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FUNKCIJA KLICA V SILI EMPORIA
Shranite lahko do 4 številke za klic v sili (družina, prijatelji, 
reševalne službe). 

 ¡ V nujnem primeru pritisnite in pridržite tipko za klic v sili na 
hrbtni strani telefona. (Deluje tudi, ko je tipkovnica zaklenjena.)

 ¡ Po pritisku tipke za klic v sili se vklopi 10-sekundni opozorilni 
ton (predhodni alarm), ki opozori vašo okolico. Nato se sproži 
sekvenca klica v sili,

 ¡ ki samodejno pokliče vse 4 telefonske številke 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).

 ¡ Vzporedno s klicem je na zasebno številko poslano tudi 
sporočilo SMS.  
»Prejeli boste klic v sili. 3-krat pritisnite tipko 0,  
da vzpostavite povezavo.«

Napotek: Osebe, ki jih imate shranjene kot stike za nujne primere, 
predhodno obvestite o tem, da bodo v primeru klica v sili 
ustrezno reagirale. Ob prevzemu klica se zasliši opozorilo. 
Poklicana oseba mora v 60 sekundah 3-krat pritisniti tipko .  
V nasprotnem primeru je klic prekinjen (to preprečuje 
preusmerjanje vašega klica v telefonski predal). 

 ¡ Po zagonu klica v sili bo vaš telefon 1 uro prevzemal vse vhodne 
klice. Če želite deaktivirati to funkcijo, popolnoma izklopite 
napravo z  in jo nato ponovno vklopite.

 ¡ Za prekinitev klica v sili pritisnite in držite .
 ¡ Če nimate shranjenih številk za klic v sili, ste porabili ves 
dobropis vaše vrednostne kartice ali pa je telefon preklopil v 
tuje omrežje (npr. gostovanje ni omogočeno), 
je ob pritisku tipke za klic v sili poklicana številka 112.

Napotek: Če želite kot številke za klic v sili shraniti uradne 
telefonske številke (policija, gasilci itn.), se morate o tem 
predhodno dogovoriti s posameznimi institucijami. Ne krijemo 
morebitnih stroškov, ki nastanejo pri nenamernem klicanju teh 
številk.

Shranjevanje/urejanje številk za klic v sili:  
V meniju Nastavitve  
_ klic v sili  
_ Stiki v sili  
_ izberite želeni vnos (npr. Št. za klic v sili 1) z    
_ izberite Možnost z   
_ izberite Nova številka z   
_ izberite Zasebno številka ali Podpornih organizacij   
_ izberite želeni stik _ potrdite z .

Vklop tipke za klic v sili:  
V meniju Nastavitve _ klic v sili _ Tipka za klic v sili _ 

 ¡ za aktiviranje funkcije klica v sili izberite Vključi
 ¡ za deaktiviranje funkcije klica v sili izberite Izključi

RADIO
Vklop/izklop radia FM:  

Odprite meni z  _ Dodatno _ FM Radio _   ali 
Iskanje radijske postaje: 

 ¡ Poiščite radijsko postajo z  ali . (samodejno iskanje)  
Najdene postaje se shranijo na Seznam Kanalov.

 ¡ Če veste frekvenco radia, izberite z  Možnost  
_ Ročni vnos _ in s tipkovnico vnesite frekvenco.

Nastavitev glasnosti: (ne deluje pri samodejnem iskanju) 
z  in  ob strani telefona.

KAMERA IN ALBUM FOTOGRAFIJ
Mobilni telefon ima fotoaparat. Vaše posnete fotografije  
najdete v mapi Slike.

Fotografiranje:  
V meniju Dodatno _ Kamera 
_ Pritisnite , da posnamete fotografijo.

 ¡ Možnosti fotoaparata:  
V meniju Dodatno _ Kamera  
_ z  odprete Možnost:  
Slike, Nastavitve slike, medij za shranjevanje  
in Ponastavi Napako.

Slike:  
Sem se shranjujejo vaše fotografije.

 ¡ Z  in/ali  listate po albumu
 ¡ Z  odprete Možnost za izbrano sliko. 
Razpoložljive možnosti so: Poglej, Slike informacije, 
Preimenovanje, Zbriši in medij za shranjevanje

Povezava z računalnikom:  
Če želite svoje fotografije prenesti v računalnik,  
lahko mobilni telefon povežete z računalnikom.

 ¡ Za povezavo mobilnega telefona z računalnikom:  
Vklopite mobilni telefon  
_ Kabel USB priključite na eni strani v priključek za polnjenje 
telefona, na drugi strani pa v računalnik.  
_ Računalnik bo prepoznal telefon kot »masovni pomnilnik« in 
zdaj lahko prenesete svoje fotografije.

POGOSTA VPRAŠANJA
Zaslon ostane prazen/črn:  

Telefon je v načinu varčevanja z energijo (pritisnite eno od tipk).  

Telefon je izklopljen _ Pritisnite  za 2 sekundi, da ga vklopite.

Mobilni telefon se ne odziva:  

Odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.  

Če se telefon še vedno ne odziva, se obrnite na servisni center.

Polnjenje se ne zažene:  

Polnjenje se zažene po nekaj minutah. Če se telefon po 30 minutah  

še vedno ne odziva, se obrnite na servisni center.

PODPORA
 ¡ Servisni center Emporia  

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Avstrija

 ¡ Phone: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446

 ¡ Web: www.emporia.eu

GARANCIJA
 ¡ Garancija je veljavna samo v primeru uporabe originalnih baterij podjetja Emporia.

 ¡ Mobilni telefon: 24 mesecev  ¡ Baterija: 6 mesecev

OBSEG DOBAVE
 ¡ Mobilni telefon

 ¡ Baterija: litij-ionska 3.7 V/1000 mAh

 ¡ Kabel USB z adapterjem USB AC

 ¡ Vrhunska namizna polnilna postaja

TEHNIČNI PODATKI
 ¡ Dvopasovni mobilni telefon 

900/1800 MHz

 ¡ Interna antena: SAR 0.744 W/kg

 ¡ Mere: 124 × 48 × 12.5 mm

 ¡ Teža: 70 g

 ¡ Baterija: litij-ionska 3.7 V/1000 mAh  

(zamenljiva)

 ¡ Čas v pripravljenosti: 310 h

 ¡ Čas pogovarjanja: 5 h

VSTAVLJANJE KARTICE SIM

Sl. 1: Odstranite pokrov baterije.
Sl. 2: Vstavite kartico SIM, z zlatimi kontakti obrnjenimi navzdol.

VSTAVLJANJE BATERIJE IN POLNJENJE

Sl. 3: Baterijo vstavite tako, da se kontakti baterije dotikajo zlatih 
kontaktov mobilnega telefona.

Sl. 4: Pokrov baterije potisnite v pritrditev, da občutno zaskoči. 
Sl. 5: Polnilni kabel priključite v priključek.

 ¡ Med polnjenjem: stolpci se polnijo
 ¡ Baterija je polna: stolpec miruje

Pozor: Pred uporabo morate baterijo polniti vsaj 4 ure. 
Uporabljajte samo tiste baterije in polnilnike, ki so odobreni za 
uporabo s tem posebnim modelom telefona.

SLOVENŠČINA

 ECO
PartNo: C160_ShortManual-V10_54260-SLO | 201611 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, zmot in tehničnih sprememb.

IZJAVA O SKLADNOSTI (ES-IZJAVA)
Družba Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Avstrija, 

izjavlja, da je način izdelave spodaj navedene naprave skladen s spodnjimi 

veljavnimi direktivami ES. 

 Poimenovanje izdelka: GSM Dual Band Mobile Phone 
  (dvopasovni mobilni telefon GSM) 
 Številka artikla: C160
 Veljavne direktive EU:  Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in 

telekomunikacijski terminalski opremi  

(R & TTE Directive 1999/5/EC). 

Usklajeni strokovni in osnovni standardi EN:
 Varnost:  EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011);  

EN 50332-1 (2000)

 Zdravje:  EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

 Elektromagnetna združljivost:  EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1);  

EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

 Radijski spekter:  EN 301 511 (V 9.0.2)

Eveline Pupeter  0678 21.11.2013, Linz/Avstrija

emporia Telecom

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.  

Upoštevajte posamezne državne zakone in prometne predpise.

 ¡ Mobilni telefon mora biti na letalu izklopljen.

 ¡ Mobilni telefon izklopite v bližini bencinskih črpalk in na drugih mestih z 

eksplozivnimi snovmi.

 ¡ Z žepno 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 pridržite telefona pri ušesu, ko imate 

vklopljeno prostoročno telefoniranje ali ste pritisnili tipko za klic v sili.

 ¡ Telefon in njegova dodatna oprema lahko vsebujeta majhne delce.  

Napravo hranite zunaj dosega majhnih otrok.

 ¡ Zaradi varnosti priporočamo, da med nevihto odklopite polnilnik s telefona.

 ¡ Napajalnik je ločilna naprava med napravo in omrežnim priključkom.  

Omrežni priključek hranite na preprosto dostopnem mestu v neposredni 

bližini naprave.

NAMENSKA UPORABA
 ¡ Ta mobilni telefon je robusten in namenjen mobilni uporabi.  

Kljub temu pa ga morate zaščititi pred vlago (dež, kopalnica itn.) in udarci. 

 ¡ Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.

 ¡ Vsakršna druga uporaba, ki se razlikuje od opisane, povzroči poškodbe naprave. 

Poleg tega pa je povezana tudi z nevarnostmi, kot je npr. električni udar, požar 

itn. Naprave ne spreminjajte, predelujte ali odpirajte njenega ohišja.

 ¡ Omrežni vtič je namenjen samo priključitvi v običajno gospodinjsko vtičnico 

javnega električnega omrežja pri izmenični napetosti 230 V/50 Hz (10/16 A).

ODSTRANJEVANJE
Odstranjevanje embalaže:  

Embalažo in njeni dodatke je mogoče v celoti reciklirati in jih je  

treba oddati v predelavo.

Odstranjevanje baterij:  
Baterije ne spadajo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste 

po zakonu dolžni odnesti izrabljene baterije. Odnesete jih na lokalno 

zbirno mesto vaše občine ali v specializirano trgovino.

Odstranjevanje naprave:  
Ko naprava odsluži, je ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Zaradi 

varovanja okolja jo oddajte na mesto za zbiranje materialov  

in recikliranje, kjer sprejemajo stare naprave 

in jih okolju prijazno reciklirajo.



Sprejem klica/tipka OK 
 ¡ Sprejem klica

 ¡ V meniju: potrditev izbire 
 ¡ V načinu pripravljenosti:  
prikaz možnosti Vsi klici

Tipka z zvezdico 
 ¡ Dvakratni pritisk: +  

(za klicno številko države, 
 npr. +386 za Slovenijo)

 ¡ 2-kratni kratki pritisk za Priljubljeni 
 (tovarniško nastavljen radio FM)

 ¡ Pri pisanju: posebni znaki 
 (. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ …)

 - Tipka/tipka za tel. predal
 ¡ Pritisk in držanje: priklic telefonskega 

predala
 ¡ Pri pisanju: dodajanje presledka

Prekinitev klica/nazaj/brisanje 
 ¡ Med klicem: končanje
 ¡ V meniju: premik za en korak nazaj
 ¡ Pri vnosu številk in črk: brisanje
 ¡ Za vklop oz. izklop: pritisk za 2 sekundi

Tipki s puščico  
 ¡ Listanje po Stikih in meniju
 ¡ V načinu pripravljenosti prikličete  
z  meni

 ¡ V načinu pripravljenosti z  prikličete  
možnost Stiki

Tipka z lestvico 
 ¡ Pritisk in držanje: vklop/izklop profila Tiho
 ¡ 2-kratni kratki pritisk za Priljubljeni  
(tovarniška nastavitev)

 ¡ Pri pisanju: Preklop med velikimi  
in malimi črkami oz. številkami

Nastavitev glasnosti  in 
 ¡ Spreminjanje glasnosti slušalke
 ¡ Ko telefon zvoni: pritisnite  ,  

da utišate zvonjenje   
(telefon bo pri naslednjem klicu 

ponovno zvonil)

Priključek USB za polnjenje

Žepna svetilka
 ¡ Pritisk in držanje: vklop in  
izklop žepne svetilke

Zaklepanje tipk
Preprečuje nenamerno pritiskanje tipk 

 ¡ Zaklepanje tipk: pritisk za 2 sekundi
 ¡ Odklepanje tipk: pritisk za 2 sekundi

PRVI KORAKI

 ¡ S pritiskom tipke  za najmanj 2 sekundi boste izklopili telefon. 
 ¡ Za izklop telefona prav tako pritisnite tipko  za 2 sekundi.

Prva uporaba nove kartice SIM:  
Vnesite štirimestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka) _ 

 
Napotek: Koda PIN je štirimestna kombinacija številk, ki 

preprečuje, da bi nekdo drug vklopil vaš telefon. Kodo PIN 
najdete v dokumentaciji, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika 
mobilnega omrežja.

	_ z  in  izberite možnost Jezik _  	
	_ Nastavi datum _ 
	_ Nastavi čas _   

Dohodni klic: 
 ¡ Sprejem klica: pritisnite tipko 
 ¡ Zavrni: pritisnite tipko 
 ¡ Začasno utišanje zvonjenja: Pritisnite tipko  (ob strani)

Končanje klica: pritisnite tipko 
Klicanje:  

S tipkovnico vnesite telefonsko številko 
(vklj. z regionalno klicno številko) _ z  pokličite. 

Ponovno klicanje:  
Pritisnite tipko , da prikažete možnost Vsi klici.  
_ Z  in  izberite številko  
_ Pokličite z .

Način pripravljenosti:  
V načinu pripravljenosti je telefon vklopljen, vendar ni v uporabi 
(telefoniranje, sporočila SMS …). 

Uporaba menija: 
 ¡ Pritisnite , da prikličite meni.
 ¡ Izbiranje funkcij menija: Z  in/ali   
V zgornjem robu zaslona je prikazana trenutno izbrana funkcija 
menija.

 ¡ Pritisnite tipko  ali tipko , da izberete možnost,  
ki je trenutno prikazana na zaslonu (nad tipkami).

 ¡ Da se vrnete nazaj v način pripravljenosti,  
večkrat pritisnite tipko  ali držite pritisnjeno tipko .

Varčevanje z energijo:  
Če telefon več sekund ne uporabljate, se zaslon izklopi, da 
varčuje z energijo. Pri dohodnem klicu ali s pritiskom poljubne 
tipke se zaslon samodejno ponovno vklopi. 

Funkcijske tipke – Priljubljeni  in :  
Zaženite poljubno funkcijo, in sicer v pripravljenosti dvakrat 
kratko pritisnite  ali .  
Odprite meni z  _ Nastavitve  
_ Nastavitve telefona _ Bljižnice  
_ izberite Dvojni klik * ali Dvojni klik # _    
_ izberite funkcijo z  _ potrdite z . 

Varnostne nastavitve:  
Odprite meni z  _ Nastavitve _ Varnoste nastavitve _ 

 ¡ Varnost kartice SIM: Sprememba kode PIN
 ¡ Telefonska številka: Spreminjanje kode zaklepanja  
(tovarniško 1234)

STIKI

Shranjevanje imen in številk (vedno vnesite številko z mednarodno 
klicno številko, npr. Švica +41, Avstrija +43 in Slovenija +386) 
Pritisnite , da odprete možnost Stiki. 

Shranjevanje stikov (ime in številka):  
Odprite meni z   
_ nato odprite možnost Stiki z ,   
_ izberite Dodai stik z ,   
_ Ime vnesite s tipkovnico  
(za vnos besedila glejte pogl. Pisanje sporočil)  
_   _ Številka vnesite  
_ Shranite z .

Iskanje stikov:  
Odprite meni z   
_ nato odprite možnost Stiki z ,   
_ S tipkovnico vnesite začetno črko iskanega stika  
(po potrebi listajte naprej z )  
_ Ko ste stik izbrali, izberite Možnost z :  
Pokliči, Pošlji sporočilo, Poglej, Uredi, Zbriši, Izbriši več,  
Zbriši vse osebe, Kopiraj, Kopiraj vse, Shranjevanje stilkov

Hitro klicanje s tipkami od 2 do 9:  
Odprite meni z  _ Stiki _ Možnost  
_ Shranjevanje stilkov _ Bljižnice

 ¡ Stanje: nastavite na Izkluci
 ¡ priljubljeno: Seznam je namenjen tipkam  
od 2 do 9. Z  odprite stike _ izberite stik _ potrdite z .  
V načinu pripravljenosti tipko pritisnite in pridržite za dalj časa, 
da prikličete zadevni stik.

SPOROČILA SMS

Sporočila SMS (Short Message Service) so kratka napisana 
sporočila z največ 160 znaki.

Pisanje sporočil:  Odprite meni z  _ Sporočila   
_ Napiši sporočilo . Besedilo vnesete s tipkovnico.  
Vsaka tipka ima več znakov, ki jih izpišete z večkratnim pritiskom 
zadevne tipke. (npr. 2 × , 1 × , 3 × , 3 ×  za Halo)  
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 ¡ S pritiskom tipke  preklopite med načini vnašanja:  
abc : samo male
ABC : samo VELIKE

123 : številke

Pošiljanje sporočil: Vnesite besedilo in nato  
2-krat pritisnite  Pošlji _ Vnesite številko ali Dodaj stik  
(listajte do imena in ga izberite z ).  
_ Za pošiljanje ponovno pritisnite .

Sprejemanje sporočil:  
Kratko zvočno opozorilo in sporočilo na zaslonu vas opozori na 
prispelo sporočilo.  
Z  lahko sporočilo takoj preberete ali pa v meniju pritisnete 
Sporočila _ Prejeto, da prikažete seznam prejetih sporočil.

Simboli na zaslonu Jakost signala omrežja Prikaz stanja baterije Zgrešen klic Novo sporočilo SMS Aktivna budilka Profil: Tiho (nemo) Povezava USB

Gostovanje (tujina) Zaklenjene tipke Preusmeritev klica


