
Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho 

telefonu emporia! 

 
Tento telefon byl vyvinut podle zásad jednoduchosti a 

vyznačuje se obzvláště snadnou obsluhou. Abyste se 

s vaším novým telefonem mohli rychle seznámit, shrnuli 

jsme pro vás podstatné informace na následujících 

stránkách. 

 

Informace týkající se jednoduchého telefonování 

najdete na adrese www.emporia.eu 

 
Přejeme vám hodně zábavy při telefonování! 

S pozdravem 
 

Eveline Pupeter, 

emporia Telecom 

 
 

PURE 
Simplify your communication. ® 

Váš mobilní telefon – stručný přehled  
 

›› VÁŠ MOBILNÍ TELEFON – STRUČNÝ PŘEHLED 
 
 

Reproduktor   Displej 

Stavové kontrolky (viz strana 26) 

a menu (viz strana 20) 

 
Zelené tlačítko 

pro přijímání hovorů a potvrzování 

(viz strana 21) 

Tlačítka se šipkami (viz strana 22) 

         Navigace v menu a kontakty 

Červené tlačítko 

pro pokládání hovorů a funkci Zpět 

(viz strana 21) 

1 Tlačítko hlasové schránky 

(viz strana 60) 

  Vybrání  

pro nadzvednutí víčka přihrádky na 

akumulátor a úchyt poutka 

 
Tlačítko kapesní svítilny 

Při zapnutém telefonu je možné trvalé 

osvětlení: 

• Zapnutí: podržte stisknuté 2 sekundy 

• Vypnutí: krátce stiskněte 

menu Tlačítko MENU (viz strana 20) 

otevře menu 

Tlačítko budíku (viz strana 50) 

# 
aA1 Tlačítko s křížkem (viz strana 22) 

+ Tlačítko s hvězdičkou (viz strana 23) 

!



 Váš mobilní telefon – stručný přehled
 

 
 

 
 

Kapesní svítilna (LED) 
 

      Vypínač  

Tlačítka pro nastavení hlasitosti 

• Změna hlasitosti sluchátka 

• Pomocí          lze vyzvánějící telefon 

vypnout (viz strana 31) 

Uzamknutí tlačítek 

Pro zamknutí a odemknutí 
tlačítek podržte stisknuté 
2 sekundy 

 

Tlačítko tísňového volání 

V případě nouze podržte stisknuté 
3 sekundy (viz strana 64) 

 
 

Přípojka pro sluchátka  

Pozor: Nejedná se o nabíjecí zdířku! 

Zdířka microUSB 

• Pro nabíjení akumulátoru 

(viz strana 16) 
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›› Pokyny k tomuto návodu k obsluze 
 

› V tomto návodu k obsluze najdete užitečné pokyny a tipy, 

které jsou označené symbolem . 

› Výstrahy jsou označené symbolem . 
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Uvedení do provozu  
 

1. UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU 

1.1 Rozsah dodávky 

Součástí dodávky je telefon, nabíjecí stanice, USB 

nabíjecí kabel se zástrčkou, akumulátor a návod 

k obsluze. 

   
Č. výr.: V25 Č. výr.: RL-ET-MU1* 

* K dostání také 
samostatně: 

Č. výr: AK-V25 

Datový kabel Emporia USB: 

Síťový adaptér 41461: RL-USB-

ADAPTOR 

 
 

Návod k obsluze 
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 Uvedení do provozu
 

 

 

› Není součástí dodávky 

• SIM karta 

Jedná se o čipovou kartu, která se zasunuje do telefonu. 

Až poté lze s telefonem telefonovat. (SIM – z anglického 

„Subscriber Identity Module“, tedy účastnická 

identifikační karta) 

Tuto kartu s příslušnými tajnými kódy (PIN a PUK) získáte od 

provozovatele vaší sítě. 

› Když některý díl chybí nebo je vadný 

Obraťte se prosím na prodejce: Conrad Electronic Česká 

republika, s. r. o., zákaznická linka 226 224 222, technická 

podpora 226 224 226 
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1.2 Vložení SIM karty a akumulátoru 

› Takto vložíte SIM kartu 

Nadzvedněte víčko přihrádky na akumulátor. 

Začněte u vybrání u horního okraje telefonu. 
 

Uchycení pro SIM kartu se nachází v pravém horním 

rohu. Zasuňte kartu tak, aby zlaté kontakty 

směřovaly dolů. 
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 Uvedení do provozu
 

 

 

› Takto vložíte akumulátor 

 

Akumulátor vložte tak, aby se zlaté kontakty akumulátoru a 

telefonu dotýkaly. 

 
Přitiskněte víčko přihrádky na akumulátor na telefon tak, aby se 

zajistily všechny západky. 

 Předtím, než telefon použijete poprvé, akumulátor nejméně čtyři 

hodiny nabíjejte. Pokud tuto dobu nabíjení nedodržíte, může dojít 

ke snížení životnosti akumulátoru. 
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1.3 Nabíjení akumulátoru 

› Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu: (viz strana 92) 

• Zapojte nabíjecí kabel do USB zdířky na 

spodní straně telefonu. 

• Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
› Nabíjení pomocí nabíjecí stanice: (viz strana 94) 

• Zapojte nabíjecí kabel do USB zdířky na nabíjecí stanici. 

• Zastrčte síťovou zástrčku nabíjecího kabelu do 

zásuvky. 

Postavte telefon do nabíjecí stanice. 
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+ 

+ 

 

 

› Nabíjení přes počítač: 

Telefon můžete také pomocí USB kabelu propojit 

s počítačem a nabíjet ho tímto způsobem. Za tím účelem 

odpojte USB kabel od síťové zástrčky. 

 Výstraha: Používejte pouze USB kabel, který je součástí dodávky. 

Nepokoušejte se zapojit nabíjecí kabel do zdířky pro připojení 

sluchátek. Telefon se tím může poškodit. 

› Během nabíjení 

• Když je telefon vypnutý, objeví se na displeji 

symbol baterie, která se nabíjí, a tlačítko bliká. 

• Když je telefon nabitý, plní se 

ukazatel stavu nabití baterie a  

Proces nabíjení je dokončený 

bliká. 

Když je akumulátor plně nabitý, svítí symbol baterie, resp. je 

ukazatel stavu nabití baterie zcela vyplněný a tlačítko 

 trvale svítí. 

Nyní můžete nabíjecí kabel odpojit. 
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1.4 Zapnutí telefonu, první použití 

1. Stiskněte tlačítko  nejméně na 2 sekundy. Na 

displeji se objeví červený symbol emporia a nápis 

emporia. 

2. Zadejte 4místný PIN kód (viz strana 24). Zde máte 

možnost si poznamenat svůj osobní PIN kód: 

 

 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka

. Na displeji se objeví OK. 

 Při prvním uvedení mobilního telefonu do provozu musíte 

jednorázově provést některá nastavení. 

Nastavení můžete provést také později v menu Nastavení, 

nicméně vám doporučujeme, abyste je provedli už nyní. 
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 Uvedení do provozu
 

 
› Jazyk 

4. Němčina je bíle podsvícený. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví Zvolen jazyk „němčina“. 

Zazní potvrzovací tón. 

› Čas 

6. Pomocí klávesnice zadejte aktuální čas. 

7. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví Čas nastaven. Zazní potvrzovací 

tón. 

› Datum 

8. Pomocí klávesnice zadejte aktuální datum. 

9. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví Datum nastaveno. Zazní 

potvrzovací tón. 

› Velikost textu 

10. Velké je bíle podsvícené, případně 

označte Malé pomocí nebo . 

11. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

12. Na displeji se objeví OK. Zazní potvrzovací tón. 

Telefon je nyní připravený k používání, je 

v pohotovostním režimu. 
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Menu 

  GSM  

12:30 
St, 21.04.2014 

Seznam hovor ů 

2. INFORMACE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

› Pohotovostní režim 

Když je váš telefon zapnutý, ale 

neprovádí žádnou funkci, nachází se 

v pohotovostním režimu. 

Do pohotovostního režimu se můžete 

kdykoliv vrátit tím, že opakovaně stisknete 

tlačítko . 

› Menu 

Přes vyvolejte menu. 

Menu je seznam, ve kterém můžete 

spravovat funkce vašeho telefonu a 

přizpůsobovat je vašim potřebám. 

• V menu můžete listovat pomocí  

tlačítek se šipkami.  

• Dostupné položky menu jsou:  

Zprávy, Rádio, Nástroje, Kontakty, Seznamy hovorů, Nastavení 

• Pomocí tlačítek  a  pod displejem můžete výběr 

potvrdit, nebo se vrátit zpátky do pohotovostního režimu. 
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›  Zelené tlačítko 

Pomocí tlačítka  můžete provádět následující funkce: 

• Volání 

• Přijímání hovorů 

• Potvrzování výběru v menu 

• Vstup do seznamu hovorů v pohotovostním režimu; 

Na displeji se objeví nápis Všechny hovory. 

›  Červené tlačítko 

Pomocí tlačítka  můžete provádět následující funkce: 

• Ukončení hovoru 

• O krok zpět v menu 

• Smazání písmene při zadávání textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

Informace pro začátečníky  
 

# 
aA1 

! 

 

 

›  Tlačítka se šipkami 

• Tlačítky  a  můžete v menu provádět výběr – 

vybraná položka je podsvícená bíle. 

• Tlačítkem  můžete v pohotovostním režimu 

přímo vyvolávat Oblíbené. (viz strana 58) 

• Tlačítkem  můžete v pohotovostním režimu 

přímo vyvolávat Kontakty. (viz strana 42) 
 

›  Tlačítko s křížkem 

Pomocí tlačítka s křížkem můžete vkládat symbol křížku (#) 

nebo jím můžete během psaní textu přepínat mezi malými 

a velkými písmeny a číslicemi. 

Blikající červené tlačítko upozorňuje na zmeškaný hovor. 

Jestliže v pohotovostním režimu dlouze 

stisknete tlačítko , zobrazí se 

Zmeškané hovory. 
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+ 

 

 

›  Tlačítko s hvězdičkou 

Pomocí tlačítka s hvězdičkou můžete vyvolávat následující 
symboly: 

• Krátké stisknutí: * 

• Dlouhé stisknutí: Střídavě se zobrazuje +, p, W a * . 

Tlačítko uvolněte, jakmile se objeví vámi požadovaný symbol. 

+ (pro kód země, např. +49 pro Německo) 

p (pro přerušení během zadávání čísla) 

W (pro čekání) 

• Při psaní: Speciální znaky 

Tlačítko s hvězdičkou indikuje 

blikáním stav nabití akumulátoru: 

• Krátké bliknutí: Akumulátor je téměř vybitý 

• Rovnoměrné blikání: Akumulátor se nabíjí 

• Svítí trvale: Akumulátor je plně nabitý 
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› Energeticky úsporný režim 

Jestliže na telefonu delší dobu nestisknete žádné tlačítko, 

displej zčerná. Telefon se přepne do režimu úspory 

energie, aby šetřil proud. 

Po stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu rozsvítí. 

Když je aktivované automatické uzamknutí tlačítek, reaguje telefon 

pouze na stisknutí tlačítka  nebo . 

› PIN kód (Personal Identifikation Number) 

Čtyřmístná kombinace čísel má chránit telefon před 

zneužitím. Jedná se o váš tajný kód, aby telefon nemohl 

zapnout nikdo cizí. 

Když telefon zapnete, budete vyzváni, abyste zadali PIN kód. 

PIN kód si můžete změnit nebo vypnout v bezpečnostních 

nastaveních. 

 Pro zadání PIN kódu máte k dispozici maximálně tři pokusy. Po 

třetím chybném zadání lze SIM kartu odblokovat již jen pomocí 

PUK kódu. 

PIN kód a PUK kód najdete v podkladech, které jste dostali 

k vaší SIM kartě od provozovatele vaší sítě. 
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› Funkce nápovědy 

V menu Nastavení si můžete aktivovat texty nápovědy, které 

vám poskytnou informace o fungování jednotlivých položek 

menu. 
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2.1 Symboly na displeji 

V pohotovostním režimu mají 

symboly na displeji následující 

význam: 
 

: informuje o stavu nabití; 4 segmenty: 

Akumulátor plně nabitý 

: informuje o přijímání signálu; 4 segmenty: optimální 

: informuje o roamingu; v cizích sítích mohou být 

účtovány další poplatky 

zobrazuje, že je aktivní uzamknutí tlačítek 

: ukazuje, že je zapnutý profil Potichu/spánek 

: ukazuje, že je zapnutý profil Schůzka/divadlo 

: ukazuje, že je zapnutý profil Maximum/autobus 

: ukazuje, že je zapnuté Bluetooth 

: ukazuje, spárování s jiným zařízením přes Bluetooth 

: upozorňuje na zmeškaný hovor 

: ukazuje, že je nastavený budík 

: ukazuje, že jsou připojená sluchátka nebo externí 

reproduktory 

: ukazuje, že jsou příchozí hovory přesměrovány jinam 

: ukazuje, že došla zpráva 

 Symbol sluchátek se může překrývat se symbolem přesměrování 

hovorů. 
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2.2 Zadávání textů 

Na telefonu můžete pomocí klávesnice zadávat písmena, 

číslice a symboly. Všechna písmena, číslice od 0 do 9 a také 

symboly (např. ?, €) jsou uvedené na tlačítkách. 

K požadovanému znaku se dostanete opakovaným stisknutím 

tlačítek. 

› Písmena na jednotlivých tlačítkách 

Mezera (prázdné místo mezi dvěma slovy) nebo 0 

. , – ? ! 1 ' @ : ; ( ) * 

a b c 2 ä à å ā â æ ç áć d e f 3 

đ é ē € è ê ë 

g h i 4 î ï í ì ğ  ι                                                               

j k l 5 £ 

m n o 6 ö ñ ô œ ó ò p 

q r s 7 β $ ş 

t u v 8 ü ù û ú w x 

y z 9 ŵ ýÿ 

. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > 

£  $  ¥  §  €  ¤  [  ]  {  }  ~  #  ̺  <┘(=konec řádku) 

Abc ABC abc 123: Můžete přepínat mezi malými a velkými 

písmeny a zadáváním čísel. 
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Informace pro začátečníky  
 

 

› Zadávání zvláštních znaků 

1. Stiskněte tlačítko  

2. Na displeji se objeví zvláštní 

znaky s nadpisem Symbol. 

3. Výběr zvláštních znaků můžete 

provádět pohybem tlačítka 

nahoru, 

doleva, 

doprava a 

dolů. 
4. Jakmile jste zvolili požadovaný zvláštní znak (podsvícený 

zeleně), potvrďte stisknutím tlačítka . 

5. Zvláštní znak je nyní vložený v textu. 

› Pohyb v rámci textu 

Bíle blikající čárka „|“ se nazývá kurzor. Ten 

vám ukazuje aktuální polohu v textu. 

• Tlačítky  nebo  se můžete v textu pohybovat, aniž 

byste znaky změnili. 

• Stisknutím tlačítka  nebo   (asi na 2 sekundy) 

skočíte v textu o řádek výše, resp. níže. 
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› Smazání překlepu 

• Chcete-li smazat jednotlivé znaky před kurzorem, 

krátce stiskněte tlačítko . 

• Chcete-li smazat celý text, stiskněte po 

dobu asi 3 sekund tlačítko . 

 
Příklad: 

1. Chcete-li napsat například slovo EMPORIA, postupujte 
následovně: 

2. Dvakrát stiskněte tlačítko . Napsali jste E. 

3. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste M. 

4. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste P. 

5. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste O. 

6. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste R. 

7. Třikrát stiskněte tlačítko . Napsali jste I. 

8. Jednou stiskněte tlačítko . Napsali jste A. 
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›› POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ 

3. TELEFONOVÁNÍ 

3.1 Vytáčení čísel a volání 

1. Prostřednictvím numerické klávesnice zadejte volané číslo 

včetně místní předvolby. 

2. Stiskněte  pro potvrzení spojení. Na displeji se 

objeví 

Volání: Jméno nebo telefonní číslo 

volaného a symbol 

– spojení se navazuje. 

3. Když je spojení navázané, zobrazí se 

jméno nebo telefonní číslo volaného, 

doba trvání hovoru a symbol                     . 

4. Uskutečněte telefonický hovor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 



  Používání důležitých funkcí 
 

 

3.2 Ukončení hovoru 

Stiskněte tlačítko , chcete-li hovor ukončit. Na displeji 

se objeví Hovor ukončen a pod tím doba  

trvání hovoru, např. 01:24 a symbol                    . 

 Pokud druhý účastník ukončí hovor jako 

první, už nemusíte stisknout žádné 

tlačítko. 

3.3 Přijetí nebo odmítnutí hovoru 

• Když máte příchozí hovor, 

objeví se na displeji 

Příchozí hovor: Jméno nebo telefonní číslo a symbol.  

• Chcete-li hovor přijmout, stiskněte . 

• Pokud hovor přijmout nechcete, stiskněte . 

• Můžete také dočasně ztlumit  

vyzvánění tím, že na telefonu stisknete . 
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3.4 Hlasitý odposlech 

• Chcete-li během hovoru přejít na režim hlasitého 

odposlechu, stiskněte 2x tlačítko . 

Na displeji telefonu se objeví symbol . 

• Chcete-li režim hlasitého odposlechu zase 

ukončit, znovu stiskněte 2x tlačítko . 

3.5 Seznam hovorů 

Seznam hovorů nabízí přehled 

posledních 20 hovorů. 

Kontaktům ze seznamu hovorů můžete 

velmi jednoduše znovu zavolat. 

› Do Seznamu hovorů se dostanete tak, že 

v pohotovostním režimu stisknete tlačítko : 

› Symboly v seznamu hovorů 

Vytočené číslo  

Přijatý hovor  

Zmeškaný hovor 

 Účastník, který je uložený v kontaktech, se objeví na 

displeji včetně svého jména. 

Všichni ostatní se zobrazují pouze jako telefonní číslo. 
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3.6 Zmeškaný hovor 

Jestliže jste zmeškali hovor, objeví se na displeji 

pohotovostního režimu symbol a tlačítko 

bliká. Jakmile voláte zpět nebo si chcete prohlédnout seznam 

hovorů, symbol zmizí. 

 
1. Stiskněte tlačítko  pro Zobrazení. 

2. Objeví se seznam všech zmeškaných hovorů. 

Zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný záznam 

v seznamu. 

3. Stiskněte tlačítko  pro otevření Možností. 

4. Tlačítkem  nebo vyberte z dostupných 

položek menu. 

• Volat: Vytočíte číslo zmeškaného hovoru. 

• Uložit do kontaktů: Uložíte číslo zmeškaného hovoru 

do vašich kontaktů. 

• Upravit číslo hovoru: Číslo se zobrazí a vy je můžete upravit 

(editovat). 

• Odeslat SMS: Můžete odeslat SMS na číslo zmeškaného 

hovoru. 

• Smazat: Můžete smazat číslo zmeškaného hovoru. 

 Zmeškané hovory můžete vyvolat také dlouhým stisknutím 

 . 
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4. ZPRÁVY 
Pomocí vašeho telefonu můžete psát a 

odesílat zprávy. SMS (= Short Message 

Service) jsou psaná krátká sdělení. 

 

› K položce menu Zprávy se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko  

Nadpis Zprávy je zvýrazněný. 

2. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Psaní zpráv, Přijaté, Neodeslané, Odeslané, 

Smazat zprávy, Šablony, Blokovaná čísla pro zprávy, Odeslat 

kontakt prostřednictvím SMS, SMS do kontaktů, Nastavení 

SMS 
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4.1 Psaní zpráv (SMS) 

SMS (= Short Message Service) jsou psaná krátká sdělení v délce 

maximálně 160 znaků. 

 
1. V nabídce Zprávy zvolte Psaní zpráv. Potvrďte stisknutím 

tlačítka . 

2. Na displeji se objeví černé pole s nadpisem. 

Abc a u pravého okraje 160/1. 

3. Nyní můžete napsat svoji textovou zprávu (SMS). 

› Dostupné možnosti: 

Odeslat, Odeslat všem, Vložit šablonu, Vložit jméno a 

telefonní číslo, Zadat číslo, Uložit jako šablonu, Uložit 

mezi rozepsané, Smazat text, Ukončit bez uložení 

 Informace o zadávání textu viz strana 27 

 Zprávu si můžete uložit a můžete ji použít jako šablonu pro další 

zprávy. Za tím účelem stiskněte Možnosti a zvolte Uložit jako 

šablonu. 

 Zprávu si můžete uložit a můžete ji odeslat později. 

Za tím účelem zvolte  Možnosti a zvolte 

Uložit mezi rozepsané. 
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4.2 Odesílání zpráv 

Napsali jste zprávu a chcete ji poslat. Máte dvě 

možnosti: 

› Poslat zprávu po zadání telefonního čísla 

1. Stiskněte tlačítko  pod bodem Možnosti. 

2. Odeslat je bíle podsvícené. 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Na displeji se objeví 

Číslo: 

Zadejte telefonní číslo. 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví Zpráva odeslána … 
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4.3 Přijímání a čtení zpráv 

O nově příchozí textové zprávě vás informuje 

signální tón. Na displeji se objeví upozornění: 1 nová 

zpráva. 

 
1. Stiskněte tlačítko  pod bodem Zobrazit. 

2. Na displeji se objeví chronologicky řazený seznam 

přijatých zpráv i s odesílateli (jméno nebo telefonní číslo), 

datem a časem. 

Nová zpráva je bíle podsvícená. 

3. Stiskněte tlačítko  pod bodem Zobrazit. 

4. Na displeji se nyní objeví obsah zprávy. 

› Čtení starších zpráv 

1. V menu Zprávy zvolte Přijaté. Potvrďte 

stisknutím tlačítka . 

2. Na displeji se objeví chronologicky řazený seznam 

přijatých zpráv i s odesílateli (jméno nebo telefonní číslo), 

datem a časem. 

Pomocí tlačítka  nebo   vyberte jednu zprávu. 

3. Stiskněte tlačítko pod bodem Zobrazit. 
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› Odesílání zpráv „Kontaktům“ a na „neuložená čísla“ 

1. Stiskněte tlačítko  pod bodem Možnosti. 

2. Odeslat je bíle podsvícené. 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Na displeji se objeví 

Číslo: 

Stiskněte tlačítko  pod bodem Vyhledávání. 

4. Na displeji se objeví: Vyhledat telefonní číslo 

Pomocí tlačítek  nebo  zvolte mezi: 

• Kontakty: abyste mohli použít některý uložený kontakt 

• Neuloženými telef. čísly: abyste mohli použít 

telefonní číslo ze Seznamu hovorů 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

6. První kontakt je bíle podsvícený. 

Zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný záznam. 

7. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

8. Zpráva bude odeslána. 

Na displeji se objeví Zpráva odeslána ... 
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4.4 Nepřečtené zprávy 

Zprávy, které jste nechtěli odeslat hned a které jste si uložili, 

najdete pod bodem Neodeslané. 

4.5 Odeslané zprávy 

Všechny zprávy, které jste odeslali, se ukládají. 

Najdete je pod bodem Odeslané. 

4.6 Vymazání zpráv 

Protože plná paměť blokuje příjem zpráv, je nutné ji 

příležitostně smazat. 

Paměť je plná, když obsahuje asi 250 zpráv. 

4.7 Šablony 

V telefonu jsou již některé šablony uložené. Ty můžete vložit 

do vašich textových zpráv. Text šablon můžete také dále 

upravovat. 
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4.8 Blokovaná čísla pro zprávy 

Pokud nechcete dostávat žádné zprávy od určitých osob nebo 

reklamní sdělení, můžete zablokovat celé telefonní číslo, nebo 

také určitou předvolbu (např. 0900). Tyto blokace můžete 

později znovu odstranit. 

4.9 Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS 

Některý z vašich kontaktů můžete odeslat prostřednictvím textové 

zprávy libovolnému příjemci. 

4.10 Uložení SMS do kontaktů 

Prostřednictvím SMS si můžete nechat poslat kontakty z jiného 

mobilního telefonu (např. od vašich příbuzných nebo 

známých). Kontakt se automaticky uloží, bude-li vám textová 

zpráva odeslána v následujícím formátu: #Jméno#Číslo# (např. 

#Fritz#01509876543#) 

Určete, zda chcete tuto funkci zapnout, nebo vypnout, 

případně zda jsou pro vás přípustné pouze záznamy od 

osob, které máte uložené ve vašich kontaktech. 
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4.11 Nastavení zpráv 

› Nastavení GSM 

1. Číslo servisního střediska 

Číslo servisního střediska je číslo provozovatele sítě a používá 

se pro služby SMS. Za normálních okolností je číslo 

provozovatele sítě již předem nastavené na vaší SIM kartě. 

Pokud tomu tak není, obraťte se na poskytovatele sítě. 

2. Potvrzovací zpráva 

Chcete-li obdržet potvrzení, když vám byla zaslána 

zpráva, aktivujte prosím tuto možnost. 

 U některých provozovatelů sítí je tato služba placená. 

3. Paměť obsazená 

Zde se můžete dozvědět, kolik paměti jste na SIM kartě, resp. na 

telefonu již zaplnili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

Kontakty  
 

5. KONTAKTY 
Do vašeho telefonu si můžete uložit až 

300 kontaktů. Když si uložíte jména a 

telefonní čísla vašich kontaktů (přátel, 

rodiny, lékaře atd.), budete u sebe 

stále mít svůj osobní telefonní 

seznam. 

› K položce menu Zprávy se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Zvolte pomocí  nebo  Kontakty. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Vyhledat jméno, Nový kontakt, Upravit kontakt, Smazat, 

Odeslat kontaktu prostřednictvím SMS, Kopírovat kontakt, 

Moje číslo, Tlačítka rychlé volby, Kontakty tísňového volání, 

Nastavení kontaktů, SMS do kontaktů 
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5.1 Vyhledávání jmen 

Vaše kontakty se zobrazují 

v abecedním pořadí. 

 
1. Otevřete položku menu 

Vyhledávání jmen. 

2. Pomocí klávesnice zadejte 

počáteční písmeno. 

Na displeji se objeví všechny kontakty, které začínají 

tímto písmenem. 

3. Pomocí klávesnice zadejte druhé písmeno. Na displeji se 

objeví pouze ty kontakty, 

které začínají touto kombinací písmen. 

4. Zadejte další písmena nebo 

zvolte tlačítkem  nebo  požadovaný kontakt. 

 K této položce menu se dostanete také tím, že 

v pohotovostním režimu stisknete . 
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5.2 Nový kontakt – uložení jména a telefonního čísla 

1. Otevřete položku menu Nový kontakt. 

2. Na displeji se objeví Jméno . 

Zadejte jméno prostřednictvím klávesnice. (viz strana 27) 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

4. Na displeji se objeví Číslo . 

Zadejte telefonní číslo, vždy včetně předvolby. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: „Jméno“ uloženo na SIM kartu. 

5.3 Úprava kontaktu 

Tato funkce umožňuje dodatečné úpravy stávajících kontaktů. 

1. Otevřete položku menu Upravit kontakt. Na 

displeji se objeví váš telefonní seznam. 

2. Vyberte požadovaný kontakt. (viz strana 43) 

3. Stiskněte tlačítko  pod bodem Upravit. 

4. Postupujte v následujících krocích: 

Jméno a telefonní číslo, jako při 

zadávání nového kontaktu. 
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5.4 Vymazání kontaktu 

Aby váš telefonní seznam zůstal přehledný a aktuální, 

doporučujeme vám, abyste čas od času vymazali 

nepotřebné nebo zastaralé kontakty. 

1. Otevřete položku menu Smazat. 

2. Na displeji se objeví nápis Smazat. 

Pomocí tlačítek  nebo  zvolte 

mezi: 

• Jednotlivě – zvolení a vymazání jednoho kontaktu 

• Smazat vše – smazání všech kontaktů na SIM kartě 

nebo v telefonu 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

5.5 Odeslání kontaktu prostřednictvím SMS 

Vyberte kontakt a pošlete ho jako jednoduchou textovou 

zprávu libovolnému příjemci. 
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5.6 Kopírování kontaktu 

Tato funkce umožňuje kopírování kontaktů z paměti na SIM 

kartě do paměti telefonu a naopak. 

• Ze SIM karty do telefonu: Zkopírujte jednotlivé nebo všechny 

kontakty, které jsou uložené na vaší SIM kartě, do vašeho 

telefonu. 

• Z telefonu na SIM kartu: Zkopírujte jednotlivé nebo všechny 

kontakty, které jsou uložené ve vašem telefonu, na SIM kartu. 

Když vyměňujete telefon za nový, můžete si tímto způsobem 

přenést své kontakty do nového přístroje. 

5.7 Moje číslo 

Sem si uložte své vlastní telefonní číslo, abyste se měli kam 

podívat, kdybyste je zapomněli. 

5.8 Tlačítka rychlé volby 

Na telefonu si můžete pod numerická tlačítka uložit 

telefonní čísla, která často používáte. 

5.9 Kontakty pro tísňové volání 

Tato funkce umožňuje uložení pěti kontaktů pro tísňové volání na 

tlačítko tísňového volání (viz strana 70). 
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5.10 Nastavení kontaktů 

Tato funkce umožňuje změnu používané paměti a zobrazuje 

volné místo v paměti pro telefonní čísla. 

1. Uložení záznamu 

• na SIM kartu: Své kontakty si můžete přenést také 

do jiných mobilních telefonů. 

• do telefonu: Vaše kontakty zůstanou při výměně SIM 

karty ve vašem telefonu. 

2. Používaná paměť: Určete, zda mají být vyvolávány kontakty 

ze SIM karty, z telefonu nebo z obou pamětí. 

3. Automatické ukládání kontaktů: Po každém hovoru 

(příchozím a odchozím) s neuloženým číslem budete 

dotázáni, zda si toto číslo chcete uložit. 

4. Obsazení paměti: Ukazuje, kolik kontaktů už je v telefonu, 

resp. na SIM kartě uložených. 

5.11 Uložení SMS do kontaktů 

Prostřednictvím SMS si můžete nechat poslat kontakty 

z jiného mobilního telefonu (např. od vašich příbuzných 

nebo známých). 

Kontakt se automaticky uloží, bude-li vám textová zpráva 

odeslána v následujícím formátu: #Jméno#Číslo# (např. 

#Fritz#01509876543#) 
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6. RÁDIO 
Váš telefon poslouží současně jako rádio. 

Otevřete v menu položku menu Rádio. 

› K položce menu Rádio se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Zvolte pomocí  nebo  Rádio. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné možnosti: 

Seznam stanic, Ruční zadávání, Automatické vyhledávání, 

Reproduktor, Informace, Ukončit 

 
› Vyhledávání stanic: 

Tlačítky  nebo  si můžete nastavit stanici. Nastavení hlasitosti: 

Pomocí  a    na boku telefonu můžete ovládat hlasitost 

rádia. 

 Jestliže se nacházíte v položce menu Možnosti, hlasitost nelze 

měnit. V tomto případě nabídku možností zavřete. 
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# ! 

 
 

› Seznam stanic 

Tento seznam obsahuje již uložené rozhlasové stanice. 

› Manuální zadání 

Pokud znáte frekvenci požadované stanice, můžete ji zde zadat 

přímo. 

Pro zadání desetin. čárky stiskněte tlačítko   aA           . 
 

› Automatické vyhledávání 

Tato funkce vyhledává všechny dostupné stanice a ukládá je do 

seznamu společně s jejich frekvencí. 

› Reproduktory 

Když zapojíte sluchátka nebo externí reproduktor, můžete určit, 

zda se má navíc zapnout také interní reproduktor telefonu. 

› Informace 

Tento telefon je vybavený FM anténou. V oblastech se 

špatným FM signálem lze kvalitu signálu zlepšit používáním 

sluchátek. 

› Ukončit 

Zvolíte-li „Ukončit“, rádio se vypne a vy přejdete zpátky do 

menu. 
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7. Budík 
Svůj telefon můžete používat také jako budík. 

› Nastavení budíku 

Stiskněte tlačítko  nebo v menu Nástroje 

otevřete položku menu Budík. Nastavení času: 

Zadejte požadovaný čas buzení a uložte ho. 

Budík je nastavený a bude zvonit každý den 

v nastaveném čase. 

 Když budík zvoní, vypněte ho stisknutím . Chcete-li, aby 

se po 5 minutách rozezněl znovu, stiskněte . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 



  Budík 
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››  PROVÁDĚNÍ OSOBNÍCH NASTAVENÍ 

8. TÓNY A SIGNÁLY 
Můžete provádět osobní nastavení tónů, signálů a vibrací 

nebo volit přednastavení (profily). 

› K položce menu Tóny a signály 

se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko  

2. Zvolte pomocí  nebo  Nastavení. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

4. Zvolte pomocí  nebo  Tóny a signály. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Vyzváněcí melodie, Melodie buzení, Hlasitost vyzvánění, 

Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximum/autobus, Zvyšující se 

hlasitost při vyzvánění, Vibrace při zvonění, Vibrace při buzení, 

Ozvučení tlačítek, Upozornění na zprávu, Vibrace při zprávě, 

Hlasitost sluchátek, Hlasitost hlasitého odposlechu, Potvrzovací 

tón, Tón tísňového volání 
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8.1 Vyzváněcí melodie 

Zde si můžete určit melodii, kterou bude telefon ohlašovat 

příchozí hovor. 

1. Otevřete položku menu Vyzváněcí melodie. 

Na displeji se objeví seznam s dostupnými melodiemi. 

Aktuálně nastavená melodie je bíle podsvícená a přehrává se. 

2. Vyberte melodii tlačítky  nebo . Dokud je melodie bíle 

podsvícená, přehrává se. 

3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka . 

8.2 Melodie buzení 

Zde si můžete určit melodii budíku. 
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8.3 Hlasitost vyzvánění 

Zde si stanovte hlasitost, při níž se bude vyzváněcí melodie 

přehrávat. 

1. Otevřete položku menu Hlasitost vyzvánění. 

Na displeji se objeví stupnice od 0 do 6. – Čím vyšší 

hodnota, tím hlasitější přehrávání. 

Vyzváněcí melodie se přehraje s aktuálně nastavenou 

hlasitostí. 

2. Hlasitost můžete změnit tlačítky  nebo . 

3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka  

8.4 Profil Potichu/spánek   

Tento profil aktivujte, když nemá být telefon vůbec slyšet. 

Hovor se opticky zobrazuje na displeji, zelené tlačítko a 

kapesní svítilna blikají. Telefon nevyzvání a nevibruje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 



  Tóny a signály 
 

8.5 Profil Schůzka/divadlo 

Tento profil aktivujte, když telefon nemá vyzvánět, ale může 

vibrovat. Hovor se opticky zobrazuje na displeji, zelené tlačítko 

a kapesní svítilna blikají. 

Telefon sice vibruje, ale nezvoní. 

8.6 Profil Max./autobus 

Tento profil aktivujte, když se nacházíte v hlučném prostředí, 

například v autobuse. 

Ozvučení tlačítek, upozornění na zprávu a funkce 

vibrování jsou zapnuté, hlasitost hovoru je nastavená 

na maximální hlasitost. 
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1 

9. TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY 
Numerická tlačítka vašeho telefonu si můžete obsadit 

telefonními čísly, která často používáte. V této kapitole se 

dozvíte krok za krokem, jak to funguje. 

 Numer. tlačítko je od výrobce obsazení rychlou volbou pro 

hlasovou schránku. 

› Uložení rychlých voleb 

1. Stiskněte asi na tři sekundy jedno z tlačítek 2 až 9. 

2. Na displeji se objeví: 

Chcete k tomuto tlačítku rychlé volby přiřadit některý kontakt? 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Na displeji se objeví: Název: 

Stiskněte tlačítko  pro Vyhledávání v kontaktech 

nebo zadejte jméno pomocí klávesnice. 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

5. Nyní zadejte telefonní číslo. 

6. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Uloženo 

› Volání pomocí tlačítek rychlé volby 

1. Stiskněte asi na tři sekundy jedno z tlačítek rychlé volby. 

2. Na displeji se objeví nápis Volat: Jméno 

Vytvoří se telefonické spojení. 
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› Úprava nebo vymazání tlačítka rychlé volby 

1. Otevřete v menu Kontakty 

položku menu Tlačítka rychlé volby. 

Na displeji se objeví seznam se všemi tlačítky rychlé 

volby a jejich obsazením. 

2. Zvolte tlačítky  nebo  požadované 

tlačítko rychlé volby. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

4. Na displeji se objeví nápis Možnosti. 

Pomocí tlačítek  nebo  zvolte 

mezi: 

• Upravit: Přiřazený kontakt lze upravit. 

• Smazat: Přiřazený kontakt zůstane uložený, ale 

tlačítko rychlé volby je znovu volné (neobsazené). 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 
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10. OBLÍBENÉ 

Na tlačítko  si můžete uložit funkci, 

kterou chcete často používat. Když v pohotovostním režimu 

stisknete tlačítko , tato funkce spustí přímo. 

 Tlačítko Oblíbené nelze obsadit telefonním číslem, k tomu slouží 

tlačítka rychlé volby (viz strana 56) 

› Volitelné funkce: 

Psaní zpráv, Kalkulačka, Kalendář, Potichu/spánek, 

Přijaté (zprávy) 

› Obsazení tlačítka Oblíbené 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Na displeji se objeví: Zvolit funkci pro tlačítko Oblíbené 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Nápis Nastavit funkci je bíle podsvícený. 

Stiskněte tlačítko  pod bodem Upravit. 

4. Na displeji se objeví seznam 

s dostupnými funkcemi. 

Pomocí tlačítek  nebo  vyberte požadovanou 

funkci. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Tlačítko Oblíbené bylo obsazeno! 
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› Úprava tlačítka Oblíbené 

1. Otevřete v menu Nastavení 

položku menu Tlačítko Oblíbené. 

2. Nápis Nastavit funkci je bíle podsvícený. 

Stiskněte tlačítko  pod bodem Upravit. 

3. Postupujte podle pokynů v bodě Obsazení tlačítka Oblíbené. 

› Deaktivace tlačítka Oblíbené 

1. Otevřete v menu Nastavení 

položku menu Tlačítko Oblíbené. 

2. Nápis Nastavit funkci je bíle podsvícený. 

Zvolte tlačítky nebo Bez funkce. 

3. Stiskněte tlačítko pod bodem Upravit. 
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1 

11. HLASOVÁ SCHRÁNKA 
Svůj telefon můžete používat také jako hlasovou schránku. 

Jestliže nemůžete hovor přijmout, může pro vás záznamník 

hovorů nahrát hlasovou zprávu. 

Zde se dozvíte, jak se hlasová schránka nastavuje a 

používá. 

› Uložení čísla hlasové schránky 

1. Stiskněte asi na 3 sekundy tlačítko . 

2. Na displeji se objeví: 

Nastavit číslo pro hlasovou schránku? 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Na displeji se objeví: Záznamník hovorů č. 

Zadejte číslo vaší hlasové schránky.  Toto číslo najdete 

pod položkou Mobilní schránka nebo E-mailová 

schránka v podkladech vašeho provozovatele sítě. 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka  

Na displeji se objeví: Číslo uloženo! 

› Zapnutí hlasové schránky 

Nastavte si, za jakých okolností má být hovor předán do 

hlasové schránky. (viz strana 86) Příklad: Příchozí hovor má 

být po 30 sekundách předán do hlasové schránky. 
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  Hlasová schránka 
 

1 

 
 

1. Otevřete v menu Nastavení položku menu 

Předání hovoru 

2. Zvolte Bez odezvy. Potvrďte 

stisknutím tlačítka . 

3. Zvolte Zapnout. Potvrďte 

stisknutím tlačítka . 

4. Zvolte Do hlasové schránky. 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

5. Zvolte 30 sekund. Potvrďte 

stisknutím tlačítka . 

6. Na displeji se objeví nápis Zapnuto... 

› Poslech hlasové schránky 

Chcete-li si poslechnout hlasovou zprávu, podržte po dobu 

asi 3 sekund stisknuté . Vytvoří se spojení s vaší 

hlasovou schránkou a vy si můžete poslechnout hlasovou zprávu. 

› Změnit číslo hlasové schránky 

Otevřete v menu Nastavení položku menu 

Číslo hlasové schránky. Změňte a uložte číslo hlasové schránky. 
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12. UZAMKNUTÍ TLAČÍTEK 
Váš telefon můžete ochránit před neúmyslným stisknutím 

tlačítek. 

› Ruční uzamknutí tlačítek 

Podržte tlačítko  stisknuté po dobu dvou 

sekund. Na displeji se objeví Uzamknutí 

tlačítek aktivní. 

Poté symbol  na displeji indikuje, že je klávesnice 

zamknutá. 

› Automatické uzamknutí tlačítek 

Otevřete v menu Nastavení položku menu Automatické 

uzamknutí tlačítek a určete, zda se má klávesnice 

automaticky zamknout po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 

nebo 5 minutách nečinnosti, nebo zda má tato funkce 

zůstat vypnutá. 
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› Uvolnění uzamknutí tlačítek 

Podržte tlačítko  stisknuté po dobu dvou 

sekund. Na displeji se objeví Klávesnice 

odemknutá. 

Telefon nyní reaguje na každé stisknutí tlačítka. 

 Když je uzamknutí tlačítek aktivní, telefon reaguje pouze na 

stisknutí zeleného tlačítka nebo tlačítka . Při stisknutí všech 

ostatních tlačítek zůstane displej černý, aby zbytečně 

nespotřebovával energii. 
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13. FUNKCE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
Váš telefon má funkci tísňového volání. Díky ní si můžete 

v rozhodujícím okamžiku rychle přivolat pomoc. 

Tlačítko tísňového volání je z výroby vypnuté, protože tato 

funkce může efektivně pracovat, když je přizpůsobená vašim 

potřebám. V této kapitole se dozvíte krok za krokem, 

jak se funkce tísňového volání používá a na co musíte dávat 

pozor. Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím pozorně přečtěte 

celou kapitolu. 

 
 
 

 
      Tlačítko tísňového volání  
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› Komu budu v nouzové situaci volat? 

Každý z kontaktů, které máte uložené, může být označený jako 

kontakt pro tísňové volání. Funkce tísňového volání rozlišuje 

pouze mezi soukromými osobami a pomocnými organizacemi. 

• Soukromá osoba musí vaše tísňové volání potvrdit. 

Tím je zajištěno, že tísňové volání nespadne do hlasové schránky. 

 Osoby, které jste označili jako kontakty pro tísňové volání, 

předem informujte, co mají v nouzové situaci udělat. 

• Chcete-li si jako kontakty pro tísňové volání uložit pomocné 

organizace a oficiální instituce (záchranná služba, policie, 

hasiči atd.), musíte to s příslušnou organizací 

bezpodmínečně předem projednat. 

 Nepřebíráme odpovědnost za případné náklady, které by 

mohly vzniknout tím, že byste je zavolali omylem. 

• Jestliže není uložený žádný kontakt pro tísňové volání, jestliže 

máte vyčerpaný kredit, váš telefon nemá signál nebo zachytil 

cizí síť (například když nemáte povolený roaming), bude při 

stisknutí tlačítka tísňového volání kontaktováno evropské číslo 

tísňového volání 112. Váš hovor se tedy přepojí přímo na 

nejbližší policejní stanici. 
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› Co se děje po stisknutí tlačítka tísňového volání? 

Když po dobu 3 sekund podržíte stisknuté tlačítko 

tísňového volání na zadní straně telefonu, spustí se 

sekvence tísňového volání. 

1. Výstražný tón: 

Okamžitě se rozezní výstražný tón, který na vás má upozornit 

osoby ve vašem okolí. Výstražný tón utichne až v okamžiku 

přerušení nebo potvrzení tísňového volání. 

2. Předběžný alarm: 

Během prvních 10 sekund se sekvence tísňového volání 

nachází ve fázi předběžného alarmu. Během této doby 

můžete tísňové volání přerušit – žádný z kontaktů pro 

tísňové volání pak nebude kontaktován. 

Když je předběžný alarm vypnutý, pokračuje sekvence tísňového 

volání okamžitě tísňovou SMS. 

3. Tísňová SMS: 

Soukromému kontaktu pro tísňové volání je odeslána 

textová zpráva, která informuje o příchozím tísňovém 

volání. 

„Obdržíte tísňové volání. Při přijetí hovoru zazní výstražný 

signál. Stiskněte prosím 3krát „0“, aby se vytvořilo spojení!“ 

Pomocným organizacím se žádná tísňová SMS neposílá. 
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4. Cyklus tísňového volání: 

Pět kontaktů pro tísňové volání je kontaktováno ve 

vámi uloženém pořadí, 

dokud někdo hovor nepřijme. Pokud není 

zastižen první kontakt pro tísňové volání, je 

automaticky vytočen druhý. 

Pokud není zastižen druhý kontakt pro tísňové 

volání, je automaticky vytočen třetí atd. 

Následují maximálně tři opakování se všemi pěti kontakty, poté 

cyklus tísňového volání skončí. 

 Chcete-li si být jistí, že vaše tísňové volání bude v každém 

případě přijato, uložte si mezi kontakty pro tísňové volání 

evropskou tísňovou linku 112. 

5. Stav tísňového volání: 

Mobilní telefon zapne funkci hlasitého odposlechu 

s maximální hlasitostí a po dobu jedné hodiny 

automaticky přijímá každý příchozí hovor. 

Chcete-li stav tísňového volání na vašem mobilním telefonu 

ukončit, podržte tlačítko  stisknuté po dobu tří sekund 

nebo telefon tlačítkem  úplně vypněte a znovu zapněte. 
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0 

 

› Co musí udělat příjemce hovoru? 

Pokud máte jako kontakt pro tísňové volání uloženou 

soukromou osobu, musí tato osoba potvrdit vaše tísňové 

volání následujícím způsobem: 

• Když přijme tísňové volání, 

přehraje se automatická zpráva. 

• Váš kontakt pro tísňové volání musí během 60 sekund 3krát 

stisknout (nulu), a tím tísňové volání potvrdit. 

• Jinak se hovor přeruší a tísňové volání vytočí další číslo. Tím je 

zajištěno, aby tísňové volání nespadlo do hlasové schránky. 

 Pokud jste zvolili nastavení Potlačit volané číslo, 

nemůže váš kontakt pro tísňové volání zjistit, 

od koho tísňové volání přichází, a také vám nemůže zavolat 

zpátky. Rozpoznání telefonního čísla je možné pouze 

prostřednictvím zaslané 

tísňové SMS. 
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13.1 Zapnutí tlačítka tísňového volání 

1. Stiskněte tlačítko Menu. 

2. Otevřete položku menu Nastavení. 

3. Otevřete položku menu Tlačítko 

tísňového volání. Nápis Aktivní je bíle 

podsvícený. 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: 

Tlačítka tísňového volání aktivní! 
 

13.2 Nastavení předběžného alarmu 

1. Stiskněte tlačítko Menu. 

2. Otevřete položku menu Nastavení. 

3. Otevřete položku menu Kontakty pro tísňové volání. 

4. Otevřete položku menu Předběžný alarm. 

Nápis Aktivní je bíle podsvícený. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Předběžný 

alarm byl aktivován 
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13.3 Uložení kontaktů pro tísňové volání 

Máte možnost nadefinovat pět kontaktů jako kontakty pro 

tísňové volání. Může se jednat o telefonní čísla soukromých 

osob a pomocných organizací. Je-li to možné, měli byste 

si uložit nejprve soukromé osoby a pak pomocné organizace. 

 Jako kontakty pro tísňové volání lze použít pouze telefonní čísla, 

která už máte v telefonu uložená. 
 

1. Stiskněte tlačítko Menu. 

2. Otevřete položku menu Nastavení. 

3. Otevřete položku menu Kontakty pro tísňové 

volání. Nápis Uložit kontakt pro tísňové 

volání je bíle podsvícený. 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví seznam pěti kontaktů pro tísňové volání. 

5. Zvolte kontakt pro tísňové volání tlačítkem  nebo 

a potvrďte stisknutím tlačítka . 

6. Zvolte tlačítkem  nebo , zda je tento kontakt pro tísňové 
volání 

soukromá osoba, nebo pomocná organizace. 

7. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

8. Vyberte požadovaný záznam z vašich kontaktů. 

9. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Uloženo 
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13.4 Úprava kontaktů pro tísňové volání 

Chcete-li provést změny na vašich uložených kontaktech 

pro tísňové volání, přejděte na Uložení kontaktů pro 

tísňové volání. 

13.5 Smazání kontaktů pro tísňové volání 

1. Otevřete položku menu Kontakty pro tísňové volání. 

2. Otevřete položku menu Smazat kontakt pro tísňové volání. 

3. Zvolte položku tlačítkem  nebo  a 

potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Smazáno. Kontakt zůstane 

uložený, ale kontakt pro tísňové volání je znovu volný 

(neobsazený). 
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›› PODROBNOSTI K DALŠÍM FUNKCÍM 

14. NÁSTROJE 
Zde najdete celou řadu užitečných 

pomocníků a dozvíte se, co dokážou 

a jak se používají. 

 

› K položce menu Nástroje se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko  

2. Zvolte pomocí tlačítka  nebo  Nástroje. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Budík, Upozornění na narozeniny, Kalendář, Kalkulačka, 

Bluetooth, Služby SIM 

 

14.1 Budík 

Viz strana 50 
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Budík 
Upozornění na 
narozeniny 
Kalendář 
OK  Zpět 



  Nástroje 
 

14.2 Upozornění na narozeniny 

Můžete si vytvořit kalendář narozenin. 

Telefon vás včas upozorní na blížící se narozeniny. 

› Zaznamenat upozornění na narozeniny 

1. Otevřete položku menu Upozornění na narozeniny. 

2. Nápis Nové narozeniny je podsvícený 

bíle. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

3. Na displeji se objeví: 

Z kontaktů a Jméno 

Zvolte pomocí tlačítek  nebo . 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

5. Vyberte kontakt nebo 

zadejte jméno pomocí klávesnice. 

6. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

7. Na displeji se objeví: Nastavení data 

Pomocí klávesnice zadejte datum narození. 

8. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

9. Na displeji se objeví: Okamžik připomenutí 

Zadejte denní dobu, kdy si přejete být upozorněni na 

narozeniny. 

10. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: Uloženo 
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› Úprava upozornění na narozeniny 

1. Otevřete položku menu Upozornění na narozeniny. 

2. Vyberte pomocí  či Úprava narozenin 

3. Potvrďte stisknutím . 

4. Na displeji se objeví seznam s uloženými upozorněními 

na narozeniny. 

Zvolte tlačítkem  či  hledaný záznam. 

5. Stiskněte tlačítko pod bodem Upravit. 

6. Postupujte stejně jako při zaznamenávání nového 

upozornění na narozeniny: Nastavení data, Okamžik 

upozornění a Jméno. 

› Smazání upozornění na narozeniny 

1. Otevřete položku menu Upozornění na narozeniny. 

2. Vyberte pomocí  či Smazání narozenin 

3. Potvrďte stisknutím . 

4. Na displeji se objeví seznam s uloženými upozorněními 

na narozeniny. 

Zvolte tlačítkem  či  hledaný záznam. 

5. Stiskněte 2x tlačítko pod bodem Smazat. 
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14.3 Kalendář 

Kalendář poskytuje jednoduchý přehled měsíce. 

Ukládání událostí ale není možné. 

• Při otevření kalendáře je aktuální 

den žlutě podsvícený. 

• Tlačítkem  nebo  pohybujte kurzorem 

mezi jednotlivými dny. 

Pomocí  a  můžete přeskočit o měsíc do 

budoucnosti a o měsíc do minulosti. 

 

14.4 Kalkulačka 

Pomocí kalkulačky na vašem telefonu můžete provádět 

jednoduché výpočty. 

• Zadávání se provádí prostřednictvím numerických tlačítek. 

 

Pomocí  vložíte desetinnou čárku. 

Pomocí  zvolíte některou ze základních početních operací. 

Pomocí  vyvoláte výsledek. 
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14.5 Bluetooth 

Bluetooth je bezdrátové spojení mezi elektronickými 

zařízeními. Můžete jeho prostřednictvím například propojit 

telefon s handsfree sadou v autě nebo se sluchátky Bluetooth. 

› Zapnutí Bluetooth 

Otevřete v menu Nástroje položku menu 

Bluetooth a zvolte Zapnout Bluetooth. 

› Spárování zařízení Bluetooth 

1. Otevřete položku menu Bluetooth. 

2. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte Spárovat. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

4. Nápis Hledat nová zařízení je podsvícený 

bíle. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

5. Okolí bude prohledáno z hlediska nových zařízení. Na 

displeji se objeví: Nalezená zařízení a dostupná zařízení 

se zobrazí v podobě seznamu. Když se zobrazí 

požadované zařízení, 

můžete pod bodem Stop vyhledávání přerušit. 

Zvolte pomocí  nebo  požadované zařízení. 
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6. Stiskněte tlačítko  pod bodem Spárovat. 

7. Postupujte podle pokynů na displeji. 

Přečtěte si návod k obsluze zařízení Bluetooth. 

 Zařízení, které má být spárováno, se přepne do režimu 

spárování. 

U některých zařízení budete před prvním spárováním 

dotázáni na kód, resp. PIN. Ve většině případů se jedná o kód 

0000 nebo 1234. Informace k tomuto tématu najdete 

v příručce zařízení Bluetooth. 

Spárovaná zařízení jsou rozpoznána opakovaně a automaticky, 

pokud se nacházejí v blízkosti vašeho telefonu. 
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› Správa zařízení Bluetooth 

V položce menu Správa zařízení najdete možnost skrýt 

identifikaci vašeho telefonu a provádět nastavení vašich 

spárovaných zařízení. 

• Viditelnost: (Přednastavení: Zap.) 

Bluetooth název vašeho telefonu je Emporia V25. Můžete 

ho skrýt před ostatními zařízeními Bluetooth. 

• Možnosti pro spárovaná zařízení: 

Spárování: znovu aktivovat spojení Bluetooth 

Přejmenovat: Změna názvu zařízení Bluetooth ve vašem 

seznamu 

Smazat, Smazat vše: pro vymazání jednoho nebo všech 

spárování; „Smazané“ zařízení lze kdykoliv znovu spárovat. 

 V pohotovosti se na displeji zobrazuje symbol Bluetooth , takže 

je Bluetooth zapnutý. Zapnutý Bluetooth a připojená sluchátka 

potřebují více proudu, čímž se zkracuje doba provozu mobilního 

telefonu. 
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14.6 Služby SIM 

Zde najdete obsahy a služby, které vám dává k dispozici váš 

provozovatel sítě. Informace o obsahu, rozsahu a nákladech 

obdržíte od vašeho provozovatele sítě. 
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15. SEZNAMY HOVORŮ 
Zde najdete přehled všech 

telefonických spojení. 

 
 

› K položce menu Seznamy hovorů se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko  

2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte Seznamy hovorů. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Zmeškané hovory, Volaná čísla, Přijaté hovory, Doba trvání 

hovoru, Smazat 
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15.1 Zmeškané hovory 

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, 

které jste nepřijali. 

Jestliže jste zmeškali některý hovor, 

je to na displeji pohotovostního režimu indikováno . 

Jakmile voláte zpět nebo si chcete prohlédnout seznam 

hovorů, symbol zmizí. 

15.2 Vytočená čísla 

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, 

které jste vytočili. 

15.3 Přijaté hovory 

Zde najdete seznam posledních 20 hovorů, 

které jste přijali. 

15.4 Doba trvání hovoru 

Zde najdete informace týkající se doby trvání posledního 

hovoru, všech odchozích a příchozích hovorů, stejně jako dobu 

trvání všech hovorů. 

15.5 Vymazání seznamů hovorů 

Zde můžete smazat seznamy hovorů jednotlivě nebo můžete 
smazat všechny. 
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16. NASTAVENÍ 
Zde se podrobně dozvíte, jaká 

nastavení můžete na svém 

mobilním telefonu provést. 

 

› K položce menu Nastavení 

se dostanete takto: 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Zvolte pomocí  nebo  Nastavení. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

› Dostupné položky menu: 

Potichu/spánek, Tóny a signály, Hlasitost 

reproduktorů, Hlasitost hlasitého odposlechu, Displej a 

osvětlení, Čas a datum, Jazyk, Velikost textu, 

Upozornění na další hovor, Předání hovoru, Skrýt 

telefonní číslo, Texty nápovědy, Automatické 

uzamknutí tlačítek, Volba sítě, Tlačítko Oblíbené, 

Kontakty pro tísňové volání, Tlačítko nouzového volání, 

Bezpečnostní nastavení, Nastavení kontaktů, 0000 pro nastavení, 

Obnovení výchozího nastavení 
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16.1 Potichu/spánek 

(viz strana 54) 
 

16.2 Tóny a signály 

Můžete provádět osobní nastavení tónů, signálů a vibrací 

nebo volit přednastavení (profily). (viz strana 52) 

16.3 Hlasitost sluchátka 

Zde můžete nastavit hlasitost, 

s níž jsou na telefonním sluchátku slyšet hovory. 

16.4 Hlasitost hlasitého odposlechu 

Zde můžete nastavit hlasitost, 

s níž jsou slyšet hovory v režimu hlasitého odposlechu. 
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16.5 Displej a osvětlení 

• Osvětlení displeje Zde určíte, zda se má osvětlení displeje 

vypnout po 10, 20, 30 nebo 60 sekundách. Čím kratší je 

doba osvětlení, tím menší je spotřeba energie. 

• Osvětlení tlačítek: Zde určíte, zda má být klávesnice osvětlená 

a po jaké době (5, 10 nebo 20 sekund) se má vypnout. 

• Velikost textu: Zde můžete velikost textů na displeji přizpůsobit 

vašim požadavkům. 

• Velikost textu SMS: Zde si můžete určit velikost písmen při 

psaní textových zpráv. 
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16.6 Čas a datum 

Zde můžete provést nastavení pro čas, datum a jejich 

formát. 

Hodinky musíte přenastavit na letní čas. 

16.7 Jazyk 

Zde si můžete vybrat z různých jazyků. Jazyk můžete kdykoliv 

vrátit do výchozího nastavení, tedy na němčinu. 

16.8 Velikost textu 

Zde můžete velikost textů na displeji přizpůsobit vašim 

požadavkům. 

16.9 Upozornění na další hovor 

Zde si můžete nastavit, zda se vám má během telefonátu 

zobrazovat nově příchozí hovor pomocí signálu. 
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16.10 Předání hovoru 

Zde si můžete nastavit předání hovoru na záznamník hovorů, 

resp. určité osobě z vašich kontaktů. K dispozici jsou 

následující položky menu: 

• Všechny hovory: Všechny příchozí hovory budou 

okamžitě předány dál. 

• Chybí signál: Když váš telefon nemá signál, nejsou předávány 

žádné hovory. 

• Bez odpovědi: Když hovor nepřijímáte, je po určité době 

předán dál. Dobu čekání můžete nastavit mezi 5 a 

30 sekundami. 

• Obsazeno: Jestliže právě telefonujete, bude nově příchozí 

hovor předán dál. 

• Vše zrušit: Předávání hovorů můžete vypnout. 

16.11 Skrýt číslo volajícího 

Zde můžete nastavit, zda se má vaše vlastní číslo zobrazovat 

partnerovi v hovoru, nebo ne. 
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16.12 Texty nápovědy 

K jednotlivým položkám menu se zobrazují texty nápovědy, 

které objasňují způsob fungování. Zde můžete tyto texty 

nápovědy a vypnout a nastavit dobu, po jejímž uplynutí se má 

text objevit. 

 Když se zobrazuje text nápovědy na displeji, můžete se pomocí 

 dostat dolů nebo text nápovědy skrýt pomocí . 

16.13 Volba sítě 

Jestliže se nacházíte mimo mobilní bezdrátovou síť 

vašeho poskytovatele sítě, zvolí váš mobilní telefon 

síť automaticky. Zde můžete určit, 

jak má být mobilní bezdrátová síť vybrána. Tak si můžete 

například v zahraničí sami zvolit svou cizí síť. 

 Některé SIM karty musejí být před cestou do zahraničí 

u domovského provozovatele sítě jednorázově odblokovány pro 

používání v zahraničí. Kontaktujte prosím svého provozovatele 

sítě. 
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1 

16.14 Oblíbené 

Na tlačítko  si můžete uložit funkci, kterou chcete 

často používat. (viz strana 48) 

16.15 Číslo hlasové schránky 

Zde si můžete uložit číslo hlasové schránky. Toto číslo 

obdržíte od vašeho provozovatele sítě. 

1. Otevřete položku menu Číslo hlasové schránky. Na 

displeji se objeví: 

Číslo hlasové schránky   

Sem zadejte telefonní číslo vaší mobilní schránky. 

Toto číslo (mobilní schránky, e-mailové schránky) najdete 

v podkladech, které jste obdrželi od vašeho provozovatele sítě. 

2. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví:  Uloženo 

 Když v pohotov. režimu podržíte tlačítko stisknuté 

nejméně 3 sekundy, budete automaticky spojeni s vaší hlasovou 

schránkou. 
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16.16 Kontakty pro tísňové volání 

Zde si můžete uložit pět vašich kontaktů jako kontakty 

pro tísňové volání. (viz strana 70) 

16.17 Tlačítko tísňového volání 

Zde si můžete funkci tlačítka tísňového volání zapnout, nebo 

vypnout. (viz strana 69) 

16.18 Bezpečnostní nastavení 

Zde si můžete změnit, resp. vypnout PIN kód. Když vypnete 

PIN kód, není zařízení chráněné před uvedením do provozu 

cizí osobou. 

1. Otevřete položku menu Bezpečnostní nastavení. Nápis 

PIN je bíle podsvícený. 

Potvrďte stisknutím tlačítka . 

2. Zvolte tlačítky  nebo  mezi 

Zap., Vyp. a Změnit PIN. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Zadejte svůj současný 4místný PIN kód. (viz strana 24) 

4. Potvrďte stisknutím tlačítka . 

Na displeji se objeví: PIN OK! Dotaz na PIN... 
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0 

16.19 Nastavení kontaktů 

Tato funkce umožňuje změnu používané paměti a 

zobrazuje volné místo v paměti pro telefonní čísla. (viz 

strana 47) 

16.20 0000 pro nastavení 

Když zapnete tato bezpečnostní nastavení, musíte 4x 

stisknout tlačítko , abyste se dostali k položce menu 

Nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 



  Nastavení 
 

16.21 Reset 

Vrátí telefon do továrního nastavení. Možnosti jsou: 

• Reset nastavení: Pouze nastavení (jako 

např. vyzváněcí melodie, velikost textu, ...) a seznamy 

hovorů budou uvedeny do výchozího nastavení. Kontakty a 

SMS zůstanou zachovány. 

• Resetovat vše: Telefon se vrátí do výchozího 

nastavení. Kontakty, 

které jsou na vaší SIM kartě uložené, zůstanou zachovány. 

Po restartu se telefon chová, jak je popsáno v kapitole 

Zapnutí telefonu, první použití. (viz strana 18) 

 Pro reset potřebujete kód telefonu, který je od 

výrobce nastavený na 1234. 
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›› PŘÍSLUŠENSTVÍ 

17.1 Nabíjecí kabel s konektorem emporiaCONNECTOR 

Společnost emporia klade velký důraz na to, abyste mohli vaše 

zařízení ovládat snadno a bezpečně. Nový nabíjecí kabel, který 

odpovídá standardu microUSB, proto disponuje konektorem 

emporiaCONNECTOR – jedná se o kombinaci ergonomicky 

tvarované rukojeti, konektoru microUSB a vodicí lišty. 
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 Příslušenství
 Příslušen

 

 
 

 

• Když konektor emporiaCONNECTOR uchopíte, hned poznáte, 

zda rukojeť správně držíte v ruce. 

• Zasuňte nyní vodicí lištu do zdířky pro sluchátka a konektor 

USB do zdířky USB. 
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17.2 Nabíjecí stanice 

S nabíjecí stanicí můžete váš mobilní telefon pohodlně 

nabíjet, a současně bude mít ve vašem bytě své pevné 

místo. 

Zapojte nabíjecí kabel s konektorem emporiaCONNECTOR do 

zdířky na zadní straně nabíjecí stanice. Postavte mobilní 

telefon do nabíjecí stanice. Chcete-li 

zařízení nabíjet tímto způsobem, můžete ponechat nabíjecí kabel 

trvale zapojený do nabíjecí stanice. 

Abyste šetřili proud, odpojte 

nabíjecí stanici od napájení. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdířka pro vodicí lištu 

 

  Zdířka microUSB  
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› Telefonování přes nabíjecí stanici: 

Když je telefon připojený k nabíjecí stanici, můžete příchozí 

hovory přijímat různými způsoby: 

• Ponechte telefon v nabíjecí stanici a stiskněte zelené 

tlačítko na telefonu. Hovor bude přijat v režimu 

hlasitého odposlechu. 

• Vyjměte telefon z nabíjecí stanice a hovor bude 

automaticky přijat. 

• Když telefon postavíte do nabíjecí stanice během hovoru, 

zůstane hovor zachován a aktivuje se hlasitý odposlech. 

 Při nabíjení pomocí nabíjecí stanice se při příchozím hovoru 

automaticky vypne funkce vibrování. Tím se má zamezit 

nežádoucímu pohybu nabíjecí stanice vlivem vibrací. Když 

telefon vyjmete z nabíjecí stanice, bude funkce vibrací znovu 

aktivní. 
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›› BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

› Použití v souladu s určením 

• Tento mobilní telefon je robustní a je určený pro mobilní použití. 

Přesto musí být chráněn před vlhkostí (déšť, koupelna, ...) a nárazy. 

• Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření. 

• Jiné než shora popsané použití je nepřípustné a může vést k poškození 

produktu. Kromě toho je spojeno s nebezpečím zkratu, vzniku požáru apod. 

Výrobek nesmí být pozměňován, přestavován a jeho plášť se nesmí otevírat. 

Síťový adaptér je vhodný pouze pro provoz v běžné domácí síťové zásuvce 

veřejné elektrické sítě s napětím 100–240 voltů, 50/60 Hz (10/16 A) 

střídavého napětí. 

› Používání produktu 

• Mobilní telefon vypněte v nemocnicích, resp. v blízkosti zdravotnických 

zařízení. Měla by být dodržována minimální vzdálenost 20 cm mezi 

kardiostimulátorem a zapnutým mobilním telefonem. 

• Nikdy neřiďte auto, zatímco držíte v ruce mobilní telefon. Dodržujte 

příslušné národní zákony a dopravní předpisy. 

• Během letu v letadle mějte mobilní telefon vypnutý. 
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• V blízkosti čerpacích stanic a jiných míst s výbušnými látkami mobilní 

telefon vypněte. 

• Kapesní svítilnou LED nikdy nesviťte do očí lidem nebo zvířatům! (Třídy 

ochrany 3) 

• Abyste zamezili poškození sluchu, nepoužívejte 

sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti.  
Nedržte si mobilní telefon u ucha, když je 

aktivovaný hlasitý odposlech nebo když bylo stisknuto tlačítko tísňového 
volání. 

• Použití sluchátek při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. 

Vyzkoušejte hlasitost použitých sluchátek. 

• Mobilní telefon a příslušenství mohou obsahovat drobné části. Přístroj 

uchovávejte mimo dosah malých dětí. 

• Doporučujeme vám, abyste zařízení z bezpečnostních důvodů odpojili od 

mobilního telefonu. 

• Síťový adaptér slouží jako oddělovací zařízení mezi produktem a síťovou 

přípojkou. Síťová přípojka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být 

snadno dostupná. 
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18.1 Záruka 

12měsíční záruční doba (6 měsíců na akumulátor) začíná předáním 

zařízení. Okamžik předání doložte originálním dokladem o zakoupení 

(pokladní doklad, faktura) s číslem IMEI. Tyto podklady si pečlivě 

uschovejte. 

Naše záruka se řídí našimi záručními podmínkami, platnými v okamžiku 

zakoupení výrobku. Záruka platí pouze při použití originálního 

akumulátoru os společnosti emporia.  Společnost emporia v žádném 

případě neodpovídá za následující situace: 

• Jakákoliv ztráta dat nebo informací 

• Jakékoliv zvláštní nebo náhodné škody a také následné nebo nepřímé škody, 

nezávisle na tom, čím byly zapříčiněny 

 

18.2 Podpora 

› Servisní středisko společnosti emporia 

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Rakousko· www.emporia.at 

• Německo: 0049 (0)180 · 59 13 181 

• Rakousko: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446 

• Švýcarsko: 0041 (0)8484 · 50004 
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18.3 Likvidace 

› Likvidace obalu 

Obaly a balicí prostředky lze recyklovat a v zásadě by měly být 

odevzdávány k opětovnému použití. 

› Likvidace akumulátoru 

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! 

Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat 

akumulátory a baterie. Můžete je odkládat na lokálních sběrných místech ve 

vaší obci nebo u odborných prodejců. 

› Likvidace zařízení 

Když tento výrobek jednoho dne doslouží, neodkládejte ho do 

domovního odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí ho 

odložte k ekologicky šetrné likvidaci na sběrném místě nebo 

ve sběrném dvoře, kde přijímají staré přístroje. 
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18.4 Technická data produktu 

• Reproduktory jsou vhodné pro osoby s poškozeným sluchem 

• Duální pásmo GSM 900 / 1800 MHz 

• Rozměry: 119 × 58 × 13 mm 

• Hmotnost: 88 g 

• Provozní teplota: 0–40 °C 

• Kapesní svítilna: Třídy ochrany 3 

• Akumulátor (vyměnitelný): AK-V25 – Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh 

• Pohotovostní režim: až 350 hodin* 

• Doba trvání hovoru: až 6 hodin* 

• Interní anténa: SAR 0,961 W/kg 

• Napájecí adaptér (In: 100–240 V, AC 50/60 Hz | Out: 5,0 V – 550 mA DC) 

• Bluetooth 3.0 HSP/HFP 

 

* V závislosti na pokrytí sítí a aktivovaných aplikacích se může 

doba provozu zkracovat. 
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18.5 Prohlášení o shodě (DOC) 

Společnost Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Rakousko prohlašuje, že 

konstrukce níže uvedeného zařízení odpovídá uvedeným relevantním 

směrnicím EU. 

› Označení výrobku: Dual Band Mobile Phone 

› Číslo výrobku: V25 

› Relevantní evropské směrnice: Bezdrátová zařízení / 

telekomunikační zařízení 1999/5/ES R&TTE směrnice 1999/5/ES 

› Harmonizované evropské odborné a základní normy: 

• Bezpečnost a zdraví: EN 50332-1 (2000); EN 

50360+A1 (2012); EN 50566 (2013); 

EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011); 

EN 62209-1 (2006) /-2 (2010); EN 62479 (2010) 

• EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1); 

EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011) 

• Rádiové spektrum: EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 511 (V9.0.2) 

0678 
Eveline Pupeter 12.07.2014, 

Linz/Austria emporia Telecom 
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›› ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

› Kde získám náhradní díly a příslušenství? 

Příslušenství k mobilním telefonům emporia najdete v obchodech elektro. 

Pokud by je neměli skladem, mohou je zaměstnanci obchodu u nás 

objednat. 

19.1 Akumulátor a proces nabíjení 

› Akumulátor se velmi rychle vybíjí. V čem může být problém? 

Výdrž akumulátoru závisí na tom, jak intenzivně telefon používáte. Kromě 

toho má na vybíjení akumulátoru vliv také pokrytí sítí ve vaší lokalitě, 

protože se při hledání sítě spotřebuje hodně energie. Také aktivované 

Bluetooth spotřebovává proud. 

Akumulátor má životnost asi dva roky. Když jeho výkon po této době 

poklesne, můžete si zakoupit náhradní akumulátor. 

› Mohu dále používat svou starou nabíječku emporia? Váš 

mobilní telefon patří k nové generaci zařízení emporia s konektorem 

microUSB. Sice disponuje zdířkou 3,5 mm, ta 

ale slouží pouze pro připojení sluchátek. Do této zdířky nezapojujte žádnou 

nabíječku, protože byste tím mohli telefon zničit. 

› Mohu používat i jiné nabíječky s konektorem microUSB? 

MicroUSB je mezinárodní standard. Můžete používat i jiné nabíječky 

s tímto konektorem. 
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› Akumulátor již nelze nabít. Co mám udělat? Zkontrolujte, zda jste 

nabíječku správně zapojili do nabíjecí zdířky a do zásuvky. Akumulátor má 

životnost asi dva roky. Když jeho výkon po této době poklesne, můžete si 

zakoupit náhradní akumulátor. 

Telefon lze nabíjet výhradně přes kabel microUSB nebo nabíjecí stanici. 

Nepoužívejte staré nabíječky emporia s kolíkovým konektorem. 

› Můj mobilní telefon emporia je na nabíjecí stanici – 

mohu přesto telefonovat? 

Ano, můžete telefonovat i v době, kdy je mobilní telefon na nabíjecí 

stanici. Mobilní telefon je v takovém případě zapnutý na hlasitý 

odposlech. Hovor můžete přijmout různými způsoby: 

• Vyjměte telefon z nabíjecí stanice a hovor bude automaticky přijat. 

• Stiskněte zelené tlačítko na telefonu v nabíjecí stanici a hovor bude přijat 

v režimu hlasitého odposlechu. 

• Když telefon postavíte do nabíjecí stanice během hovoru, automaticky se 

aktivuje hlasitý odposlech. 

• Při nabíjení pomocí nabíjecí stanice se při příchozím hovoru 

automaticky vypne funkce vibrování. Tím se má zamezit nežádoucímu 

pohybu nabíjecí stanice vlivem vibrací. Když telefon vyjmete z nabíjecí 

stanice, bude funkce vibrací znovu aktivní. 
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› Proces nabíjení se nespouští. Co mám udělat? 

Zahájení nabíjení může trvat několik minut.  Vyjměte akumulátor 

z mobilního telefonu a zasuňte ho znovu zpátky. Pokud po dobu 

více než 30 minut nezaznamenáte žádnou reakci, obraťte se prosím na servisní 

středisko. 

19.2 SIM karta 

› Moje SIM karta se nedá zasunout do telefonu, co mám dělat? 

Na straně 14 vidíte, jak kartu správně vložit. Existují různé velikosti SIM 

karet. Pro telefony emporia budete potřebovat mini SIM kartu. Pokud 

má vaše SIM karta jiný formát, můžete si v odborném obchodě 

s elektronikou zakoupit příslušný adaptér. 

› Jak mohu své kontakty přenést do nového telefonu? 

Ujistěte se, že máte ve vašem starém mobilním telefonu všechny kontakty 

uložené na SIM kartě. Jakmile SIM kartu zasunete do nového telefonu, jsou 

všechny kontakty přenesené. Poté můžete kontakty přenést také do 

paměti telefonu (viz strana 46). 

› Na displeji se zobrazuje: Vložte SIM kartu! 

Pouze tísňová volání. Co mám udělat? 

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně zasunutá. Jestliže SIM karta nadále 

není rozpoznána, obraťte se na provozovatele sítě. 
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19.3 Displej 

› Na displeji se objevuje text. Co to znamená? 

Jedná se o texty nápovědy, které vysvětlují způsob fungování. Když se 

zobrazuje text nápovědy na displeji, můžete se pomocí  dostat dolů 

nebo text nápovědy skrýt pomocí . 

› Co znamenají různé symboly na displeji? Na displeji se zobrazují 

důležité informace k telefonu. Všechny symboly a jejich význam najdete 

na straně 26. 

› Jak mohu změnit délku kroku? 

V menu Nastavení – Velikost textu můžete vybírat mezi dvěma 

velikostmi písma (Malé a Velké). 

› Displej je černý. Co to znamená? 

• Jestliže na telefonu delší dobu nestisknete žádné tlačítko, displej zčerná. 

Telefon se přepne do režimu úspory energie, aby šetřil proud. Po stisknutí 

libovolného tlačítka se displej znovu rozsvítí. 

• Když je aktivované automatické uzamknutí tlačítek, reaguje telefon pouze 

na stisknutí zeleného tlačítka nebo tlačítka . 

19.4 Hovory 

› Jak si mohu uložit telefonní číslo mé mobilní 

hlasové schránky? 

Vše k tématu hlasové schránky najdete na stránce 60. 
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› Kde si mohu nastavit, po jaké době má být hovor 

přesměrován do hlasové schránky? 

V Nastaveních pod bodem Předání hovoru můžete určit, že má být hovor 

předán do hlasové schránky, když ho neberete. Když nastavíte tuto funkci, 

můžete zvolit také čas, po jehož uplynutí bude hovor předán. 

› Jak mohu do svého telefonu emporia 

nahrát další vyzváněcí melodie? 

Bohužel není možné nahrát do telefonu další vyzváněcí melodie. 
 

19.5 Tóny a signály 

› Ozvučení tlačítek je příliš hlučné – kde je mohu vypnout? 

Vše k tématu ozvučení tlačítek najdete na stránce 52. 
 

› Jak mohu změnit vyzváněcí melodii a hlasitost? 

Vše k tématu vyzváněcí melodie najdete na stránce 52. 
 

19.6 Zprávy 

› Kde najdu podporu pro psaní SMS zpráv (T9)? 

Tento mobilní telefon bohužel nedisponuje textovou podporou (prediktivním 
zadáváním) (T9). 

 

19.7 Tlačítko tísňového volání 

› Co se stane, když stisknu tlačítko tísňového volání omylem? 

Když tlačítko tísňového volání stisknete omylem, můžete tísňové volání 

během 10 s ukončit stisknutím , pokud je 
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zapnutý předběžný alarm. Jestliže předběžný alarm není zapnutý nebo 

uplynulo 10 sekund, spustí se sekvence tísňového volání. Tu můžete zastavit 

tím, že z telefonu vyjmete akumulátor. 

19.8 Všeobecně 

› Na displeji se zobrazuje: Volání se nezdařilo. Co mám udělat? 

Zkontrolujte, zda je vytočené telefonní číslo správné a zda je místní 

předvolba úplná. 

› Mobilní telefon nereaguje. Co mám udělat? 

Odstraňte akumulátor, vložte ho zpátky a zapněte telefon. Jestliže 

telefon stále ještě nereaguje, 

obraťte se na servisní středisko. 
 

› Jak mohu telefon vrátit do výchozího nastavení? 

Otevřete v menu Nastavení položku menu Obnovení výchozího 

nastavení. Možnosti jsou: 

• Reset nastavení: Pouze nastavení (např. vyzváněcí melodie, velikost  

textu, ...) a seznamy hovorů budou uvedeny do výchozího nastavení. 

Kontakty a SMS zůstanou zachovány. 

• Resetovat vše: Telefon se vrátí do výchozího nastavení. Kontakty, 

které jsou na vaší SIM kartě uložené, zůstanou zachovány. Po 

restartu se telefon chová, jak je popsáno v kapitole Zapnutí 

telefonu, první použití. (viz strana 18) Pro reset potřebujete kód 

telefonu, který je od výrobce nastavený na 1234. 
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