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EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Du kan spara upp till 5 nödsamtalskontakter  
(familj, vänner eller offentliga institutioner). 

 ¡ Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av 
telefonen intryckt. (Fungerar även om knapplåset är på.)

 ¡ De fem förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de 
har sparats.  
Om det första samtalet inte besvaras 
rings automatiskt det andra numret upp.  
Om det andra samtalet inte besvaras 
rings automatiskt det tredje numret upp  
osv. (max. tre försök med fem nummer).

 ¡ Parallellt med nödsamtalet skickas ett meddelande (SMS): 
»Du får ett nödsamtal. När ett samtal besvaras ljuder en 
varningssignal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att 
upprätta anslutningen.«

Observera: Den uppringda parten måste inom 60 sekunder  
trycka tre gånger på 0-knappen. I annat fall bryts samtalet  
(för att förhindra att nödsamtalet hamnar hos en 
telefonsvarare).

 ¡ När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt 
alla inkommande samtal i en timme. För att stänga av denna 
funktion trycker du på den  i ca. 3 sekunder eller stänger 
apparaten helt och hållet med knappen  varefter du slår på 
den igen.

 ¡ Håll  intryckt för att avbryta nödsamtalet.

 ¡ Under nödsamtalet ljuder en konstant varningssignal som både 
alarmerar personer i närmiljön och den som rings upp.

 ¡ Om ingen nödsamtalskontakt är sparad, om du saknar pengar 
på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan 
operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad)  
ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.

Observera: Om du vill använda en offentlig institution (polis, 
brandkår osv.) som nödsamtalskontakt måste du få tillstånd 
till detta från respektive institution. Vi frånsäger oss allt 
ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en 
hjälporganisation.

Spara/redigera nödsamtalskontakter:  
Välj en post i menyn Inställningar  
_ Nödsamtalskontakter  
_ Spara nödsamtalsnr  
_ (t. ex. Nödsamtalsnr 1) med   
_ Välj Ok med   
_ Välj Privat eller Hjälporganisation med   
_ Välj en kontakt

Aktivera nödsamtalsknappen:  
I menyn Inställningar _ Nödsamtalskontakter  
_ Nödsamtalsknapp _ Till/från

Förlarm:  
Förlarmet är en varningssignal som ljuder i 10 sekunder och 
uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar 
nödsamtalssekvensen. 
I menyn Inställningar _ Nödsamtalskontakter  
_ Förlarm _ Till/från

INSTÄLLNINGAR
I menyn Inställningar _ 

Ljud och signaler:  
Du kan välja personliga inställningar för ljud, signaler och 
vibrationer (profiler).

 ¡ Menyalternativ: Ringsignal, Väckningssignal, Volym för 
ringsignal, Ljudlös/sov, Konferens/teater,  
Max/buss, Ökande ringvolym, Vibrationer vid ink. samtal, 
Vibrationer för alarmklocka, Knappljud, Meddelandesignal, 
Vibrationer vid meddelanden, Telefonvolym, 
Handsfreevolym, Bekräftelsesignal, Nödsamtalssignal

 ¡ Profilen Ljudlös/sov  
Endast optisk indikering (lysdioden till ficklampan blinkar, 
indikator på displayen), ingen samtalssignal, ingen 
vibrationsfunktion

 ¡ Profilen Konferens/teater  
Optisk indikering (lysdioden för ficklampan blinkar, indikator på 
displayen) och telefonen vibrerar, ingen ringsignal

 ¡ Profilen Max/buss  
Knappljud, SMS-ljud och vibrationsfunktion aktiverade, 
ringvolymen är inställd på maximal volym

Nr till telefonsvarare:  
Ange numret till din telefonsvarare. Detta nummer hittar  
du i dokumentationen från din nätoperatör.

Säkerhetsinställningar:
 ¡ PIN: PIN-kod till/från, ändra PIN
 ¡ Telefonkod: till/från, ändra (fabriksinställning: 1234)

Återställ:  
Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna 
(telefonkoden är fabriksinställd på 1234).

FM-RADIO

I menyn _ FM-radio _ Alternativ:  
Kanallista, Manuell inmatning, Förinställd ljudfilssökning, 
Högtalare, Information, Avsluta

Kanalsökning 
 ¡ Manuell kanalinställning: Om du känner till frekvensen för 
en radiokanal kan du ställa in kanalen med   eller mata in 
frekvensen via Alternativ _ Manuell inmatning  
_ med sifferknapparna 

 ¡ Automatisk kanalinställning: under Alternativ  
_ Förinställd ljudfilssökning _   
_ alla kanaler som hittas sparas i kanallistan

Ställ in volymen:  
Med  och  på sidan av telefonen. Fungerar inte med 
autom. sökning och under Alternativ.

SAMTALSLISTOR

I menyn _ Samtalslistor _ menyalternativ:  
Missade samtal, Ringda nummer, Mottagna samtal, Samtalstid, 
Ta bort

Samtalstid:  
Visar längden på det senaste samtalet, alla utgående och 
inkommande samtal, samt den totala längden på alla samtal.

Ta bort:  
För borttagning av enskilda eller alla samtalslistor

VERKTYG
I menyn Verktyg _ 

Alarmklocka:
 ¡ Ställ in tid: mata in och bekräfta väckningstiden.  
Alarmklockan är aktiverad och ljuder nu varje dag vid vald 
tidpunkt.

 ¡ Från: Stäng av alarmklockan
Med  stängs alarmklockan av när den ringer.  
Stäng av ljudet med  eller  (ringer igen efter 5 minuter).

Födelsedagspåminnelse:  
Mata in födelsedag: Ny födelsedag   
_ välj Från Kontakter eller mata in Namn  
_ mata in tidpunkten för födelsedagen under  
Ställ in datum _ mata in tidpunkten för larmet  
under Påminnelsetid

Bluetooth:  
Med den här funktionen kan trådlösa handsfree  
enheter som stöder Bluetooth användas.

 ¡ Bluetooth till/från:  
Aktivera/inaktivera Bluetooth

 ¡ Anslut _ Sök efter nya enheter:   
Sök efter enheter som ska anslutas  
_ Välj med .  
Nästa gång Bluetooth aktiveras kommer redan ihopparade 
enheter att identifieras och automatiskt anslutas.

LADDNINGSSTATION

Ladda med laddningsstationen:  
Sätt i laddningskabeln i uttaget på baksidan  
av laddningsstationen och sätt telefonen i laddaren.

VANLIGA FRÅGOR
Displayen är tom/svart: 

 ¡ Energisparläget är aktiverat:  
Tryck på valfri knapp.

 ¡ Knapplås och energisparläge aktivt:  
Tryck på knappen  eller den gröna knappen

 ¡ Telefonen avstängd:  
Håll  intryckt i 2 sekunder för tillkoppling

 ¡ Batteriet är helt tömt och telefonen har stängts av: ladda 
batteriet.

SÄTTA I SIM-KORT

Fig. 1: Ta bort batterilocket
Fig. 2: För in ett SIM-kort i SIM-korthållaren med de 

guldpläterade kontakterna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

Fig. 3: Sätt i batteriet; batterikontakterna måste ha kontakt med de 
guldpläterade kontakterna i mobiltelefonen

Fig. 4: Sätt dit batterilocket och tryck fast det
Fig. 5: Sätt i laddningskabeln i USB-uttaget på undersidan  

av telefonen

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 
timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända 
för den specifika modellen.

SVENSKA

 PURE
Information om hur telefonen används  

hittar du på www.emporia.eu
PartNo: V25_ShortManual-V9_54322-SWE | 201804 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

Mobiltelefonen reagerar inte:  
Ta ut batteriet, sätt in det igen och slå på telefonen. Kontakta 
servicentret om telefonen fortfarande 
inte reagerar.

Laddningen startar inte:  
Det kan ta några minuter innan laddningen startar.  
Kontakta servicecentret om telefonen inte har reagerat efter 
mer än 30 minuter.
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DE FÖRSTA STEGEN

 ¡ Håll  -knappen intryckt i minst 2 sekunder  
för att slå på telefonen. 

 ¡ Håll  -knappen intryckt i 2 sekunder  
för att stänga av telefonen.

Första gången ett nytt SIM-kort används:  
Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) _ 
Bekräfta med 

Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som 
ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. Du 
har högst tre inmatningsförsök. Efter den tredje felaktiga 
inmatningen kan SIM-kortet bara låsas upp med hjälp av PUK-
koden. Du hittar PIN-koden och PUK-koden i dokumentationen 
som du fått från nätoperatören.

	_ Med  och  väljer du Språk _   
_ Ställ in tid _  _ Ställ in datum _   
_ Med  och  väljer du Textstorlek: Liten eller Stor _  

Inkommande samtal: 
 ¡ Svara: ta emot ett samtal med 
 ¡ Avvisa: tryck på 
 ¡ Stäng av ringsignalen (tillfälligt):  
tryck på -knappen (på sidan)

Avsluta samtalet: tryck på 

Ring: mata in telefonnumret (inkl. riktnummer) via knappsatsen  
_ starta samtalet med . 

Återuppringning:  
Tryck på  för att öppna Samtalslistan.  
_ Slå ett nummer med  och .  
_ Starta samtalet med .

Handsfree: Öppna Alternativen med  medan ett samtal pågår 
och slå på resp. stäng av handsfreefunktionen.

Beredskapsläge:  
I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen,  
men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs. 

Öppna menyn: 
 ¡ Tryck på menu  för att öppna menyn.
 ¡ Bläddra mellan menyalternativen: med  och/eller  kan du 
växla mellan Meddelanden, FM-radio, Verktyg, Kontakter, 
Samtalslistor och Inställningar.

 ¡ Tryck på  för att välja alternativet som visas på displayen 
(ovanför knapparna).

 ¡ Tryck upprepade gånger på  för att gå tillbaka till 
beredskapsläge.

Energisparläge:  
Aktiveras om ingen knapp trycks in under några sekunder; 
displayen stängs av för att spara ström. Vid inkommande samtal 
eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på 
igen.  
Om det automatiska knapplåset är aktiverat  
reagerar telefonen endast om den gröna knappen  
eller knappen  trycks ned.

KONTAKTER

Spara namn och nummer (alltid med landsnummer,  
t.ex. Danmark +45, Sverige +46 och Norge +47) 
Öppna menyn med menu  _ Fortsätt till Kontakter med  _   
_ Menyalternativen: Sök efter namn, Ny kontakt, Ändra kontakt, 
Ta bort, Skicka kontakt via SMS, Kopiera kontakt, Mitt nummer, 
Snabbvalsknappar, Nödsamtalskontakter, Kontaktinställningar 
och SMS i kontakter.

Spara kontakter (namn och nummer):  
Öppna menyn med menu  _ Fortsätt till Kontakt med  _   
_ Fortsätt till Ny kontakt med  _   
_ Ange namn (se kapitlet Skriv meddelande för textinmatning) 
_  _ Lägg till nummer _ Spara med .

Sök efter kontakter:  
Öppna Kontakter med  _ 

 ¡ Navigera mellan posterna med  och 
 ¡ Alternativt kan du mata in begynnelsebokstäverna på posten 
du söker med den numeriska knappsatsen (fortsätt eventuellt 
bläddra med ). 

 _ När du har valt en post startar du samtalet med .

En ny kontakt har tagits emot via SMS:  
I menyn Kontakter _ Aktivera funktionen SMS i kontakter  
för att ta emot nya poster via SMS.  
Välj om alla (Till) eller bara kontakter som redan är sparade i 
telefonen (Endast från Kontakter) får skicka nya poster till dig. 
Telefonnumret sparas automatiskt i dina Kontakter när du får ett 
SMS med följande innehåll:  
#Namn#Nummer#, t.ex.: #Martin#+467341234567#

SMS-MEDDELANDEN

SMS (Short Message Service) är korta textmeddelanden.

Skriv meddelande:  
Öppna menyn med menu  _ Meddelanden _   
_ Skriv meddelande _ .  
Mata in text med sifferknapparna. 

 ¡ Flera olika tecken kan skrivas med varje knapp  
(om den trycks in olika antal gånger).  
(t.ex. 2x 4

ghi , 1x 2
abc , 3x 5

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

mno  för Hallo)  
1   . , - ? ! ' @ : # $ . / _ 1

2
abc   a b c 2 ä à å ā ã â æ …

3
def   d e f 3 đ é …

4
ghi   g h i 4 î …

5
jk l   j k l 5 ł …

6
mno   m n o 6 ö …

7
pqrs   p q r s 7 …
8

tuv   t u v 8 ü …
9
wxyz   w x y z 9 ŵ …
0   Blanksteg; 0
+    Specialtecken: . , ? ! ' " ( ) @ \ / : 

_ ; + - * = % & < > …
 ¡ Växla inmatningssätt med #

aA1! :  
abc : bara små bokstäver
ABC : bara stora bokstäver

Abc : Stora och små bokstäver
123 : siffror

 ¡ Radera allt: håll  intryckt.
Skicka meddelande:  

Välj Skicka till genom att trycka på  2x och mata  
in ett nummer eller välj ett nummer ur Kontakter  
med  och skicka med .

Meddelande mottaget:  
En kort ljudsignal och ett meddelande på displayen  
informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande.  
Tryck på  för att läsa meddelandet direkt eller öppna  
listan med mottagna meddelanden via menyn under 
Meddelanden _ Mottagna.

Symboler på displayen  Signalstyrka i telefonnätet Batteriindikator Missat samtal Profil: Ljudlös/sov Profil: konferens/teater Bluetooth aktiverad Alarmklocka aktiverad

Roaming (utomlands) Nytt meddelande Vidarekoppling Profil: Max Headset är anslutet Bluetooth ansluten Knapplås aktivt

Display

 Grön knapp
 ¡ Ring samtal resp. ta emot samtal

 ¡ I menyn: bekräfta ett val 
 ¡ I beredskapsläge: Öppna Samtalslistan

1 -knapp (telefonsvarare)
Tryck länge: lyssna av telefonsvararen

+ -knappen
 ¡ Håll intryckt: + (för landskod  

 t.ex. +49 för Tyskland)
 ¡ Medan du skriver: Symbol  

(. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)
 ¡ Kort blinkning: Batteriet håller 

 på att laddas ur
 ¡ Regelbunden blinkning: Batteriet  

håller på att laddas
 ¡ Fast sken: Batteriet är färdigladdat

Högtalare

 Röd knapp
 ¡ Under ett samtal: avsluta samtalet
 ¡ I menyn: Tillbaka ett steg
 ¡ Medan du skriver: ta bort inmatningen

  Pilknappar
 ¡ Bläddra i Kontakter och menyn
 ¡ Öppna en Favorit med  i 
beredskapsläge

 ¡ Öppna Kontakter med  i 
beredskapsläge

#
aA1!-knappen
 ¡ Medan du skriver: växla mellan  
stora och små bokstäver eller siffror

 ¡ Tryck länge: öppna Missade samtal
 ¡ Blinkar: vid missat samtal  
Slocknar: när samtalslistan har visats

Ficklampa

 Till/från-knapp
Tryck länge:  

slår på och stänger av telefonen

Volymknappar  
 ¡ Ändra volym

 ¡ Tryck på  för att telefonen ska bli 
ljudlös (den ringer som vanligt igen 

nästa samtal)

 Knapplås
Hål intryckt i 2 sekunder för  

att låsa och låsa upp

microUSB-port
För laddning av batteriet

Urtag
Används för att bända upp batterilocket  
och som fäste för bärrem

 Ficklampsknapp
Om telefonen är påslagen  
kan lampan lysa med fast sken:

 ¡ Håll intryckt i 2 sekunder för att slå på den
 ¡ Tryck kort för att stänga av

 Nödsamtalsknapp
Håll intryckt i 3 sekunder vid nödfall

menu  Menyknapp
Öppnar menyn för administration  
av alla funktioner.

 Knapp för alarmklocka
Öppna alarmklockan genom  
att trycka på knappen

Uttag för hörlurar
Obs: Inget laddningsuttag!
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