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Hyppigt stillede spørgsmål
Mobiltelefonen reagerer ikke:  

Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd for telefonen.  

Hvis telefonen stadig ikke reagerer, bedes du kontakte servicecentret.

Opladningsprocessen starter ikke:  

Opladningstarten kan vare nogle minutter. Hvis der ikke er nogen reaktion 

efter mere end 10 minutter, bedes du kontakte servicecentret.

isætning af sim-kort

Fig 1: Fjern batteridæksel.
Fig. 2: Skub SIM-kortet med guldkontakten nedad ind i SIM-

kortholderen.

isætning af batteri og opladning

Fig. 3: Sæt batteriet i, med guldkontakten på  
undersiden til venstre

Fig. 4: Skub batteridækslet i forankringen,  
så det klikker tydeligt på plads.

Fig. 5: Ladekablet sættes i bøsningen på telefonens overside.
 ¡ Batterisymbolet på forsiden lyser = ladekontakt er OK
 ¡ Under oplysningen: Bjælker for oven til venstre i displayet
 ¡ Batteriet er fuldt: Bjælken står stille

OBS: Før batteriet tages i brug skal det oplades i mindste 4 
timer. Der må kun anvendes batterier og opladere, der er 
tilladt til brug med denne specielle model.

funktioner
Positionsbestemmelse
Til at understøtte nødkaldsfunktionen har din mobiltelefon et 
GPS-modul (globalt positioneringssystem). 
Dermed er det muligt at lokalisere mobiltelefonen over hele 
verden og bestemme din position præcist.
OBS: Den tilkoblede positionsbestemmelse behøver ekstra 

strøm og reducerer dermed telefonens driftstid,  
afhængig af det indstillede søgeinterval,  
med op til 36 timers standby-tid.

OBS: GPS-funktionen kan ikke garanteres inde i bygninger. 
Hvis du efter nogle minutter endnu ikke har en position,  
skal du kontrollere, om du har frit udsyn til himlen  
(satellit-forbindelse).

OBS: Redningskorps modtager GPS-koordinater til 
positionsbestemmelse.  
Private modtagere får et link til Google Maps.

OBS: Hvis dit apparat ikke modtager et GPS-signal på 
tidspunktet for en positionssøgning, sendes den sidst 
lagrede position automatisk med en passende henvisning.

 ¡ Til- /og frakobling: I menuen Funktioner _  
Position  _ Stilling On/Off

 ¡ Under Pos.indstillinger kan man fastlægge intervallet  
for positionssøgningen.

Bluetooth
Med denne funktion kan man benytte trådløse  
headsets med Bluetooth.

 ¡ Til- og frakobling: I menuen Funktioner _  
Bluetooth  _ Bluetooth Til/Fra

 ¡ Tilslutning af udstyr (sammenkobling):  
I menuen Funktioner _ Bluetooth  _ Forbind  _  
Søg efter ny enhed  for at søge efter nyt udstyr,  
som skal tilkobles, vælges _ med .  
Næste gang Bluetooth startes, registreres allerede  
tilkoblet udstyr og tilsluttes automatisk.

Vækkeur
I menuen Funktioner _ Alarm _ 

 ¡ Indstil tid: Aktiver vækkeurdet _  
indtast tidspunkt _ bekræft med .  
Vækkeuret ringer nu dagligt på det angivne tidspunkt.

 ¡ Fra: Deaktivering af vækkeuret.
Når vækkeuret ringer, slås det fra med .
Det stilles på snooze med  (ringer igen 5 minutter efter).

Kamera
Din mobiltelefon er udstyret med et kamera.  
Du kan finde de lagrede fotos i menuen under Billede album.

 ¡ Fotografering: Kameraet aktiveres med  _  
Tryk på  for at slukke for det.

 ¡ Kamera Menu: Tænd for kameraet med ,  
Tryk på  tasten for at åbne Menu: Auto-timer, Effekt, 
Lysstyrke, Størrelse, Kvalitet og Natfunktion.

Dine billeder kan Sendes som MMS, anvendes som Brug som 
tapet, eller du kan tilføje Brug somkontakt billede.

nødkaldsfunktion
Du kan gemme op til 5 nødkaldsnumre (familie, venner, 
redningskorps).

 ¡ I nødstilfælde ringes der automatisk til disse 
5 forudindstillede numre, i den rækkefølge du har  
indtastet dem, ved et langt tryk på nødkaldstasten  
på telefonens bagside.  
Hvis der ikke fås forbindelse til det første nummer,  
ringes der automatisk til det andet nummer. Hvis der heller 
ikke er forbindelse til det andet nummer, ringes automatisk 
til det tredje nummer osv. (maks. 3 omgange med 5 numre).

 ¡ Hvis der ikke er gemt noget nødkaldsnummer,  
hvis dit tilgodehavende på talekortet er opbrugt,  
eller hvis du er på et fremmed net uden tilladelse  
(fx. hvis roaming ikke er oprettet), ringes der  
ved tryk på nødhjælpstasten til 112. 

 ¡ Under nødkaldet lyder en advarselslyd som en yderlig 
alarmering af dine omgivelser og den, du har ringet til.

OBS: Den, der ringes til, skal inden for 60 sek. trykke 3 gange 
på -tasten, ellers afbrydes samtalen (for at undgå,  
at nødkaldet lander i en mailbox).  
Samtidig sendes en SMS med positionen for dit aktuelle 
nødstilfælde, i forbindelse med en nødkaldsservice din 
aktuelle adresse eller position som et link til Google Maps  
til nødkaldskontakten. Der kan være omkostninger 
forbundet med at anvende nettjenester (fx. nødkalds-SMS).

Sådan gemmes nødkaldsnumre:  
Vælg i menuen Adressek _ Nødopkaldsnumre _  
Tilføj nr. _ Nødkald nr. (1-5) vælges _  
vælg kontakt fra Adressek _ Vælg om det skal være  
Privat eller Hjælpeorganisation _ færdig

OBS: Valg af nødkadlsnumre: Privat (tryk 3x på -tasten,  
som beskrevet ovenfor) eller officielt nødkaldsnummer,  
fx. Falck, politi, hjælpeorganisationer osv. (tilbageringning 
er ikke nødvendig).

Til-/frakobling af nødkaldsfunktion:  
I menuen Indstillinger _ Nødopkaldsknap _ Til/Fra
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support
 ¡ Emporia Service Center  

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
 ¡ Østrig: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

tekniske data

leveringsomfang

garanti
 ¡ Denne garanti gælder kun, når der anvendes originalbatterier fra emporia.

 ¡ WCDMA 900/1800/2100 MHz

 ¡ Intern antenne: SAR 0.582 W/kg  

(Målt på toppen)

 ¡ Dimensioner: 103 x 51 x 18,5 mm

 ¡ Vægt: 110 g

 ¡ Batteri: Li-Ion 3,7V / 1000 mAh

 ¡ Standby-tid: 160 t *

 ¡ Taletid: 300 minutter *

 (* anvendelse af Bluetooth eller GPS 

reducerer driftstiden med op til 80%.)

 ¡ Mobiltelefon

 ¡ Batteri: Li-Ion 3,7V / 1000mAh

 ¡ Opladekabel

 ¡ Bordoplader

 ¡ Mobiltelefon: 12 måneder  ¡ Batteri: 6 måneder

sikkerHedsinstruktioner
 ¡ Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse og i nærheden af medicinsk udstyr. 

Der skal være en mindsteafstand på 20 cm mellem pacemakere og  

en tændt tilefon.

 ¡ Du må aldrig styre et køretøj, mens du holder mobiltelefonen i hånden. 

Gældende nationale love og færdselsregler skal overholdes.

 ¡ Når du opholder i et fly, skal mobiltelefonen slukkes.

 ¡ I nærheden at tankstationer og andre steder med eksplosive  

materialer skal mobiltelefonen slukkes.

 ¡ Man må aldrig lyse andre mennesker eller dyr i øjenene med LED-

lommelygten (Beskyttelsesklasse 3).

 ¡ For at undgå mulige høreskader, må telefonen ikke anvendes  

med høj lydstyrke over en længere periode. Hold ikke telefonen 

op til øret, når højtaleren er aktiveret, eller når du har trykket på 

nødhjælpstasten.

 ¡ Telefonen og tilbehøret kan indeholde små dele.  

Telefonen skal opbevares uden for små børns rækkevidde. 

 ¡ For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at opladeren adskilles  

fra telefonen under uvejr.

anvendelse ifølge bestemmelserne
 ¡ Denne mobiltelefon er robust og beregnet til mobil anvendelse.  

Den skal dog beskyttes mod fugt og stød. 

 ¡ Den må ikke udsættes for direkte sollys.

 ¡ En anden brug end beskrevet ovenfor, medfører beskadigelse af produktet. 

Desuden er det forbundet med farer, som fx. elektrisk stød, brand etc. 

Produktet må ikke ændres, ombygges og kabinettet må heller ikke åbnes.

 ¡ Strømforsyningen er kun egnet til brug i en normal husholdningsstikdåse på 

det offentlige el-net med 230 Volt/50 Hz (10/16A) vekselstrøm.

bortskaffelse
Bortskaffelse af emballagen:  

Emballager og emballagedele kan genbruges og skal afleveres  

til genbrug.

Bortskaffelse af batterier:  

Batterier er ikke husholdningsaffald! Som forbruger er du 

lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier.  

De kan afleveres på de lokale opsamlilngssteder i din  

kommune eller i butikken.

Bortskaffelse af apparatet:  

Når dette produkt en dag er udtjent, må det ikke bortskaffes som 

husholdningsaffald. Af miljøhensyn bedes du aflevere det til en 

genbrugsstation, der modtager gamle apparater, og hvor det kan 

afleveres til miljørigtigt genbrug.

 CLICKplus

overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & 

Co.KG, at konstruktionen af det nedenstående beskrevne udstyr svarer til 

nedenstående relevante EC-direktiver.

 Varebetegenelse:  GSM 3G/2G Dual Band Mobile Phone 
 Varenummer: V32-3G
 Relevante EU-direktiver:  Radioanlæg/telekommunikationsanordninger 

1999/5/EC  R & TTE direktiv 1999/5/EC

Harmoniserede EN-fag- og grundstandarder:
 Sikkerhed: EN 60950-1:2006 + A12:2011; EN 62209-2:2010

  EN 62209-1:2006; EN 62479:2010

 Sundhed: EN 50360:2001

 EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1

  EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 v2.1.1

  EN 301 489-24 V1.5.1

 Radiospekter: EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2

  EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1

  EN 300440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

  2200
Eveline Pupeter 01.07.2012, Linz/Austria
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sms-beskeder

SMS (Short Message Service) er skrevne korte meddelelser 
med max. 160 tegn.
Skriv en SMS: I menuen med  _ Beskeder  _ NY . 

Indtastning af teksten sker via taltastaturet. 
Hver tast er tildelt fl ere tegn, som vises når der trykkes på 
tasten fl ere gange. 
(fx. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x  for Hallo) 

  . , ! ? ‘ “ @ : 1
  a b c 2 ä æ å à
  d e f 3 è è ê
  g h i 4 ì í î ï
  j k l 5 £
  m n o 6 ö ø ó

  p q r s 7 ß $
  t u v 8 ü ù ú
  w x y z 9 ý þ
  Mellemrum; 0
   Specialtegn: , .   ? ; : ! “ ’ 
@ _  ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

 
Ved at trykke på  skiftes mellem indtastningsmåderne:

 ¡ abc _ kun små bogstaver

 ¡ ABC _ kun store bogstaver

 ¡ Abc _ store og små bogstaver

 ¡ 123 _ tal

For at afbryde behandlingen af en SMS, 
skal man trykke og holde  tasten nede.

Send en SMS: Med 2x  vælges Send, og nummeret indtastes 
eller vælges i telefonbogen , for at bladre frem til navnet 
og vælge det med . Tryk på  igen for at sende SMSen.

Modtage SMS: En kort lyd og en meddelelse på displayet 
informerer dig om at en ny SMS er modtaget. 
Med  kan du læse beskeden med det samme eller 
via menuen kan du se den under Beskeder _ Modtagne 
beskeder på listen over allerede modtagne beskeder.

telefonbog

Navne og numre gemmes (altid med internationalt forvalg, 
fx. Danmark +45).
I menuen kommer du med  _ videre til Adressek ,  _ 
menupunkter: Søg navn, Tilføj kontakt, Rediger kontakt, 
Slet kontakt, Send kontakt via SMS, Kopier kontakt, 
Eget nummer, Genvej, Nødopkaldsnumre, Indstillinger og 
Hent nr. til telefonbog.

Gem kontakter (navn og nummer) i telefonbogen: 
I menuen videre med  _ til Adressek med   _ 
videre til Tilføj kontakt med ,  _ 
indtast navn via taltastaturet (Se kapitlet Skriv SMS om 
indtastning af tekst) _  _ indtast nummer _ 
Kontaktfoto ja/nej _  _ gem med .

Søg i telefonbogskontakter: 
Med  åbnes Adressek _ 

 ¡ Med  og  kan du bladre gennem kontakterne, _ eller …
 ¡ Du kan bruge navnesøgning: Via taltastaturet indtastes 
begyndelsesbogstavet for den kontakt, 
der søges (eventuelt bladres videre med ). _ 
Når kontakten er valgt, startes opkaldet med .

Ny kontakt i telefonbogen via SMS: 
I menuen aktiveres Adressek _ Funktion Hent nr. til 
telefonbog, for at modtage nye kontakter i telefonbogen 
via SMS. Angiv om alle eller kun allerede gemte kontakter 
(Kun fra kontakter) kan sende nye kontakter til dig.
Telefonnumrene gemmes automatisk i din telefonbog, 
når du modtager en SMS med følgende indhold: 
#navn#nummer#, fx. #Martin#+436641234567#

symboler på 
displayet

  Net-signalstyrke

  Roaming (Udland)

  Batteriindikering

  Ny SMS

  Mistet opkald

  Viderestilling

  Lydløs

  Møde/teater

  Maksimal lydstyrke

  Vækkeur tilkoblet

  Bluetooth tilkoblet

  Bluetooth tilsluttet

  GPS tilkoblet

  GPS-position fastlagt

Håndfri tale: Under en samtale kan den håndfrie funktion 
kobles til eller fra med -tasten.

Standby-tilstand: 
I standby-tisltand er apparatet ganske vist tændt, 
men anvendes ikke til noget (telefoni, SMS, . . . ).

 ¡ Tryk på -tasten eller -tasten, for at vælge en af de 
muligheder, der vises i displayet (oven over tasturet).

 ¡ Hvis der ikke indtastes noget i nogle sekunder, slukkes 
skærmen for at spare energi. 
Ved et indgående opkald eller ved tryk på en tilfældig tast, 
kobles displayet automatisk til igen.

 ¡ For at komme tilbage til standby-skærmen, 
trykker man gentagne gange på -tasten eller 
holder -tasten ned, indtil standby-skærmen vises.

 ¡ Hvis du er i menuen uden at bekræfte dit valg med , 
vises automatisk en hjælpetekst med forklaringer. 
For at forlade hjælpeteksten igen, skal du trykke på .

Adgang til menu: Tryk på -tasten.
Bladre gennem menupunkterne: Med  og/eller 
Bekræft: med 

I menuen går man med  _ videre til Indstillinger   _
Sikkerhedsindstillinger: 

For Skift PIN eller Aktiver PIN kobling af anmodning om 
PIN-kode eller Spær telefon (fra fabrikken indstillet til 1234).

Bemærk: Telefonkoden er en kode, der bruges til 
apparat-specifikke anvendelser som fx. nulstilling til 
standardindstilling.

Favorit tast : Med et klik til din vigtigste funktion.

kom godt i gang

 ¡ Ved at trykke på -tasten i mindst 2 sekunder tændes 
telefonen. For at slukke den skal man også 
trykke på tasten i 2 sekunder.

 ¡ Første gang et nye SIM-kort tages i brug, 
skal den 4-cifrede PIN-kode (Personligt 
Identifi kationsnummer) og bekræftes med .

OBS: PIN-koden er en 4-cifret talkombination, 
som skal forhindre, at en anden kan tænde for 
din telefon. Du kan finde PIN-koden i de papirer, 
som du har modtaget fra netudbyderen.

 ¡ Derefter indtastes klokkeslæt og dato.
 ¡ Vælg sprog.

OBS: Ved at trykke flere gange på -tasten, kan disse 
indtastninger springes over. Du kan supplere disse 
indtastninger i Indstillingerne.

Indgående opkald:
 ¡ Besvar opkald: Tryk på -tasten.
 ¡ Afvis opkald: Tryk op -tasten.
 ¡ Stille ringetone forbigående på lydløs: 
Tryk på -tasten.

Afslut samtale: Tryk på -tasten.
Vælg nummer: Telefonnummeret indtasttes via tal-tastaturet 

(inkl. forvalg), opkaldet påbegyndes med [OK].
Gentag nummer: 

Tryk på -tastem for at se i Opkaldsinfo. _ 
Med  og  vælges et nummer ud fra en af 
opkaldslisterne. (Mistede opkald, Udgående opkald og 
Besvarede opkald) _ 
Opkaldet begyndes med .

Besvar opkald/OK-tast 
 ¡ Start opkald eller modtag opkald

 ¡ I menu: Bekræft valg
 ¡ Ved standby: Adgang til Opkaldsinfo 

(mistede, besvarede, udgående opkald)

Hurtigvalgstaster
» Vælg med et tryk på en knap«

Trykkes i 3 sekunder

 - tasten (besvar opkald)
 ¡ Tryk længe for at få forbindelse med 

telefonsvarer/mobilboks
 ¡ Ved skrivning (SMS, Telefonbog):

 Tilføjelse af et mellemrum

Stjerne-tast 
 ¡ Tryk længde: + (til landekode,

 fx. +45 for Danmark)
 ¡ Tryk i 3 sekunder: For at

 tilføje en ciff ermellemrum
 ¡ Under skrivning:

 Specialtegn
 (? ! , ( ) @ - + $ € etc.)

Nødkaldstast
Ved nødstilfælde tryk i 

3 sekunder eller 3 gange 
indenfor 3 sekunder

Lydstyrkeregulering
¡  Ændring af lydstyrken
¡  Telefon ringer: 

Tryk på  for at slå 
ringetonen fra 

(ringer igen ved næste 
opkald)

Skærm (= display)

Læg på/tilbage/slet-tast 
¡  Under samtale: Afslut
¡  Ved standby: 
Hent menu frem

¡  I menu: Et trin tilbage
¡  Ved indtastning af tal eller 
bogstaver: Slet

¡  For at tænde og slukke telefonen: 
Tryk i 2 sekunder

Piltaster  
¡  For at bladre i Adressek og menu
¡  Ved standby: 
Ring til Favorit tast med 

¡  Ved standby: 
Ring med Adressek 

Firkant-tast 
¡  Tryk længe: Tænd/sluk for lydløs-profi l
¡  Under skrivning: Skifte mellem store og små 
bogstaver og tal

Kameralinse

Lommelygte
Sådan tændes og slukkes lommelygten.

Kameratast 
 ¡ Tænd for kameraet

 ¡ Udløser

Batteri-LED
 ¡ Blinker under opladning

 ¡ Lyser når batteri-
eff ekten er lav

Opkalds-LED
Blinker ved mistet opkald.

Ny SMS-LED
Blinker ved modtagelse 

af en ny SMS


