
Głośność   i 
Zmiana głośności 
słuchawki

  w przypadku 
nadchodzącego 
połączenia: 
wyciszenie dzwonka

Ładowarka 
stołowa

1 ELEMENTY OBSŁUGI 

Głośnik

Wyświetlacz (= ekran)

poczty głosowej
- w trybie gotowości: 
    : Ulubiony (ustawienie fabryczne: budzik)
    : Wejście do książki telefonicznej
- Przesuwanie pozycji w menu i książce telefonicznej

      Odbieranie połączeń/OK/Lista rozmówców 
- Telefonowanie: wprowadzić numer i nacisnąć [ok    
- przyjmowanie przychodzącej rozmowy: nacisnąć  [ok  
- w menu: potwierdzenie wyboru
-  w trybie gotowości: wejście do listy rozmówców                                              

(wybrane, przyjęte i nieodebrane połączenia)

M1, M2, M3 – Przycisk szybkiego wyboru
- nacisnąć i przytrzymać, aby zadzwonić do 3 ulubionych numerów

 - Przycisk
iW trybie gotowości:
-  nacisnąć 2 razy: + (międzynarodowy numer kierunkowy,                                         

np. +48 dla Polski)
-  w przypadku SMS’a: znaki specjalne (, . ” ? ; : ! ” ‘ @ _ ~ & + - ()                                   

<> {} [] % = /\ #  $ § …)

 - Przycisk
-  Nacisnąć i przytrzymać w celu połączenia z pocztą głosową                 
- W przypadku SMS: spacja

 - Przycisk
-  W przypadku SMS: Przełączanie między wielkimi i małymi literami oraz 

cyframi
- Włączanie/wyłączanie profilu Milczy

Wskaźnik LED:
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  Kończenie połączenia/Wstecz/
Usuwanie/Włączanie/Wyłączanie

- w trybie gotowości: menu
- w menu: wstecz
- usuwanie wprowadzonych znaków
- kończenie rozmowy
-  włączanie/wyłączanie: nacisnąć                                 

na 2 sek.

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Serdecznie gratulujemy Państwu nabycia swojego telefonu komórkowego emporia!
Podjęli Państwo właściwą decyzję!

Zakres dostawy:  telefon komórkowy, kabel do ładowania, bateria, instrukcja obsługi, ładowarka stołowa.

[ok

nowa wiadomość

nieodebrane połączenia

bateria 
-  miganie: bateria 

rozładowuje się, trzeba     
ją naładować

W szpitalach wzgl. w pobliżu urządzeń medycznych należy 
wyłączyć telefon komórkowy. Zachować przynajmniej 20 cm 
odstęp między rozrusznikiem serca a włączonym telefonem.
Proszę nigdy nie kierować pojazdem w chwili gdy trzymają 
Państwo w dłoni telefon komórkowy. Należy przestrzegać 
odpowiednich ustaw oraz krajowych przepisów drogowych.
Podczas przebywania w samolocie, należy wyłączyć telefon 
komórkowy.
W pobliżu stacji benzynowych i innych miejsc z materiałami 
wybuchowymi należy wyłączyć telefon komórkowy. Nigdy nie 
świecić latarką kieszonkową z diodą LED w oczy ludzi lub 
zwierząt! (klasa ochrony 3)

Wartość SAR: Ustalona przez UE maksymalna wartość wynosi 2.0W/kg. 
Maksymalna wartość w przypadku tego modelu wynosi 0,758 W/kg.

16 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

17 UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Niniejszy telefon komórkowy został przewidziany do użytku 
mobilnego i jest wytrzymały. Należy chronić go jednak przed 
wilgocią (deszcz, łazienka…) oraz wstrząsami. Proszę nie wystawiać 
telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Użytkowanie w inny niż wyżej opisany sposób, prowadzi 
do uszkodzenia produktu. Ponadto jest ono związane z 
niebezpieczeństwami takimi jak m.in. porażenie prądem 
elektrycznym, pożar itp. Nie wolno modyfikować telefonu ani jego 
konstrukcji ani też otwierać obudowy.
Zasilacz sieciowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku z 
zastosowaniem standardowego gniazdka sieciowego publicznej 
sieci elektrycznej o napięciu zmiennym 230 woltów/50 Hz (10/16A).

18 DANE TECHNICZNE:
Dual band GSM 900/1800MHz
Wymiary: 105 x 52 x 18 mm
Ciężar: 110 g

Gwarancja: 24 miesiące (baterii: 6 miesięcy)

Bateria: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
Czas czuwania: 320h         
Czas rozmów: do 4h

Aparat

Latarka 
kieszonkowa

Przycisk aparatu
- włączenie 
aparatu
- wyzwalacz

Przycisk 
połączenia 
alarmowego

Pokrywa 
baterii

CLICK



Budzik:
W trybie gotowości nacisnąć 1x  à Wł.-Wył., w celu włączenia/
wyłączenia budzika à  Godzina: Wprowadzić czas,  Powtarzanie: 
Ustawić czas powtarzania się (jeden raz, codziennie, Niestandardowo). 
Gdy zadzwoni budzik, można go wyłączyć poprzez [ok , drzemka   (po 
minucie budzik zadzwoni ponownie).

10 APARAT
Wykonywanie zdjęć:  Nacisnąć przycisk aparatu à gdy kadr będzie 
odpowiedni, nacisnąć  a następnie [ok , w celu zapisu.
 
Ustawienia aparatu: , : dźwięk wyzwalacza, rozmiar obrazu, balans bieli
 
Galeria zdjęć/Widok zdjęcia: Menu à Album zdjęć [ok  , za pomocą  
przejście do kolejnego zdjęcia i otwarcie 2x naciśnięciem [ok .
	Widok zdjęcia:  àOpcje: Zobacz, Wyślij jako MMS, Użyj jako tapety, 

Użyj do kontaktu, (wybrać pozycję z książki telefonicznej [Uwaga: 
Dotyczy to tylko kontaktów wpisanych w telefonie, nie na karcie SIM.]. Przy 
wykonywaniu telefonu do tej osoby pojawi się wybrane zdjęcie), Zmień 
nazwę, Usuń, Usuń wszystkie zdjęcia.

11 NARZĘDZIA
Bluetooth:
	Włączanie: W menu Ustawienia [ok  à Bluetooth [ok   à Wł./wył. 

Bluetooth.
	Parowanie: W menu Ustawienia  [ok  à Bluetooth [ok  à Połączenia 

[ok  à Szukaj nowego urządzenia [ok , w celu wyszukiwania nowych 
urządzeń  à wybrać urządzenie, z którym na nastąpić sparowanie [ok . Przy 
następnym włączeniu Bluetooth, parowanie nastąpi automatycznie.

2.   Temat à [ok  à wprowadzanie tekstu à [ok  (gotowe).

3. Edytuj Zawartość: 1x  à [ok  (zmiana) à wprowadzanie tekstu 
wzgl. zdjęcia: [ok  (opcje) à  dla dodania zdjęcia:  [ok  à przejście do 
wybranego zdjęcia poprzez   àwybór zdjęcia za pomocą  [ok  à [ok  à  
wysyłanie: [ok     [ok

W przypadku problemów przy pierwszym wysyłaniu wiadomości MMS proszę 
się skontaktować z operatorem sieci w celu sprawdzenia ustawień MMS.

5 PIERWSZE KROKI
Włączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. włącznik/wyłącznik 

.
Wyłączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. włącznik/wyłącznik 

.
W przypadku użytkowania nowej karty SIM po raz pierwszy należy 
wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN (Personal Identification Number) i zatwierdzić go 
przyciskiem  [ok . 
Kod PIN to kombinacja 4 cyfr, uniemożliwiająca włączanie Państwa telefonu 
komórkowego przez inne osoby. W celu wyłączenia prośby o wprowadzenie 
kodu PIN wybrać: Menu  Menu Ustawienia  àUstawienia bezpieczeństwa  
à PIN à Wyłącz PIN.
Tryb gotowości:
W trybie gotowości urządzenie jest włączone, ale nie pracują żadne 
aplikacje (telefonowanie, SMS-y, itp.). Aby przejść do trybu gotowości proszę 
wielokrotnie nacisnąć przycisk  , jeżeli np. będą się Państwo znajdowali w 
menu ustawień.
Wejście do menu: 
	Nacisnąć przycisk .
	Przewijanie punktów menu odbywa się za pomocą przycisków    i .
	Zatwierdzanie za pomocą  [ok .
Wskazówka: W przypadku braku aktywności po pewnym czasie podświetlenie 
urządzenia wyłączy się. W celu ponownego włączenia podświetlenia proszę 
nacisnąć dowolny przycisk. 
Połączenie przychodzące: W celu odebrania: nacisnąć przycisk [ok . 
- Odrzucenie rozmowy: nacisnąć przycisk .
Kończenie rozmowy:Nacisnąć przycisk .
Wybór numeru: Wprowadzić numer telefonu za pomocą klawiatury 
numerycznej àrozpocząć połączenie przyciskiem [ok . 
Ponowny wybór: Nacisnąć przycisk [ok . Teraz wybrać za pomocą przycisków  

 i  z listy połączeń (wybranych numerów, nieodebranych i odebranych 
połączeń) żądany numer i rozpocząć połączenie przyciskiem [ok .
Tryb głośnomówiący:
Włączanie i wyłączanie podczas rozmowy/połączenia:  
[ok  Opcje à	 [ok  Tryb głośnomówiący.

Rys. 1: Zdjąć Pokrywę baterii (jak na rysunku).
Rys. 2: Włożyć kartę SIM złotymi stykami w dół.
3 WKŁADANIE BATERII I ŁADOWANIE

		Rys. 3: Włożyć baterię (złoty styk: przód, prawa strona!).
		Rys. 4: Zamknąć pokrywę baterii: przesunąć w stronę zamknięcia do 

chwili usłyszenia charakterystycznego odgłosu kliknięcia.
		Rys. 5: Podłączyć kabel do ładowania do gniazdka znajdującego się na 

dole na wąskiej ściance telefonu.
		Znajdujący się z przodu symbol baterii zaświeci się = ładowanie rozpoczeło się OK.
	Podczas ładowania: przesuwanie paska (baterii) na wyświetlaczu.
			Bateria naładowana: pełny pasek.
Przed przejęciem do eksploatacji proszę ładować baterię przez przynajmniej 
2 godziny!
4 SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU (EKRAN)

Wskazówka: Jeżeli znajdują się Państwo w menu i nie potwierdzą Państwo 
swojego wyboru za pomocą [ok  , to automatycznie pojawi się tekst pomocniczy 
z objaśnieniem. W celu opuszczenia menu nacisnąć  . 

6 KSIĄŻKA TELEFONICZNA 
Zapisywanie nazwisk i numerów (zawsze z międzynarodowym numerem 
kierunkowym, np. +49 dla Niemiec, +43 dla Austrii, +41 dla Szwajcarii) odbywa 
się poprzez naciśnięcie w trybie gotowości , 3x , [ok  (tryb gotowości: patrz 
Rozdział 5) à Punkty menu: Szukaj nazwy, Nowy kontakt, Własny numer, 
Numery alarmowe (Zapisz nr. alarm., Zmień nr. alarm, Usuń nr alarm., Wł./
wył. nr alarm.), Klawisze szybkiego wybierania, Skopiuj wszystko, Edytuj 
kontakt, Usuń, Wyślij wpis ks. tel. SMS-em, SMS w ks. tel., Ustawienia 
Książki Tel.
Zapis wpisu do książki telefonicznej (nazwa i numer):
Za pomocą  należy przejść do menuà dalej do Książka telefoniczna: 

, , , [ok  à dalej do Nowy kontakt: , [ok  àwprowadzić nazwę 
(wprowadzanie tekstu: patrz Rozdział 8, Pisanie SMS’ów), , àwprowadzić 
numer,  i zapisać [ok .
Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej:
Otworzyć książkę telefoniczną:  
	Za pomocą   i  przemieszczać się pomiędzy wpisami. 
		lub: za pomocą klawiatury wprowadzić początkowe litery nazwy 

(ewentualnie przemieszczać się między nimi poprzez   ). Po pojawieniu 
się poszukiwanej nazwy nacisnąć [ok , w celu wykonania połączenia.

Nowy wpis do książki telefonicznej przez SMS:
W menu Książka telefoniczna à mogą Państwo uruchomić funkcję SMS 
do ks. tel. w celu otrzymania nowych wpisów do książki telefonicznej przez 
SMS. Numer telefonu zostanie zapisany w Państwa książce telefonicznej 
automatycznie, gdy otrzymają Państwo SMS’a o następującej treści: 
#Nazwa#Numer#, np.: #Martin#+436641234567#
Klawisze szybkiego wybierania:
Mogą Państwo zapisywać i zmieniać swoje ulubione numery: W menu à 
Książka telefoniczna à Klawisze szybkiego wybierania à wybrać M1, 
M2 lub M3 à [ok . 

Proszę podać nową nazwę i numer lub nacisnąć [ok  aby otworzyć listę 
kontaktów i zapisać istniejący już kontakt. Zmiana: Proszę usunąć istniejący 
kontakt i wprowadzić nową nazwę i numer. 
 
7 FUNKCJA POŁĄCZEŃ ALARMOWYCH 
Mają Państwo możliwość zapisania do 5 numerów alarmowych (rodzina, 
przyjaciele, instytucje pomocy). W razie nagłego przypadku, poprzez 
dłuższe naciśnięcie przycisku połączenia alarmowego na odwrocie telefonu 
będą Państwo mieli możliwość automatycznego połączenia z 5 uprzednio 
zdefiniowanymi numerami w wybranej wcześniej kolejności. Gdy nie uda się 
połączyć z pierwszym numerem, zostanie automatycznie wybrany drugi numer. 
Gdy nie uda się połączyć z drugim numerem, zostanie automatycznie wybrany 
trzeci numer itd. (maksymalnie 3 kolejki z 5 numerami). Podczas wykonywania 
połączenia alarmowego zostanie automatycznie nadany sygnał ostrzegawczy, 
który dodatkowo zaalarmuje Państwa otoczenie i dzwoniącego.
Uwaga: Po 1 minucie rozmowa zostanie przerwana i osoba, do której 
zadzwoniono będzie musiała oddzwonić w ciągu 60 sek. (W celu uniknięcia 
sytuacji, w której połączą się Państwo z pocztą głosową).
W przypadku gdy nie będą mieli Państwo zapisanego numeru alarmowego 
lub w przypadku braku środków lub też gdy będą Państwo znajdowali się w 
zasięgu niedozwolonej obcej sieci (np. przy nie włączonym roamingu), po 
naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.
 
	Zapis numerów alarmowych: w menu à Książka telefoniczna  à 
Numery alarmowe à Dodaj numer alarmowy à wybierz numer 
alarmowy (1-5) à wybierz kontakt z książki telefonicznej à gotowe.
Uwaga: Wybieranie numeru alarmowego: prywatny (z oddzwonieniem, jak 
powyżej) lub oficjalny numer alarmowy, np. służby ratownicze, policja itp. 
(oddzwonienie nie jest wymagane). 
Wł./wył. funkcji połączenia alarmowego:  W menu à  Książka 
telefoniczna à Numery alarmowe  à Status przycisku alarmowego. 
Uwaga: Jeżeli chcą Państwo zapisać numery alarmowe służb zdrowia, policji, 
straży pożarnej itp., muszą Państwo ustalić to najpierw z daną instytucją. Nie 
przejmujemy odpowiedzialności za ewentualnie powstałe koszty, w przypadku 
omyłkowego wezwania pomocy.
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Wskaźnik baterii

Nowy SMS

Bluetooth wł

Dzwonek wyłączony

Siła sygnału

Budzik włączony

Podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth

Zagranica (roaming)

Przekierowywanie połączeń

Aktywny transfer danych

Nieodebrane połączenie

Maksymalna głośność (bardzo głośny sygnał dzwonka)Profil 

Włączony profil z wibracjami

2 WKŁADANIE KARTY SIM

Do każdego przycisku jest przypisanych po kilka znaków pojawiających się 
po wielokrotnym naciśnięciu:
(z.B. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x  dla Hallo).
W celu wyboru różnych trybów wprowadzania proszę nacisnąć   :
abc-tylko małe litery  Abc-Tylko litera początkowa wielka  ABC-tylko WIELKIE 
litery  123-cyfry
Wysyłanie SMS’a: Za pomocą 2x [ok  wybrać Wyślij i wprowadzić numer lub 
wyszukać go z książki telefonicznej. (2x [ok , wybór kontaktu poprzez  [ok ) [ok  . 
Nastąpi wysłanie SMS’a.
9 WIADOMOŚCI MMS 
MMS (Multimedia Message Service) to wiadomości zawierające obrazy lub 
dźwięki.
Pierwszy raz: Przejście do menu za pomocą   à Wiadomości à MMS 
àUstawienia MMS à	Konto MMS à	Wybór operatora sieci.
Wysyłanie MMS’a: Przejście do menu za pomocą  à Wiadomości à 
MMS à Utwórz nową wiadomość MMS: 
1. [ok  Utwórz nową wiadomość MMS à [ok  Numer: Wprowadź numer/
wyszukaj z książki telefonicznej [ok  à [ok . 

Pisanie SMS’a:  Za pomocą przycisku   proszę przejść do menu  
à Wiadomości à SMSà Utwórz nową wiadomość SMS: Proszę 
wprowadzić tekst za pomocą klawiatury.
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8 WIADOMOŚCI TEKSTOWE SMS  
SMS (Short Message Service) to krótkie wiadomości tekstowe zawierające.
	Odbieranie SMS’a: Krótki sygnał dźwiękowy oraz komunikat na wyświetlaczu 
informują o otrzymaniu SMS’a. Za pomocą przycisku [ok  mogą Państwo 
natychmiast odczytać wiadomość lub poprzez menu à Wiadomościà 
SMSà Odebrany SMS przejść do listy otrzymanych wiadomości. 

12 INNE FUNKCJE W USTAWIENIACH 
Proszę przejść do menu poprzez   à dalej do Ustawień: 2x , [ok  à
	Dźwięki i sygnały: Zmiana/włączanie profilu telefonu (np. „Milczy”) . 
	Połączenie oczekujące: Włączanie/wyłączanie funkcji sygnalizowania 

drugiego połączenia (powiadamianie o nadchodzącym połączeniu, gdy 
prowadzona jest rozmowa) 

	Wybór sieci: automatyczny lub ręczny (automatyczny lub ręczny wybór 
sieci telefonii komórkowej).

	Ulubione przyciski ( ) : Przejście do Państwa najważniejszej funkcji 1 
kliknięciem 

	Automatyczne włączanie/wyłączanie 
	Numer skrzynki głosowej: Ustawienie numeru poczty głosowej 
	Ustawienia zabezpieczeń: Włączanie/wyłączanie prośby o podanie 

kodu PIN i wstępnie zdefiniowanego poprzez 1234 kodu telefonu.
	Zresetuj: Przywrócenie w telefonie ustawień fabrycznych 

14 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
		Na ekranie pojawia się komunikat: „Włóż kartę SIM! Tylko alarmowe”: 

Proszę sprawdzić, czy karta SIM nie została włożona odwrotnie. 
		Błąd połączenia: Proszę ponownie sprawdzić wybrany numer telefonu i 

numer kierunkowy miasta (czy został wprowadzony numer kierunkowy?).
		Pusty/czarny ekran: Telefon znajduje się w trybie oszczędzania energii 

(w celu przywrócenia ekranu gotowości nacisnąć dowolny przycisk) lub 
jest wyłączony (w celu włączenia telefonu nacisnąć i przytrzymać przez 
2 sekundy przycisk ).

		Brak reakcji ze strony telefonu komórkowego: Wyjąć baterię, włożyć 
ją ponownie i włączyć urządzenie. W przypadku braku reakcji, proszę 
zwrócić się do centrum serwisowego.

		Ładowanie nie rozpoczyna się: Rozpoczynanie ładowania może chwilę 
potrwać. W przypadku braku reakcji przez ponad 10 minut proszę się 
zwrócić do centrum serwisowego.

15 DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)
Niniejszym my, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH 
& Co. KG oświadczamy, iż rodzaj konstrukcji poniżej określonego 
urządzenia odpowiada niżej wymienionym odnośnym wytycznym WE.
Nazwa artykułu: Dual Band Mobile Phone Numer artykułu: V32c

Odnośne wytyczne UE Urządzenia radiowe/Urządzenia telekomunikacyjne 1999/5UE

R & TTE Directive 1999/5/EC

13 USUWANIE JAKO ODPADU
Usuwanie opakowania jako odpadu: Opakowania i materiały 
pomocnicze do pakowania są przeznaczone do recyklingu i powinny 
zostać dostarczone do punktu ponownego zużytkowywania.
Usuwanie baterii jako odpadu: Baterie i akumulatory nie mogą 
być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi! Prawo 
nakazuje Państwu przekazywanie zużytych baterii i akumulatorów 
do odpowiednich punktów (publicznych punktów zbiorczych lub 
specjalistycznych sklepów).
Usuwanie urządzenia jako odpadu: Gdy przestaną Państwo korzystać z 
niniejszego produktu, proszę nie wyrzucać go wraz z innymi odpadami 
domowymi. Dla dobra środowiska proszę przekazać je do punktu, w 
którym przyjmowane są zużyte urządzenia lub do punktów recyklingu, 
gdzie zostaną ponownie zużytkowane w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Zharmonizowane normy specjalne i podstawowe EN:
Artykuł spełnia następujący normy:
Zdrowie: EN50360: 2001
Radio: ETSI EN 300 328 V1.7.1. (2006-10)
           ETSI EN 301 511 V.9.0.2. (2003-03)

Podpis: 
Eveline Pupeter
General Manager

Data wydania: 01.07.2011
Miejsce wydania: Linz/Austria

Bezpieczeństwo : EN 60950-1: 2006 +A11: 2009
                             +A1: 2010 + A12: 2011
Kompatybilność elektromagnetyczna :  
            ETSI EN 301 489-17 V2.1.1. (2009-05)
            ETSI EN 301 489-7 V1.3.1. (2005-11)
            ETSI EN 301 489-1 V1.8.1. (2008-04)
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