Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka emporia!
Pred uporabo telefona preberite navodila za uporabo.

CLASSC 2G

Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu
Slovenščina

› HITER PREGLED MOBILNEGA TELEFONA
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Zvočnik
Prikazovalnik (zaslon)
Tipka za vklop/izklop
Tipki za nastavitev glasnosti slušalke
in
Zaklep tipkovnice
Gumb za svetilko
Tipka za meni
Gumb za kamero
Tipka za sprejem klica/potrditev
Začetek ali sprejem klica
V meniju: potrditev izbire
V načinu pripravljenosti: dostop do informacij o klicih
Puščične tipke
Z njimi lahko brskate po stikih in meniju.
Ko je telefon v načinu pripravljenosti,
za dostop do priljubljenih.
pritisnite
za dostop do stikov.
Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite
Tipka za prekinitev klica/nazaj/brisanje
Med klicem: prekinitev klica
V meniju: en korak nazaj
Med vnosom številk ali črk: brisanje
Tipke za hitro klicanje
1 Tipka 1 (glasovna pošta)
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›

Tipka: z utripanjem označuje stanje napolnjenosti baterije:
lučka utripa rdeče: baterija je skoraj prazna
lučka utripa zeleno: baterija se polni
lučka neprekinjeno sveti: polnjenje baterije je končano
# !
Tipka: utripajoča modra lučka označuje zgrešeni klic.
Lučka ugasne, ko pregledate informacije o klicih.
Svetilka
Gumb za klic v sili
Zvočnik
Leča in bliskavica kamere
Pokrovček baterije (dve različici: z gumbom za klic v sili ali brez)
Priključek za slušalke
Priključek za polnilni kabel USB
+

aA1

Simboli na zaslonu
Moč omrežnega signala
Gostovanje (tujina)
Indikator baterije
Zgrešeni klic
Posredovanje klicev
Novo sporočilo

	Profil: tihi način/način mirovanja
Profil: način za maksimum/
avtobus
	Profil: način za srečanje/gledališče
Budilka je vklopljena
Bluetooth je aktiviran
Bluetooth je povezan
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1. PRVI KORAKI
›

Vstavljanje kartice SIM

• Odstranite pokrovček baterije (odpre se v zgornjem levem kotu).
• Kartico SIM potisnite v nosilec za kartico SIM tako,
da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
• Pomnilniško kartico potisnite v nosilec za pomnilniško kartico tako,
da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
›

Vstavljanje in polnjenje baterije

• Vstavite baterijo tako, da se kontakti baterije dotikajo zlatih
kontaktov telefona.
• Nad baterijo namestite pokrovček baterije in ga potisnite, da se zaskoči.
• Polnilni kabel vstavite v priključek USB na spodnjem delu telefona.
Pozor: pred prvo uporabo polnite baterijo vsaj štiri ure.
Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki so odobreni za
uporabo s tem modelom telefona.
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›

›

Vklop ali izklop telefona
(na stranskem delu telefona) najmanj dve
• Če držite tipko
sekundi, se telefon vklopi oziroma izklopi.
Prva uporaba nove kartice SIM:
Vnesite štirimestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka)
_ Pritisnite , da potrdite kodo.
Koda PIN je štirimestna številka, s katero drugim osebam
preprečite vklop vašega mobilnega telefona. Za vnos pravilne
številke imate na voljo tri poskuse. Če trikrat zaporedoma vnesete
napačno številko, lahko kartico SIM deblokirate samo z vnosom
kode PUK. Kodi PIN in PUK sta navedeni v dokumentaciji, ki vam jo
je zagotovil omrežni operater.
in
_
_ Izberite Jezik tako, da pritisnete
_ Nastavi datum _
_ Nastavi čas _
_ Izberite Velikost besedila tako, da pritisnete
izberete lahko možnost Mala ali Velika _

›

in

:

Varčevanje z energijo
Če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke na telefonu, se zaradi
varčevanja z energijo zaslon izklopi. Če prejmete dohodni klic ali
pritisnete katero koli tipko, se zaslon samodejno znova vklopi.
Če je nastavljeno samodejno zaklepanje tipkovnice, se telefon
ali tipko .
odzove le, če pritisnete zeleni gumb
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2. UPORABA TELEFONA
V načinu pripravljenosti je telefon vklopljen, vendar se v njem ne
izvajajo aplikacije (klici, sporočila SMS itd.).
›

Uporaba menija
(na stranskem delu
Če želite odpreti meni, pritisnite tipko
telefona).
in/ali .
Za pomikanje po elementih menija pritisnite
Na vrhu zaslona se prikaže trenutno označen element menija.
Če želite odpreti element menija, pritisnite .
Elemente menija lahko neposredno izberete s številkami, ki so jim
dodeljene.
ali , so
Možnosti, ki jih lahko izberete s pritiskom gumba
prikazane na dnu zaslona.
Za vrnitev v način pripravljenosti večkrat pritisnite .
menu

•
•
•
•
•
›

Dvofunkcijske tipke
Nekatere tipke imajo dodatne funkcije,
če jih pritisnete in držite nekaj sekund:
1 Tipka: poslušanje glasovne pošte
+ Tipka: + za kodo države, npr. +386 za Slovenijo
# !
Tipka: prikaz zgrešenih klicev
Gumb za svetilko: neprekinjeno vklopljena svetilka,
ko je telefon vklopljen
aA1
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3. KLIC
›

Dohodni klic
• Sprejem klica: za sprejem klica pritisnite .
• Zavrnitev klica: pritisnite .
• Za začasno utišanje melodije zvonjenja:
(na stranskem delu telefona).
pritisnite gumb

›

Prekinitev klica
Pritisnite .

›

Klicanje
Na tipkovnici vnesite številko, ki jo želite poklicati (vključno z
območno kodo). _ Klic začnete tako, da pritisnete .

›

Ponovno klicanje
Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite
zgodovine klicev.
in .
_ Če želite izbrati številko, pritisnite
_ Če želite začeti klic, pritisnite .

›

za prikaz

Prostoročno telefoniranje
Med klicem pritisnite , da odprete Možnosti in vklopite ali
izklopite funkcijo prostoročnega telefoniranja.
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4. SPOROČILA SMS
›

Elementi menija: Napiši sporočilo, Prejeto, Neposlano,
Poslano, Izbriši sporočila, Predloge, Blokirane številke
za sporočila, Pošlji stik po SMS-u, SMS med stiki,
Nastavitve sporočil

›

Pisanje sporočila
_ Sporočila _ Napiši sporočilo
Vnesite besedilo na tipkovnici.
Besedilo vnesete s tipkovnico. Vsaka tipka ima več znakov,
ki jih izpišete z večkratnim pritiskom zadevne tipke.
(npr. 2-krat 4 , 1-krat 2 , 3-krat 5 in 3-krat 6 za Halo)
Razpoložljivost simbolov je odvisna od jezika, ki ga uporabljate.
menu

ghi

›

abc

jkl

mno

Način vnosa
Če želite spremeniti način vnosa, pritisnite # ! .
abc _ Samo male črke
Abc _ Velike in male črke
ABC _ Samo velike črke
123 _ Številke
aA1

›

›

Pošiljanje sporočila
Možnosti _ Pošlji osebi _ Vnesite številko ali odprite meni
Stiki tako, da pritisnete Išči.
Prejemanje sporočila
O prejetem sporočilu vas obvestita zvočni signal in simbol
• Če želite takoj odpreti prejeto sporočilo, pritisnite .
• Za ogled seznama sporočil izberite Sporočila _ Prejeto.
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.

5. KAMERA IN FOTOALBUM
Vaš telefon je opremljen s kamero. Posnete fotografije najdete v
meniju Fotoalbum.
›

Fotografiranje
na
V načinu pripravljenosti vklopite kamero tako, da pritisnete
stranskem delu telefona.
Ko je kamera vklopljena:
• Za fotografiranje pritisnite .
• Če želite odpreti Možnosti kamere, pritisnite .
Razpoložljive možnosti: Samosprožilec, Učinek, Velikost,
Kakovost in Nočni način
Ko je vklopljen nočni način, se med fotografiranjem sproži
bliskavica kamere.

›

Fotoalbum
Posnete fotografije se shranijo v meni Fotoalbum.
in/ali .
• Za pomikanje po fotoalbumu pritisnite
• Če želite odpreti Možnosti za izbrano sliko, pritisnite .
Razpoložljive možnosti: Prikaži, Pošlji, Ozadje, Fotografija
stika, Preimenuj, Izbriši, Izbriši vse in Pomnilnik
Telefon lahko povežete z računalnikom prek kabla USB in
prenesete fotografije.
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6. ORODJA
›

Elementi menija: Budilka, Opomnik za rojstni dan, Koledar,
Kalkulator, Kamera, Bluetooth, Radio FM

6.1 Bluetooth
Ta funkcija omogoča brezžično uporabo opreme za
prostoročno telefoniranje s povezavo Bluetooth.
• Vklop/izklop Bluetooth
• Poveži _ Poišči nove naprave
Poiščite naprave, s katerimi želite povezati telefon.
_ Če želite izbrati naprave, pritisnite .
Telefon prepozna predhodno povezane naprave
in se samodejno poveže z njimi.
• Upravljaj naprave _ Vidnost _ Vklop
Omogočite vidnost telefona,
da ga lahko povežete z napravo Bluetooth.

6.2 Radio FM
›

Elementi menija Možnosti: Seznam postaj, Ročni vnos,
Samodejno iskanje, Zvočnik, Informacije, Izhod

›

Iskanje postaj:
Postajo lahko nastavite s tipko

ali

.

V elementu menija Možnosti ne morete spreminjati glasnosti.
V tem primeru najprej zaprite meni Možnosti.
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7. STIKI
›

Elementi menija: Poišči ime, Dodaj stik, Uredi stik,
Izbriši, Pošlji stik po SMS-u, Kopiraj stik, Moja številka,
Tipke za hitro klicanje, Številke za klic v sili,
Nastavitve imenika in SMS med stiki.

›

Shranjevanje stikov (ime in številka)
_ Stiki _ Dodaj stik
_ Vnesite ime in številko.
_ Fotografija stika: izberite Da ali Ne. Če želite shraniti
posamezen vnos, pritisnite .
menu

Imena in številke vedno shranite z mednarodno klicno kodo, npr.
+386 za Slovenijo, +41 za Švico, +43 za Avstrijo in +49 za Nemčijo.
›

Iskanje stikov:
meni _ Stiki _ Poišči ime _
in , da se pomaknete po vnosih,
_ Pritisnite
ali na tipkovnici vnesite prvih nekaj črk vnosa,
ki ga iščete (nato se po potrebi pomikajte naprej s tipko
za začetek klica.
_ Ko izberete vnos, pritisnite
menu

).

SLOVENŠČINA–11

›

Tipke za hitro klicanje
Tipkam za hitro klicanje lahko dodelite številke, ki jih pogosto kličete.
• Shranjevanje nastavitve za tipko za hitro klicanje
_ Pritisnite eno od tipk za hitro klicanje.
_ Vnesite ime in številko ali poiščite stik v imeniku.
• Spreminjanje ali brisanje nastavitve za
tipko za hitro klicanje
_ Odprite element menija Tipke za hitro klicanje v meniju Stiki.
_ Izberite tipko za hitro klicanje in spremenite ali izbrišite njeno
povezavo z določenim stikom.
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8. NASTAVITVE
›

Elementi menija: Tihi način/način mirovanja, Zvoki in
opozorila, Glasnost slušalke, Glasnost zvočnika, Zaslon
in osvetlitev, Čas in datum, Jezik, Velikost besedila,
Predvidevanje vnosa besedila, Nastavitve kamere, Klici
na čakanju, Posredovanje klicev, Skrivanje številke,
Pomoč, Samodejno zaklepanje tipk, Izbiranje omrežja,
Izbira storitve, Priljubljena tipka, Številka glasovne
pošte, Številke za klic v sili, Gumb za klic v sili, Varnostne
nastavitve, Nastavitve imenika, 0000 za odpiranje
nastavitev, Ponastavitev

8.1 Zvoki in opozorila
Nastavitve za tone, signale in vibriranje lahko prilagodite ali izberete
vnaprej določene nastavitve (profil).
›

Elementi menija: Melodija zvonjenja, Melodija budilke,
Glasnost zvonca, Tihi način/način mirovanja, Način
za srečanje/gledališče, Način za maksimum/avtobus,
Postopno povečanje glasnosti, Vibriranje za klic,
Vibriranje za budilko, Zvoki za tipke, Zvok za sporočilo,
Vibriranje za sporočila, Glasnost slušalke, Glasnost
zvočnika, Glasnost sporočil, Melodija sporočila, Zvok za
potrditev, Zvok za klic v sili
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›

Tihi način/način mirovanja
Samo vizualna obvestila (lučka LED svetilke zasveti, obvestila na
prikazovalniku), brez melodije zvonjenja, brez vibriranja

›

Način za srečanje/gledališče
Vizualna obvestila (lučka LED svetilke zasveti, obvestila na
prikazovalniku), telefon vibrira, brez melodije zvonjenja

›

Način za maksimum/avtobus
Vklopljeni so zvoki za tipke, zvok za SMS in funkcija vibriranja,
glasnost melodije zvonjenja je nastavljena na maksimalno

›

Zvoki za tipke
Določite, ali želite, da se ob pritisku tipke oglasi zvočni signal
(klik, ton, glasovna najava ali tihi način).
Vklopite glasovno najavo za glasovno predvajanje gumbov na
tipkovnici, ko jih pritisnete.

Funkcija glasovne najave deluje samo, če je kot jezik telefona
nastavljena angleščina, nemščina, italijanščina ali francoščina.
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8.2 Zaklep tipkovnice
Telefon lahko pred nenamernim pritiskanjem tipk zaščitite z
zaklepom tipkovnice.
›

Ročno zaklepanje tipk
na stranskem delu telefona.
Za dve sekundi pritisnite gumb
Na zaslonu se prikaže sporočilo Številska tipkovnica
zaklenjena.
Nato se prikaže simbol , ki označuje, da je tipkovnica zaklenjena.

›

Samodejno zaklepanje tipkovnice
Odprite meni Nastavitve in nato element Samodejno
zaklepanje tipk ter izberite, ali naj se tipkovnica samodejno
zaklene po 15 sekundah, 30 sekundah, 1 minuti ali
5 minutah neuporabe ali naj bo ta funkcija izklopljena.

›

Odklepanje zaklenjene številčnice
Za dve sekundi pritisnite tipko .
Na zaslonu se prikaže sporočilo Tipkovnica odklenjena.
Telefon se ponovno odziva na pritiske tipk.
Če je vklopljena funkcija zaklepanja tipk, se telefon odzove samo
ob pritisku zelenega gumba ali tipke . Če pritisnete katero koli
drugo tipko, zaslon ostane izklopljen zaradi varčevanja z energijo.
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8.3 Priljubljena tipka
Za tipko
lahko določite funkcijo, ki jo želite pogosto uporabljati.
Če v načinu pripravljenosti pritisnete , se ta funkcija začne
neposredno izvajati.
›

Funkcije, ki jih lahko izberete:
Napiši sporočilo, Budilka, Kalkulator, Koledar, Tihi način/
način mirovanja, Prejeto (sporočila), Radio FM
Na priljubljeno tipko ne morete shraniti telefonske številke;
za to uporabite tipke za hitro klicanje.

8.4 Številka glasovne pošte
Vnesite številko za glasovno pošto.
To številko najdete v dokumentaciji, ki vam jo je zagotovil ponudnik
omrežja. Pritisnite in držite tipko 1 , če želite poslušati glasovno
pošto.

8.5 Varnostne nastavitve
• PIN: vklop/izklop zahteve za kodo PIN, sprememba kode PIN
• Koda telefona: vklop/izklop, sprememba kode (tovarniško
nastavljena koda: 1234)

8.6 Ponastavitev
Obnovite lahko vse tovarniške nastavitve telefona
(tovarniško nastavljena koda: 1234).
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9. FUNKCIJA TELEFONA EMPORIA ZA KLIC V SILI
Funkcijo za klic v sili lahko uporabljate, če je telefon opremljen s
pokrovčkom baterije z vgrajenim gumbom za klic v sili.
Natančno preberite navodila in nastavite funkcijo za klic v sili glede
na zahteve. Shranite lahko do pet številk za klic v sili (družinski člani,
prijatelji in uradne ustanove).
• V nujnem primeru pritisnite in držite gumb za klic v sili na hrbtni
strani telefona. (Funkcija deluje tudi, če je tipkovnica zaklenjena.)
• Samodejno pokliče vseh 4 telefonskih številk za klic v sili,
in sicer v vrstnem redu, kot ste jih vnesli.
Če se na prvi številki nihče ne oglasi,
je samodejno poklicana druga številka.
Če se tudi na tej številki nihče ne oglasi,
je samodejno poklicana tretja številka itn.
(vse 4 številke so poklicane največ 3-krat).
• Z vsakim klicem v sili je poslano tudi besedilno sporočilo (SMS):
»Prejeli boste klic v sili. Ob prevzemu klica se zasliši
opozorilo. 3-krat pritisnite tipko 0, da vzpostavite
povezavo.«
Stik mora trikrat pritisniti tipko 0 v 60 sekundah, sicer je klic
prekinjen (da klic v sili ni preusmerjen v telefonski predal stika).
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• Od trenutka, ko vzpostavite klic v sili, telefon emporia v naslednji
uri samodejno sprejme vse dohodne klice. Če želite onemogočiti
ali pa s
to funkcijo, pritisnite in približno tri sekunde držite tipko
povsem izklopite napravo in jo nato znova vklopite.
tipko
• Če želite preklicati klic v sili, pritisnite in držite tipko

.

• Med klicem v sili se neprekinjeno predvaja opozorilni ton,
ki opozarja osebe v bližini in klicano osebo.
• Če nimate shranjenih številk za klic v sili, nimate sredstev na
predplačniški telefonski kartici ali imate vzpostavljeno povezavo s
tujim omrežjem brez dovoljenja (če npr. gostovanje ni aktivirano),
bo ob pritisku gumba za klic v sili klicana številka 112.
Če želite kot številko za klic v sili dodati številko uradne ustanove,
na primer policije ali gasilcev, morate pri ustrezni ustanovi najprej
preveriti, ali se strinjajo s tem. Ne prevzemamo odgovornosti za
stroške, ki nastanejo, če pomotoma pokličete takšno institucijo.
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›

Dodajanje/urejanje številk za klic v sili
_ Stiki _ Številke za klic v sili
_ Dodaj številko za klic v sili
_ Izberite vnos (npr. Št. za klic v sili 1) tako, da pritisnete
_ Izberite V redu tako, da pritisnete
_ Izberite Zasebno ali Organizacija za pomoč
_ Izberite stik
menu

›

Aktiviranje gumba za klic v sili
V meniju Nastavitve
_ Gumb za klic v sili
_ Vklop/izklop

›

Zvok za klic v sili
Predhodni alarm je zvok opozorila, ki traja 10 sekund in vašo okolico
dodatno opozarja, da gre za nujen primer. Nato se sproži sekvenca
klica v sili.
V meniju Nastavitve
_ Zvoki in opozorila
_ Zvok za klic v sili
_ Vklop/izklop
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›

GARANCIJA IN STORITVE

Proizvajalec:
Uvoznik:
Stiki:
Ime znamke:
Model:

emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija
emporia telecom GmbH + CoKG
Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
emporia
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)

› Obseg dobave
• Mobilni telefon:
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)
• Dodatni pokrov akumulatorja brez
tipke za klic v sili
• Baterija: AK-V99
• USB Kabel
• Polnilnik: RL-C160A / RL-600mA-UK
• Namizni polnilnik: TL-V26

› Podpora
• Emporia
Emonagram,
Serviced.o.o.
Centre
Riharjeva ulica3626· 4020
· 1000Linz
Ljubljana
Industriezeile
· Avstrija
• customercare@emporia.at
Servisne informacije in nasveti:
01 475 95 60
www.emporia.eu
• Pon-čet
Delovni čas
klicnega ·centra:
08:30-17:00
pet 08:30-13:00
Od ponedeljka
do 800
petka
od 4711
800 do 1600
• Nemčija:
+49 · (0)
· 400
• Österreich:
info@emonagram.si
+43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
• Švica:
www.emonagram.si
+41 · (0) 8484 · 50004

› Garancija
• Ta garancija velja samo v primeru uporabe originalnih baterij, ki jih zagotavlja
emporia.
• Mobilni telefon: 12 mesecev
• Baterija: 6 mesecev
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› Tehnični podatki
• Mere: 121.5 × 58 × 16.5 mm
• Teža: 99 g
• Baterija: Li-ion 3.7 V, 1100 mAh, 4.07 Wh
(zamenljiva)
• Polnilnik:
vhodna moč: 100 - 240V AC, 50/60 Hz,
0.3 A;
izhodna moč: DC 5.0 V, 0.5 A
• Namizni polnilnik:
vhodna moč = izhodna moč
• Čas pripravljenosti: 350 ur*
• Čas pogovora: 360 minut*
(*Čas delovanja baterije se lahko skrajša,
kar je odvisno od jakosti omrežnega
signala in vklopljenih aplikacij.)
• Interna antena:
SAR-telo: 0.79 W/kg
SAR-glava: 0.6 W/kg
SAR-okončine: — W/kg
• Temperatura okolja: -10°– +40° C
• Kompatibility s načúvacími prístrojmi
M4/T4
• Bluetooth V 3 + EDR

› Frekvenca delovanja
• BT: 2402 MHz - 2480 MHz
Jakost signala: < 0.0016 W
• FM: 87.6 MHz - 107.9 MHz
• E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
Jakost signala: < 2.0893 W
• E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Jakost signala: < 0.912 W

› Varnostni napotki
• Mobilni telefon izklopite v bolnišnicah oz.
bližini medicinskih naprav. Med srčnim
spodbujevalnikom in vklopljenim telefonom mora biti najmanj 20 cm razmika.
• Nikoli ne upravljajte vozila, kadar imate v
roki mobilni telefon. Vedno upoštevajte
ustrezno nacionalno zakonodajo in prometne predpise.
• Mobilni telefon izklopite na letalu.
• Mobilni telefon izklopite v bližini bencinskih črpalk in na drugih mestih z eksplozivnimi snovmi.
• S svetilko LED nikoli ne svetite v oči ljudi
ali živali! (zaščitni razred 3)
Da bi preprečili poškodbe sluha,
•
ne uporabljajte telefona dalj
časa na najvišji glasnosti. Ne
prislanjajte telefona k ušesu, ko je vklopljeno prostoročno telefoniranje ali ste
pritisnili tipko za klic v sili.
• Previsoka glasnost slušalk lahko škoduje
sluhu. Preverite glasnost slušalk, ki jih
uporabljate.
• Telefon in njegova dodatna oprema lahko
vsebujeta majhne delce. Telefon hranite
zunaj dosega majhnih otrok.
• Zaradi varnosti priporočamo, da med nevihto odklopite polnilnik od telefona.
• Napajalnik je ločilna naprava med telefonom in omrežno vtičnico. Omrežna vtičnica mora biti na lahko dostopnem mestu v
neposredni bližini naprave.
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› Namenska uporaba
• Ta naprava je bila preizkušena za običajno uporabo na telesu. Za zagotavljanje
skladnosti z zahtevami v zvezi z izpostavljenostjo radijskim frekvencam je
treba med slušalko telefona, vključno z
anteno, in telesom uporabnika vzdrževati
minimalno razdaljo 0 cm. Pasovi, ovitki
in ostali dodatki za telefon drugih proizvajalcev ne smejo vsebovati kovinskih
delov. Dodatki za uporabo na telesu, ki
ne izpolnjujejo teh zahtev, morda niso
skladni z zahtevami v zvezi z izpostavljenostjo radijskim frekvencam, zato jih ne
uporabljajte. Uporabljajte samo priloženo
ali odobreno anteno.
• Naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 2014/53/EU. Opravljene so bile
vse serije bistvenih radijskih preskusov.
• Pozor: v primeru namestitve neustrezne
vrste baterije obstaja nevarnost eksplozije. Izrabljene baterije zavrzite v skladu
z navodili.
• Naprava je skladna s speciﬁkacijami za radiofrekvenčno področje, če se uporablja
na razdalji 5 mm od telesa.
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• Ta mobilni telefon je robusten in namenjen mobilni uporabi. Kljub temu ga morate zaščititi pred vlago (dežjem, vodo v
kopalnici itn.) in udarci.
• Samo za evropske standarde omrežja (AT,
BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT,
NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
• Ne izpostavljajte ga neposredni sončni
svetlobi.
• Uporaba, ki se razlikuje od opisane, lahko
povzroči poškodbe naprave. Poleg tega je
povezana z nevarnostmi, kot so električni
udar, požar itn.
• Naprave ne spreminjajte, predelujte in ne
odpirajte njenega ohišja.
• Napajalnik je namenjen samo priključitvi
v standardno gospodinjsko vtičnico javnega električnega omrežja pri izmenični
napetosti 100-240 V, 50/60 Hz (10/16 A).

› Odstranjevanje
• Odstranjevanje embalaže
Embalažo in njene dodatke je
mogoče reciklirati in ponovno
uporabiti.
• Odstranjevanje baterij
Baterij ni dovoljeno odlagati
med gospodinjske odpadke!
Kot potrošnik morate v skladu z
zakonodajo vrniti izrabljene baterije. Odnesete jih lahko na lokalno zbirno mesto ali v specializirano trgovino.
• Odstranjevanje naprave
Odslužene naprave ne zavrzite
med gospodinjske odpadke.
Zaradi varovanja okolja jo oddajte v center za zbiranje in recikliranje, kjer sprejemajo stare
naprave in jih okolju prijazno reciklirajo.

› Izjava o skladnosti (DOC)
Družba
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija),
izjavlja, da je radijska oprema vrste
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)
skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave ES o skladnosti
je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu:
https://www.emporia.eu/doc

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
01-05-2021, Linz/Avstrija

https://www.emporia.eu/doc
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Pridržujemo si pravico do napak, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.
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