zadejte proto telefonní
číslo nebo po stisku tlačítka vyhledejte telefonní kontakt v adresáři. Dalším stiskem tlačítka vaši
textovou zprávu odešlete.
Příjem SMS
O přijetí nové SMS budete informování krátkým tónem. Na displeji přitom bude blikat symbol
zprávy (poštovní obálka). Po stisku tlačítka
můžete ihned přejít ke čtení přijaté zprávy.
Alternativně zprávu můžete číst po vstupu do menu „Nachrichten“ – „Emfangene“ (přijaté).
V této složce se otevře seznam se všemi přijatými zprávami.

Tísňová volání
Do telefonu můžete uložit nejvýše 5 telefonních kontaktů pro tísňová volání (rodinní příslušníci,
přátelé, oficiální instituce).
•

Pro zahájení tísňového volání stiskněte a přidržte příslušné tlačítko v zadní části telefonu.
Tato funkce je k dispozici i v případě, že je telefon zavřený (sklopený).

•

Uložená telefonní čísla pro tísňová volání budou automaticky vytáčena v pořadí, ve kterém jste je
uložili do telefonu. Pokud se nedovoláte prvnímu účastníkovi ze seznamu pro tísňová volání, bude
telefon vytáčet druhé číslo a tak dále, až po poslední, páté číslo (max. však 3 série volání všech
telefonních čísel ze seznamu pro tísňová volání).

•

Paralelně s vytáčením bude na volané telefonní číslo odeslána textová zpráva (SMS): „Sie
erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste
0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird“. (Máte zmeškané tísňové volání. Po přijetí
hovoru zazní varovný signál. Pro navázání spojení s účastníkem stiskněte prosím 3x tlačítko 0).

Nový kontakt prostřednictvím SMS
Pro přijetí nového kontaktu prostřednictvím SMS aktivujte v menu „Kontakte“ funkci „SMS in
Kontakte“. Vyberte, zda vám může libovolný (volba „Ein“) nebo pouze kontakt uložený v adresáři
může odeslat nový záznam. Telefonní číslo se pak automaticky uloží do telefonního adresáře,
pokud obdržíte SMS zprávu v následujícím formátu:

změníte režim pro vkládání textu:

Poznámka: Volaný musí stisknout tlačítko 0 celkem 3x do 60 sekund. V opačném případě bude volání
přerušeno. Tím systém brání, aby nemohlo dojít k přepnutí tísňového volání do hlasové schránky.
•

Po zahájení hovoru telefon automaticky udržuje hovor po dobu jedné hodiny.
Pokud hodláte tuto funkci deaktivovat, restartujte telefon (vypněte jej a znovu zapněte).

SMS

•

Pro přerušení tísňového volání stiskněte tlačítko

SMS (Short Message Service) jsou krátké textové zprávy s max. obsahem 160 znaků v rámci
1 zprávy.

•

Během tísňového volání bude nepřetržitě znít varovný tón, který upozorní vaše okolí a stejně tak
i volaného účastníka.

Psaní SMS
Stiskem tlačítka Menu vstupte do hlavní nabídky telefonu a přejděte do submenu „Nachrichten“
a „Nachricht schreiben“. Každé tlačítko na telefonu umožňuje vložit hned několik znaků.
Požadovaného znaku dosáhnete opakovaným stiskem příslušného tlačítka, například po stisku 2x 4,
1x 2, 3x 5, 3x 5, 3x 6 napíšete slovo „Hallo“.

•

V případě, že jste do telefonu neuložili žádná telefonní čísla pro tísňová volání, vyčerpali jste
kredit nebo byla ukončena platnost kreditu na vaší předplacené kartě nebo pokud nemůžete
uskutečnit volání do sítě jiného operátora (nebyla předtím aktivována služba pro „roaming“),
dojde k automatickému vytáčení linky 112 integrovaného záchranného systému.

#Name#Nummer#, z. B.: #Martin#+436641234567#

.

Poznámka: Pokud si uložíte pro účely tísňového volání do telefonu pouze některé oficiální instituce
(policie, hasiči, záchranná služba) je vhodné je o tomto předem informovat (nejedná se však o žádnou
povinnost). Výrobce telefonu přitom nenese žádnou odpovědnost za případné náklady spojené se
službami těchto institucí.

Uložení a modifikace seznamu čísel pro tísňová volání
Vstupte do menu „Einstellungen – Notrufkontakte – Notrufkontakt speichern“.
Přejděte na vybranou položku (například „Notrufkontakt 1“ a potvrďte „Ok“ stiskem tlačítka .
V dalším kroku vyberte charakter kontaktu „Privat“ (soukromý) nebo „Hilfsorganisation“ (oficiální
organizace) a potvrďte stiskem tlačítka . Zadejte telefonní číslo a uložte jej do seznamu telefonních
čísel pro tísňová volání.
Aktivace tlačítka pro tísňová volání
Přejděte do menu „Einstellungen – Notrufkontakte – Notrufkontakt speichern – „Ein“ (aktivace)
nebo „Aus“ (deaktivace).
Funkce Pre-Alarm „Voralarm“
Předběžný alarm „Pre-alarm“ je varovný tón, který zní po dobu 10. sekund a upozorní vaše okolí
na tísňovou situaci. Poté se spustí sekvence tísňového volání.

Telefocode – Heslo pro přístup do nastavení telefonu. Výběrem volby „Ein“ bude nutné k provádění
konfigurace telefonu zadat přístupové heslo. Použitím volby „Aus“ je tato funkce deaktivována.
Heslo pro přístup do nastavení telefonu můžete změnit v menu „Ändern“. Tovární heslo pro přístup
do konfigurace telefonu je 1234.
Uvedení telefonu do továrního nastavení „Rücksetzen“
Váš telefon můžete uvést do stejného stavu, jaký byl při jeho dodání.
K tomu je však zapotřebí zadat správné heslo pro přístup do nastavení telefonu „Telefoncode“.
Tovární heslo pro přístup do konfigurace telefonu je 1234.

Symboly na displeji
Externí displej telefonu
Následující symboly se zobrazují na vnějším displeji telefonu a z displeje vždy zmizí, jakmile telefon
otevřete.
Aktuální čas:
Informace o aktuálním čase získáte po stisku tlačítka
telefonu).

Přejděte do menu „Einstellungen – Notrufkontakte – Voralarm – „Ein“ (aktivace) nebo „Aus“
(deaktivace).

Nastavení

+ nebo

Příchozí hovor:
Na displeji se zobrazuje telefonní číslo nebo jméno volajícího.

(Nabídka „Einstellungen“)
Tóny a signalizace příchozího hovoru

Zmeškaný hovor:
Symbol sluchátka bude blikat v případě, že máte zmeškaná volání.

Na telefonu můžete vybrat požadované tóny, signalizaci a vibrace nebo použít továrně přednastavené
profily.

Nová zpráva:
Symbol obálky bliká, pakliže jste obdrželi novou zprávu.

Položky menu: Klingelmelodie (vyzváněcí melodie), Weckmelodie (zvuk budíku), Klingellautstärke
(hlasitost vyzvánění), Lautlos/Schlafen (vypnutý zvuk/režim během spánku), Besprechung/Theater
(režim schůzka/v divadle), Maximum/Bus (maximální hlasitost/ v autobuse), Ansteigende Klingel
(vzestupná hlasitost), Vibra bei Anruf (vibrace za příchozího hovoru), Vibra bei Alarm (vibrace při
aktivaci alarmu), Tastentöne (zvuky tlačítek), Nachrichtenton (zvuk po přijetí zprávy), Vibra bei
Nachrichten (vibrace po přijetí zprávy), Hörerlautstärke (hlasitost sluchátka), Freisprechlautstärke
(hlasitý odposlech), Bestätigungston (zvuk při potvrzení), Notrufton (zvuk pro tísňovou signalizaci).

Stav akumulátoru:
Pakliže je akumulátor téměř vybitý, bude tento symbol blikat.
Nabíjení akumulátoru:
Zobrazuje se po připojení telefonu ke zdroji nabíjení nebo vložení telefonu
do stolní nabíjecí stanice.
Tísňové volání:
Symbol SOS se zobrazí na displeji poté, co stisknete tlačítko pro tísňové volání.

Profil „Lautlos/Schlafen“

Budík (Alarm):
Tento symbol se na displeji zobrazí při aktivaci funkce budíku.

Při použití tohoto režimu bude na telefonu signalizován příchozí hovor pouze opticky (blikající kapesní
svítilna, indikace na displeji telefonu), nebude však slyšet žádný zvuk a telefon nebude vibrovat.

Aktivace funkce Snooze: Zobrazuje se poté, co vypnete akustický výstup budíku
stiskem tlačítka . Budík se znovu aktivuje po uplynutí dalších 5. minut.

Profil „Besprechung/Theater“
Optická signalizace (blikající kapesní svítilna, indikace na displeji telefonu), žádný zvuk pouze vibrace.
Profil „Maximum/Bus“
Zvuky tlačítek, zvuk a vibrace po přijetí SMS, hlasitost signalizace příchozího hovoru je na nejvyšší
úrovni.
Číslo hlasové schránky „Nr. Anrufbeantworter“ (funkce hlasového záznamníku)
Zadejte telefonní číslo hlasového záznamníku. Toto číslo najdete v příslušné dokumentaci vašeho
mobilního operátora.
Zabezpečení systému
PIN – Dotaz pro zadání přístupového hesla „PIN-Abfrage“. Výběrem volby „Ein“ bude po zapnutí
telefonu nezbytné zadat přístupové heslo. Použitím volby „Aus“ se telefon spustí bez nutnosti zadávat
přístupový PIN. Přístupové heslo můžete změnit v menu „PIN Ändern“. Tovární heslo je 1234.

(na boku

Nástroje
Menu „Werkzeuge“
Budík (Alarm)
Nastavení času budíku: Aktivujte budík „Wecker“ (volba „Ein“) a zadejte čas budíku „Weckzeit“
a stiskem tlačítka
potvrďte. Budík poté bude aktivován každý den v nastaveném čase.
Deaktivace budíku: Budík deaktivujete výběrem volby „Aus“.
Aktivovaný budík a jeho akustický výstup vypnete po stisku tlačítka
. Budík vypnete a aktivujete
funkci pro opakované buzení po stisku tlačítka
nebo tlačítka
(budík se tak znovu aktivuje
po uplynutí dalších 5. minut).

Funkce Bluetooth®
Díky této funkci můžete se systémem telefonu bezdrátově spárovat jiné, kompatibilní zařízení a využít
jej například pro hlasitý odposlech.
Aktivace/deaktivace Bluetooth: Menu „Bluetooth – Aktivieren / Deaktivieren“.
Spárování s jiným zařízením: Pro vstup do režimu párování a vyhledávání jiných bezdrátových
zařízení přejděte do menu „Verbinden – Neue Gerät suchen“. Spárování vybraného zařízení
potvrďte stiskem tlačítka . Při dalším zapnutí funkce Bluetooth na telefonu dojde k automatickému
vyhledání a spárování „známých“ zařízení se systémem telefonu.

Kamera a fotoalbum
Tento telefon je vybaven funkcí fotoaparátu. Pořízené snímky naleznete v menu „Fotoalbum“.
Pořízení snímku: Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko se symbolem fotoaparátu.
Dalším stiskem tlačítka
pořídíte snímek.
Nastavení fotoaparátu: V menu „Einstellugen – Kameraeinstellungen“ můžete provést vlastní
nastavení samospouště „Selbstauslöser“, různých efektů „Effekt“, velikosti obrazu „Bildgrösse“,
kvality snímku „Qualität“ a snímání za noci „Nachtmodus“.
Fotoalbum: V menu „Fotoalbum“ můžete prohlížet pořízené snímky. Mezi jednotlivými snímky
procházejte pomocí navigačních tlačítek. Po stisku tlačítka otevřete další možnosti u vybraného
snímku: „Anzeigen“ (náhled snímku), „Senden“ (odeslání), „Hintergrundbild“ (nastavení snímku
jako pozadí v telefonu), „Kontaktfoto“ (uložení snímku coby profilového obrázku u vybraného
telefonního kontaktu), „Umbennen“ (přejmenování), „Löschen“ (odstranění snímku), „Alles löschen“
(odstranění všech snímků) a „Speicher“ (kapacita paměti).
Poznámka: Po připojení telefonu do vašeho počítače prostřednictvím USB kabelu můžete snadno
přenášet vaše snímky z telefonu do PC a naopak. Zvýšit úložný prostor telefonu je možné s použitím
kompatibilní paměťové karty (velikost mikroSD).

Řešení problémů
Displej telefonu
je tmavý/zhasnutý
Telefon nereaguje
na stisk tlačítek
Po připojení telefonu ke
zdroji se nespustil
nabíjecí proces

Systém telefonu se nachází v úsporném režimu. Pro zapnutí displeje
stiskněte libovolné tlačítko.
Telefon je vypnutý. Zapněte telefon. Stiskněte a přidržte po dobu 2.
sekund tlačítko
.
Vyjměte akumulátor a po chvíli jej znovu vložte do telefonu. Pokud ani
poté nebude systém telefonu reagovat, obraťte se na náš zákaznický
servis.
Nabíjením může začít až během několika minut. Pokud však nebude
zahájen nabíjecí proces během dalších 30 minut, kontaktujte naše
zákaznické oddělení.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Technické údaje
Kategorie
Displej
Integrovaná kamera
Slot pro paměťovou kartu
Bluetooth
GSM frekvence
Přenosový standard
Telefonní seznam
Rozlišení displeje
Hmotnost
Rozměry

vyklápěcí telefon pro seniory s funkcí pro tísňová volání
2,4“ (6,1 cm)
2 Mpx
mikro-SD s kapacitou až 8 GB
verze 2.1
900/1800 MHz
GSM/2G
až 500 kontaktů
240 x 320 pixelů
92 g
106 x 51 mm

Rozsah dodávky
Telefon Emporia Glam
Mikro USB kabel s USB AC adaptérem
Li-Ion akumulátor
Stolní nabíjecí stanice
Návod k obsluze

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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