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VLOŽENÍ SIM KARTY

Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.
Obr. 2: SIM kartu zasuňte kontakty zlaté barvy směrem 

dolů do držáku SIM karty.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat 
kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuňte, 
dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuňte do USB zdířky  
na horní straně telefonu.

Pozor: Baterii před uvedením do provozu nabíjejte minimálně 
po dobu 4 hodin. Používejte pouze baterie a nabíječky, které 
jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem.

FUNKCE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ EMPORIA

Můžete si uložit až 5 kontaktů tísňového volání (rodina, přátele, 
oficiální instituce). 

 ¡ V tísňovém případě stiskněte a přidržte tlačítko tísňového 
volání na zadní straně telefonu. (Funguje i když je telefon 
zavřený.)

 ¡ Telefon bude automaticky volat na 5 předem nastavených 
ččísel v pořadí, které jste předem nastavili.  
Pokud první číslo hovor nepřijme,  
telefon automaticky zavolá na druhé číslo.  
Pokud druhé číslo hovor nepřijme,  
telefon automaticky zavolá na třetí číslo,  
atd. (max. 3 pokusy s 5  čísly).

 ¡ Současně s tísňovým voláním se odešle zpráva (SMS): »Máte 
tísňové volání. Pokud hovor přijmete, zazní varovný signál. 
Aby bylo navázáno spojení, stiskněte 3krát tlačítko 0.«

Poznámka: Volaný musí během 60 sekund 3krát stisknout 
tlačítko 0, jinak se hovor přeruší (aby se Vaše tísňové volání 
nedostalo do hlasové schránky).

 ¡ Po zahájení tísňového volání přijímá váš telefon emporia 
po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud 
chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem  
 zcela vypněte a opět zapněte.

 ¡ Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a přidržte .

 ¡ Během tísňového volání zní neustále výstražný tón, který 
navíc alarmuje vaše okolí a volanou osobu.

 ¡ Pokud nemáte uložené žádné kontakty tísňového volání, 
pokud je vyčerpán kredit na vaší telefonní kartě nebo 
nemůžete telefonovat v cizí telefonní síti (např. není 
aktivován roaming), pak se po stisknutí tlačítka tísňového 
volání zavolá na tísňovou linku 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako kontakty tísňového volání 
uložit oficiální instituce (policie, hasiči atd.), je třeba si to 
s nimi upřesnit. Nepřebíráme žádnou záruku za možné 
náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení/upravení kontaktů tísňového volání:  
V menu Nastavení _ Kontakty tísňového volání  
_ Uložit kontakt tísň. volání  
_ vyberte záznam (např. kontakt tísň. volání  1)  
pomocí tlačítek    
_ tlačítkem  vyberte Ok  
_ vyberte, zda se jedná o Soukromé nebo  
Pomocná organizace   
_ vyberte kontakt.

Zapnutí tlačítka tísňového volání:  
V menu Nastavení _ Kontakty tísňového volání 
_ Tlačítko tísňového volání _ Zapnout/vypnout

Předběžný alarm:  
Předběžný alarm je výstražný tón, který zní po dobu 
10 sekund, aby upozornil vaše okolí na tísňovou situaci.  
Poté se spustí sekvence tísňového volání. 
V menu Nastavení _ Kontakty tísňového volání  
_ Předběžný alarm _ Zapnout/vypnout

NASTAVENÍ
V menu Nastavení _ 

Zvuky a výstrahy:  
Můžete provést vlastní nastavení tónů, signálů a vibrování 
nebo si vybrat z předem nastavených (profily).

 ¡ Body menu: Melodie vyzvánění, Melodie budíku, Hlasitost 
vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo,  
Maximální/autobus, Zesilující vyzvánění, Vibrování při 
volání, Vibrování při alarmu, Tóny tlačítek, Tón zprávy, 
Vibrování při zprávách, Hlasitost sluchátek, Hlasitost 
handsfree, Tón potvrzení, Tón tísňového volání.

 ¡ Profil Potichu/spánek  
pouze optické indikace (bliká led kapesní svítilny,  
indikace na externím displeji),  
bez vyzváněcího tónu, bez funkce vibrování.

 ¡ Profil Schůzka/divadlo  
optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na 
externím displeji) a přístroj vibruje, bez vyzváněcího tónu.
Profil Maximální/autobus  
tóny tlačítek, tón SMS a funkce vibrování jsou zapnuty, 
hlasitost hovoru je nastavena na maximální.

Č. hlasové schránky:  
Zadejte číslo své hlasové schránky. Toto číslo naleznete v 
podkladech svého mobilního operátora.

Nastavení zabezpečení:
 ¡ PIN: zadávání PIN zapnout/vypnout, změnit PIN
 ¡ Heslo: zapnout/vypnout, změnit (původně 1234)

Resetovat na výchozí nastavení: 
Svůj telefon můžete resetovat na výchozí nastavení  
(původní heslo telefonu 1234).

SYMBOLY NA EXTERNÍM DISPLEJI
Symboly lze vidět pouze, pokud je telefon zavřený.  
Jakmile se telefon rozevře, zmizí.

Čas:  
Stisknutím tlačítka  nebo  se  
zobrazí čas.
Příchozí volání:  
Zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.
Zmeškané volání:  
Bliká při zmeškaném volání.
Nová zpráva:  
Bliká při nové zprávě.
Vybitá baterie:  
Bliká při vybité baterii.
Nabíjení baterie:  
Zaplňuje se při nabíjení nabíjecím kabelem  
nebo v nabíječce.
Tísňové volání:  
Objeví se po stisknutí tlačítka tísňového volání.
Budík:  
Objeví se, když zvoní budík.
Odložení budíku:  
Objeví se, když je budík tlačítkem   nastaven  
na odložení buzení (po 5 minutách zazvoní  
budík znovu).

NÁSTROJE
V menu Nástroje _ 

Budík:
 ¡ Nastavit čas:  
Aktivujte budík _ zadejte čas  
_ potvrďte tlačítkem . Nyní budík zvoní každý den  
v nastavenou dobu.

 ¡ Vypnout: deaktivování budíku
Zvonící budík vypnete tlačítkem .  
Odložení buzení tlačítkem  nebo   
(po 5 minutách zazvoní znovu).

Bluetooth:  
Pomocí této funkce můžete používat bez kabelu zařízení 
handsfree, která podporují technologii Bluetooth.

 ¡ Bluetooth zap./vyp.:  
Aktivování/deaktivování Bluetooth

 ¡ Spojit _ Hledat nová zařízení:   
Hledání zařízení, která se mají spárovat  
_ vyberte tlačítkem .  
Při příštím zapnutí Bluetooth budou již spárovaná zařízení 
rozpoznána a automaticky spojena.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát. Pořízené fotografie 
naleznete v menu v části Fotoalbum.
Fotografování:  

V pohotovostním režimu fotoaparát aktivujete tlačítkem   
_ fotografii pořídíte stisknutím tlačítka .

Možnosti fotoaparátu:  
V menu Nastavení _ Nastavení fotoaparátu _  
Samospoušť, Efekt, Velikost fotografie, Kvalita a Noční 
režim.

Fotoalbum:  
Vaše fotografie se ukládají do menu Fotoalbum.

 ¡ Fotoalbum prohlížíte tlačítky  a/nebo .
 ¡ Možnosti k vybranému obrázku otevřete tlačítkem . 
K dispozici jsou tyto možnosti: Zobrazit, Odeslat, Tapeta, 
Fotografie kontaktu, Přejmenovat, Odstranit, Vše 
odstranit a Paměť.

Poznámka: Pomocí datového USB kabelu můžete telefon 
připojit k počítači a fotografie tam zkopírovat.

Poznámka: Kapacitu paměti svého mobilního telefonu můžete 
zvýšit pomocí karty microSD. Tyto karty zakoupíte v odborné 
prodejně s elektronikou.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Obrazovka (displej) je prázdná/černá:  

Telefon je v režimu úspory energie  
(stiskněte nějaké tlačítko). Nebo je vypnutý 
_ stiskněte na 2 sekundy tlačítko  a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:  
Vyjměte baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud 
telefon stále ještě nereaguje,  
obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:  
Spuštění nabíjení může trvat i několik minut.  
Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, 
obraťte se na servisní středisko.
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SMS ZPRÁVY

SMS (Short Message Service) jsou krátké psané zprávy o 
délce max. 160 znaků.

Psaní zpráv:  
Tlačítkem menu  otevřete menu _ Zprávy  _ Napsat 
zprávu . Text se zadává pomocí číselné klávesnice. 

 ¡ Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí 
opakovaným stisknutím tlačítka.  
(např. 2x 4

ghi , 1x 2
abc , 3x 5

jk l , 3x 5
jk l , 3x 6

mno  pro napsání slova Hallo)  
1   . , ! ? ‘ “ @ : 1

2
abc   a b c 2 ä æ å à

3
def   d e f 3 è è ê

4
ghi   g h i 4 ì í î ï

5
jk l   j k l 5 £

6
mno   m n o 6 ö ø ó

7
pqrs   p q r s 7 ß $
8

tuv   t u v 8 ü ù ú
9
wxyz   w x y z 9 ý þ
0   mezera; 0

+    zvláštní znaky: , .   ? ; : ! “ ’  
@ _  ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

 ¡ Způsoby zadávání se přepínají tlačítkem #
a A1 :  

abc _ pouze malá písmena
ABC _ pouze velká písmena

Abc _ VELKÁ a malá písmena
123 _ čísla

 ¡ Vše odstranit: stiskněte a podržte tlačítko .
Odeslat zprávu:  

Pomocí 2x  vyberte Odeslat na/pro a zadejte číslo nebo 
pomocí tlačítka  vyhledejte v kontaktech a pomocí  
odešlete.

Přijetí zprávy:  
O nové příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a 
symbol blikající na externím displeji.  
Po stisknutí  si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo  
přes menu do Zprávy _ Přijaté si můžete prohlížet seznam 
již přijatých zpráv.

KONTAKTY

Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. 
Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420). 
Tlačítkem menu  otevřete menu  
_ dále tlačítky ,  do Kontakty _ položky menu:  
Hledat jméno, Nový kontakt, Změnit kontakt, Odstranit, 
Zaslat kontakt přes SMS, Kopírovat kontakt, Moje číslo, 
Tlačítka rychlé volby, Kontakty tísňového volání, Nastavení 
kontaktů a SMS v kontaktech.
Uložení kontaktů (jméno a číslo):  

Tlačítkem menu  otevřete menu  
_ dále tlačítky ,  do Kontakty  
_ dále tlačítky ,  na Nový kontakt  
_ zadejte jméno (psaní textu viz kapitola Napsat zprávu)  
_  _ vložte číslo _   
_ Fotografie kontaktu Ano/Ne  _ tlačítkem  uložit.

Vyhledávání kontaktů:  
Tlačítkem  otevřete Kontakty _ 

 ¡ Tlačítky  a  procházíte záznamy.
 ¡ Nebo pomocí číselné klávesnice zadejte počáteční  
písmeno hledaného záznamu (případně procházejte  
dále pomocí ). _

 Když záznam vyberete, tlačítkem  zahájíte volání.
Přijetí nového kontaktu přes SMS:  

V menu Kontakty _ aktivujte funkci SMS v kontaktech, 
abyste mohli prostřednictvím SMS přijímat nové záznamy.  
Zadejte, zda vám nové záznamy může posílat každý 
(Zapnout) nebo jen již kontakty uložené v telefonu (Pouze 
z kontaktů). Telefonní číslo se automaticky uloží do vašich 
kontaktů, když obdržíte SMS s následujícím obsahem:  
#Name#Nummer#, např.: #Martin#+436641234567#

SYMBOLY NA DISPLEJI   Intenzita signálu sítě

  Roaming (zahraničí)

  Indikátor stavu baterie

  Nová zpráva

  Zmeškané volání

  Přesměrování volání

  Profil: Potichu/spánek

  Profil: Maximum

   Profil:  
Schůzka/divadlo

  Zapnuto Bluetooth

  Připojeno Bluetooth

  Zapnutý budík

Opětovné vytáčení:  
Stisknutím tlačítka  zobrazte Seznam volání.  
_ Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo.  
_ Volání zahájíte pomocí tlačítka .

Handsfree: Během hovoru funkci handsfree zapnete,  
příp. vypnete tlačítkem .

Pohotovostní režim:  
V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale 
žádné aplikace (telefonie, SMS atd.). 

Přístup do menu: 
 ¡ Stisknutím tlačítka menu  menu otevřete.
 ¡ Procházení položkami menu: tlačítky  a/nebo .  
Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná 
položka menu.

 ¡ Položky menu lze vybrat přímo pomocí přiřazených čísel.
 ¡ Stisknutím  nebo  vyberete možnost, která je zobrazená 
na displeji (nad tlačítky).

 ¡ Pokud chcete přejít zpět do pohotovostního režimu, 
znovu stiskněte tlačítko  nebo telefon zavřete.

Úspora energie:  
Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, 
obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím 
volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka 
automaticky opět zapne. 

PRVNÍ KROKY

 ¡ Stisknutím tlačítka   po dobu minimálně 2 sekund 
se telefon zapne. 

 ¡ Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko   
na 2 sekundy.

Při prvním použití nové SIM karty:  
Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) _ 
potvrďte tlačítkem .

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má 
zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. 
Na zadání kódu máte maximálně tři pokusy, po třetím 
nesprávném zadání bude možné SIM kartu odblokovat 
pouze pomocí PUK kódu. PIN kód a PUK kód naleznete v 
podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora. 

	_ Tlačítky  a  vyberte Jazyk _   
_ Nastavit čas _  _ Nastavit datum _   
_ a tlačítky  a  vyberte Velikost textu: Malá nebo 
Velká _  

Příchozí volání: 
 ¡ Přijetí volání: telefon rozevřete a tlačítkem  volání přijměte.
 ¡ Odmítnutí hovoru: stiskněte  nebo telefon zavřete.
 ¡ Dočasné ztlumení vyzvánění:  
stiskněte tlačítko  na boční straně.

Ukončení hovoru: stiskněte  nebo telefon zavřete.

Volání: Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo  
(vč. místní předvolby) _ volání spustíte tlačítkem . 

 Tlačítko přijetí volání/OK
 ¡ Zahájení hovoru, příp. přijetí volání

 ¡ V menu: potvrzení výběru 
 ¡ V pohotovostním režimu: zobrazí Seznam volání

Nastavení hlasitosti  & 
 ¡ Upravení hlasitosti sluchátek

 ¡ Telefon vyzvání: stisknutím tlačítka  vypnete zvuk 
vyzvánění (při příštím volání je opět slyšet).

 Oblíbené tlačítko
Zde si uložte funkci, kterou 

používáte nejčastěji. Změnit nebo přiřadit  
v Menu _ Nastavení _ Oblíbené tlačítko

Tlačítko 1   (hlasová schránka)
Dlouhým stisknutím spustíte poslech hlasové schránky.

 Tlačítko +

 ¡ Dlouhé stisknutí: + (pro kódy zemí, 
např. +420 pro Česká republika)

 ¡ Při psaní: symboly  
(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)

 Tlačítko ukončení volání/zpět/odstranit 
 ¡ Během hovoru: ukončení
 ¡ V menu: posun o krok zpět
 ¡ Při zadávání čísel, příp. písmen: odstranění

  Tlačítka s šipkami
 ¡ Prohlížet Kontakty a menu
 ¡ V pohotovostním režimu se  
tlačítkem  zobrazí Kontakty

 Tlačítko fotografie
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete  
na své uložené fotografie.

menu  Tlačítko menu
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu.

 Tlačítko #
a A1

 ¡ Při psaní: přepínání mezi psaním velkými  
a malými písmeny, příp. čísly

 Tlačítko zapnout/vypnout
Stisknutí a podržení: zapnutí, příp. vypnutí

Kapesní svítilna

Konektor pro sluchátka
Pozor: Nejedná se o zdířku pro 

nabíjení!

Zdířka pro USB nabíjecí kabel
 ¡ K nabíjení baterie
 ¡ USB připojení k počítači

 Tlačítko tísňového volání 
V tísňové situaci tiskněte  
po dobu 3 sekund.

 Tlačítko kapesní svítilna 
Když je přístroj zapnutý:

 ¡ Zapnout: stiskněte na 2 sekundy
 ¡ Vypnout: krátce stiskněte

 Tlačítko fotoaparát
 ¡ Zapnutí fotoaparátu
 ¡ Spoušť

Zdířka pro USB nabíjecí kabel


