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1. Tlačítko baterky 

2. Hlasitost +,- 

3. Pravé funkční tlačítko 

4. Levé funkční tlačítko 

5. Navigační tlačítka 

6. Tlačítko SMS 

7. Tlačítko fotoaparátu 

8. Tlačítko FM 

 

Vážený zákazníku/Vážená zákaznice, 

děkujeme, že jste si vybral/a mobilní telefon 
značky EVOLVEO. 
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Po zapnutí mobilního telefonu můžete 

nastavit jazyk, čas/datum. 

Postranní tlačítka: Tlačítko baterky: podržte 

po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí 

baterky. 

Hlasitost +,-: zesilte nebo ztlumte hlasitost. 

Pokud je mobilní telefon zaklapnutý a máte 

příchozí hovor, stisknutím zeleného tlačítka 

na krytu hovor můžete přijmout, nebo 

stisknutím červeného tlačítka zavěsit.  
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1. Zprávy 

Telefon podporuje odesílání SMS. 

Pohotovostní rozhraní: 

Stisknutím tlačítka zprávy můžete napsat 

novou zprávu. 

1.1 Napsat zprávu 

V pohotovostním rozhraní zvolte 
Menu-Zpráva → napsat zprávu. Pro přechod 
do rozhraní úprav SMS: editace zprávy, 
stiskněte levé softwarové tlačítko „Volby“, 
zde můžete odeslat, uložit, změnit způsob 
zadání atd., obsah můžete smazat stiskem 
pravého softwarového tlačítka. Po dokončení 
odešlete zprávu stiskem levého 
softwarového tlačítka „Odeslat“ a zvolte 
příjemce. 

1.2 Doručené 

V pohotovostním rozhraní zvolte Menu → 
Zprávy → Doručené, kde můžete zobrazit 
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přijaté zprávy na kartě SIM, a následující 
možnosti: 

Zobrazit: Zobrazit přijatou zprávu. 

Odpovědět: Odpovědět odesílateli SMS 
zprávou. 

Zavolat odesílateli: Zavolat odesílateli. 

Přeposlat: Přeposlat zprávu ostatním. 

Odstranit: Odstranit zobrazenou SMS. 

Odstranit vše: Odstranit všechny SMS v 
Doručených. 

Uložit do kontaktů: Uložit tento kontakt do 
seznamu kontaktů. 

1.3 Rozepsané 

Ve složce Rozepsané můžete zobrazit 
uložené rozepsané zprávy, a provádět 
následující akce: Zobrazit, Odeslat, 
Odstranit, Odstranit vše. 

1.4 Odchozí 

Ve složce Odchozí můžete zobrazit SIM 
kartu pro odeslání a ukládání SMS, a 
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provádět následující akce: Zobrazit, Znovu 
odeslat, Upravit, Odstranit. 

1.5 Odeslané 

Ve složce Odeslané můžete zobrazit zprávy, 
které jste odeslali. 

1.6 Nastavení SMS 

V této nabídce naleznete všechna nastavení 
zpráv a můžete je libovolně nastavit dle 
svého požadavku. 
2. Kontakty 

2.1 Přidat nový kontakt 

Telefon nabízí dvě paměti: SIM kartu a 
mobilní telefon. Můžete zvolit uložení 
mobilních čísel na SIM kartu nebo mobilní 
telefon. 

Po zvolení jakéhokoli kontaktu v seznamu 
máte k dispozici následující možnosti: 

Zobrazit: Zobrazit detailní informace tohoto 
kontaktu. 

Poslat zprávu: Poslat na číslo kontaktu 
zprávu. 



 

7 

Zavolat: Zavolat na toto číslo. 

Upravit: Upravit kontakt. 

Odstranit: Odstranit kontakt. 

Kopírovat: Kopírovat do stejné nebo jiné 
paměti a možnost uložit do správy souborů. 

Přidat do blokovaných: Přidat číslo na 
seznam blokovaných čísel. 

Nastavení kontaktů: 

Preferované úložiště: SIM, Telefon nebo 
Vše. 

Stav paměti: Zobrazit, kolik telefonních čísel 
jste uložili. 

Kopírovat kontakty: Telefonní čísla můžete 
kopírovat ze SIM karty na telefon nebo z 
telefonu na SIM kartu.  

Přesunout kontakty: Telefonní čísla můžete 
přesunout ze SIM karty na telefon nebo z 
telefonu na SIM kartu.  

Odstranit všechny kontakty: Můžete odstranit 
všechna telefonní čísla ze SIM karty nebo 
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telefonu. 

3. Historie hovorů 

3.1.1 Zmeškaný hovor: Ve složce 
zmeškaných hovorů můžete zobrazit 
seznam zmeškaných hovorů. 

3.1.2 Vytočená čísla: Ve složce vytočených 
čísel můžete zobrazit seznam vytočených 
čísel.  

3.1.3 Přijaté hovory: Ve složce přijatých 
hovorů můžete zobrazit seznam přijatých 
hovorů. 

3.1.4 Všechny hovory: Záznamy o všech 
hovorech 

3.1.5 Odstranit záznamy hovorů Můžete 
odstranit všechny záznamy hovorů.  

 

4. Multimédia 

4.1 Fotoaparát 

Na obrazovce náhledu kamery stiskněte 



 

9 

„prostřední navigační tlačítko“ a můžete 

fotografovat. 

(V pohotovostním rozhraní můžete po 

stisknutí Tlačítka fotoaparátu taktéž 

fotografovat.) 

4.1.1 Fotogalerie: Zobrazit uložené 

fotografie.  

4.1.2 Nastavení fotoaparátu: Nastavit 

příslušné parametry fotoaparátu.  

4.1.3 Nastavení fotografií: Nastavit velikost a 

kvalitu fotografií. 

4.1.4 Úložiště: Uložit fotografie do telefonu 

nebo na paměťovou kartu.  

4.1.5 Nastavení efektů: Nastavte vámi 
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požadovaný efekt. 

4.1.6 Obnovit výchozí nastavení: Obnovit 

nastavení fotoaparátu na výchozí. 

4.2 Prohlížeč obrázků 

V Prohlížeči obrázků můžete zobrazit 

všechny fotografie, které jste vyfotografovali. 

4.3 Nahrávání videí 

V rozhraní videa stiskněte prostřední tlačítko 

a nahrávejte. Poznámka: Protože kapacita 

mobilní paměti je omezená, musíte před 

uložením videa vložit T-Flash kartu. 

4.4 Přehrávač videí 

Otevře různé typy video souborů. 
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4.5 Audio přehrávač 

V rozhraní hudebního přehrávače: boční 

tlačítko + (zvýšení hlasitosti), boční tlačítko - 

(snížení hlasitosti), levé navigační tlačítko 

(předchozí), pravé navigační tlačítko (další); 

prostřednictvím prostředního tlačítka lze 

ovládat přehrávání a pozastavení hudby. 

Rozhraní hudebního přehrávače: stisknutím 

tlačítka „Seznam“ vstoupíte do seznamu 

všech písní. Možnosti přehrávání hudebních 

souborů v seznamu, aktualizace seznamů 

skladeb a další. 

4.6 Záznamník zvuku 

4.6.1 Nový záznam: Začne nahrávat. 

4.6.2 Seznam: Zobrazí seznam nahrávek. 
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4.7 FM rádio 

Tento telefon je vybaven funkcí FM rádia, lze 
jej použít k poslechu rádia. Stisknutím 
levého nebo pravého navigačního tlačítka 
změníte stanici. Stisknutím prostředního 
tlačítka spustíte nebo pozastavíte FM rádio. 
Stisknutím levého funkčního tlačítka vyberte 
z následující možností: 

Seznam rozhlasových kanálů: Upravit název 

kanálu a frekvenci. 

Manuální vložení: Zobrazit seznam 

rozhlasových kanálů: 

Automatické vyhledávání: automatické 

vyhledávání rozhlasových stanic a uložení 

vyhledávaného kanálu do seznamu kanálů. 

Nastavení: Můžete nastavit formát a kvalitu 

záznamu. 
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Poznámka: Kvalita a kvantita příjmu FM 

závisí na konkrétní lokalitě. 

(V pohotovostním rozhraní můžete 

stisknutím tlačítka FM poslouchat rádio.) 

5. SOS nastavení 

5.1 Stav SOS 

Můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí funkce 
SOS. 

5.2 SOS číslo 

Do nouzového volání SOS můžete uložit 5 
telefonních čísel. 

5.3 SOS zpráva zapnuta/vypnuta 

Můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí SOS 
zprávy. 

5.4 Obsah SOS zprávy 

Můžete upravit obsah SOS zprávy.  

5.5 Stav alarmu 
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Zvuk alarmu můžete zapnout nebo vypnout 
stisknutím tlačítka SOS. 

6. Nastavení 

V hlavním menu zvolte „Nastavení“, kde 
můžete nastavit možnosti menu telefonu. 

6.1 Nastavení telefonu 

6.1.1 Čas a datum: Nastavení 
odpovídajícího čas a data. 

6.1.2 Jazyk: Nastavení jazyka menu 
telefonu. 

6.1.3 Preferovaná metoda zadávání: Můžete 
nastavit editační jazyk, možnosti přidružení, 
výchozí metodu zadávání. 

6.1.4 Displej: Nastavení tapety a 
zapnutí/vypnutí displeje. 

6.1.5 Režim letadlo: Nastavte běžný režim 
nebo režim letadlo. 

6.1.6 Formát hodin externího displeje: 
Analogové nebo digitální hodiny.  
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6.2 Nastavení hovorů 

6.2.1 Čekání na hovory: 

Zvolte možnost čekání hovorů aktivováno, 

deaktivováno či možnost dotazovaného 

volání. Poznámka: Tato funkce je závislá na 

poskytovaných službách operátora. 

Podrobnější informace získáte od operátora. 

6.2.2 Přesměrování hovorů: 

K dispozici jsou možnosti „Přesměrovat 

všechna hlasová volání“, „Přesměrovat, 

pokud není přístupný“, „Přesměrovat, pokud 

nedošlo k přijmutí hovoru“, „Přesměrovat, 

pokud je obsazeno“, „Přesměrovat všechna 

datová volání“. 

6.2.3 Blokování hovorů: 

K dispozici jsou možnosti „Všechny hlasové 
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hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory“, 

„Mezinárodní hlasové hovory s výjimkou 

domů“, „Všechny hlasové hovory“, „Hlasové 

hovory při roamingu“, „Zrušit vše“, „Změnit 

blokovací heslo“. Poznámka: Tato funkce 

závisí na síťových operacích, „Zrušit 

všechna přesměrování“. Poznámka: Tato 

funkce je závislá na poskytovaných službách 

operátora. Podrobnější informace získáte od 

operátora. 

6.2.4 Pokročilá nastavení: 

Blokovaná čísla: Zap/Vyp. Můžete přidat 
nebo odstranit blokovaná čísla. 

Automatické opakované vytáčení: Umožňuje 

zapnutí či vypnutí funkce automatického 

opakovaného vytáčení. Jestliže je funkce 
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zapnutá, telefon začne automaticky 

opětovně vytáčet číslo po předešlém 

neúspěšném vytáčení. 

Upozornění na délku hovoru: Doba hovoru 

se zobrazí při volání, pokud je tato funkce 

zapnuta. 

Režim odpovědi: Je možné nastavit přijetí 
hovoru stiskem libovolného tlačítka. 

6.3 Profily uživatele 

Tento telefon má k dispozici Běžný režim, 

Tichý režim, Režim Schůzka a Venkovní 

režim. 

Každý režim lze aktivovat, upravit či 

resetovat. 
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6.3.1 Běžný režim 

6.3.1.1 Aktivovat: Aktivace běžného režimu. 

6.3.1.2 Upravit 

- Typ upozornění: Můžete zvolit čtyři typy 

upozornění: pouze vyzvánění, pouze vibrace, 

vibrace a vyzvánění, vibrace a poté 

vyzvánění. 

- Zvuk vyzvánění: Nastavení zvuku 

vyzvánění. 

- Hlasitost vyzvánění: Nastavení hlasitosti 

vyzvánění stiskem levého nebo pravého 

navigačního tlačítka. 

- Zpráva: Nastavení tónu oznámení zprávy. 

- Hlasitost tónu oznámení zprávy: Nastavení 
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hlasitosti oznámení stiskem levého nebo 

pravého navigačního tlačítka. 

- Tlačítka: Nastavení zvuku tlačítek. 

- Otevření krytu: Tiché nebo se zvukem. 

- Zavření krytu: Tiché nebo se zvukem. 

6.3.2 Tichý režim 

6.3.3 Režim Schůzka   

6.3.4 Venkovní režim 

6.4 Rychlá volba 

Čísla rychlé volby můžete nastavit pomocí 

tlačítek 2 až 9. Je-li na tlačítku nastaveno 

jedno číslo, můžete dlouhým stisknutím 

tohoto tlačítka volat číslo kontaktu. 
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6.5 Navigační tlačítka 

Můžete změnit nabídku pro každou 

navigační klávesu: navigační tlačítka nahoru, 

dolů, vlevo a vpravo. 

6.6 Nastavení sítě 

Síť můžete vybrat automatickým nebo 

manuálním nastavením vložené SIM karty. 

6.7 Nastavení zabezpečení 
6.7.1 zabezpečení SIM karty 

Můžete nastavit možnosti zabezpečení 
telefonu, abyste předešli nedovolenému 
používání SIM karty. PIN kód, který 
zabraňuje nelegálnímu použití vaší SIM karty. 
Pokud byl aktuální PIN kód uzavřen, zvolte 
Otevřít pro otevření ochrany PIN kódem, 
další spuštění požádá o váš PIN kód. Pokud 
je aktuální PIN kód již otevřený, můžete 
vypnout ochranu PIN kódem, můžete 
vypnout zabezpečení, zvolte Nastavení 
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zabezpečení -> Zámek SIM karty -> Změnit 
heslo -> PIN kód, můžete si nastavit nový 
PIN kód, postupujte podle pokynů a zadejte 
starý PIN kód, nový PIN kód a znovu zadejte 
nový PIN kódu. 

6.7.2 Zabezpečení telefonu  

Zámek telefonu může zabránit 
neoprávněnému použití telefonu. 

Výběrem zámku telefonu lze otevřít ochranu 
heslem zámku telefonu, při příštím spuštění 
bude vyžadován kód zámku telefonu. Po 
opětovném zadání hesla můžete vypnout 
ochranu heslem zámku telefonu. 

Změnit heslo: Upravit heslo telefonu. 

Poznámka: Výchozí kód zámku telefonu je 
1122, doporučujeme změnit PIN. 

6.8 Obnovit tovární nastavení 

V této nabídce zadejte kód zámku telefonu a 

určete, zda chcete parametry související s 

mobilním telefonem obnovit do původního 
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nastavení. Data telefonu zůstanou 

zachována. 

Poznámka: Výchozí kód zámku telefonu je 

1122, doporučujeme změnit PIN. 

7. Správce souborů 

Používá se pro různé dokumenty a správu 

datových úložišť. Paměťovou kartu telefonu 

lze použít ke zvýšení kapacity. 

8. Organizér                                           

8.1 Kalendář 

Stiskem levého nebo prostředního tlačítka 

zobrazíte kalendář, první řádek zobrazuje 

rok, měsíc, den, druhý řádek ukazuje týden, 

střední část zobrazuje konkrétní datum 

měsíce.  
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Zde můžete také přejít na datum, které 

hledáte, nebo na dnešní datum. 

8.2 Kalkulačka 

Poskytuje uživatelům funkce kalkulačky, 

mohou sčítat, odečítat, násobit a dělit, 

mohou provádět jednoduchý výpočet. 

8.3 Budík  

Tento telefon poskytuje uživateli pět budíků, 

je nutné je nastavit. Vstupte do rozhraní pro 

úpravy budíku: 

Pomocí levého nebo pravého navigačního 

tlačítka budík zapněte/vypněte. 

Nastavte budík. 

Čas odložení: Pomocí levého nebo pravého 
navigačního tlačítka vyberte výchozí 
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hodnotu nebo 1-10 minut. 

Opakovat: Jednou, Každý den nebo Jiné 
nastavení. 

Zvuk budíku: Můžete nastavit zvuk budíku. 

Typ upozornění: Pouze vibrace, Vibrace a 
zvonění, Pouze zvonění. 

8.4 Bluetooth 

Zapnout/vypnout: Zapnutí nebo vypnutí 

funkce Bluetooth. 

Viditelnost. Nastavení viditelnosti Bluetooth. 

Když je vypnutá, ostatní telefony nemohou 

tento telefon vyhledat, přestože má zapnutý 

Bluetooth. 

Moje zařízení: Vyhledávání zařízení, která v 

mém okolí zapnula Bluetooth. 

Hledání zvukového zařízení: Pro 
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vyhledávání zvukových zařízení. 

Název: Tento název se zobrazí na jiných 

telefonech, když je Bluetooth zapnutý a 

telefon je vyhledáván. 

 

Záruka se NEVZTAHUJE na: 

• Nainstalování jiného firmware než toho, 

který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO 

telefonu. 

• Elektromechanické nebo mechanické 

poškození telefonu způsobené nevhodným 

používáním (např. prasklý displej, prasklý 

přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený 

napájecí microUSB konektor, slot pro SIM 

kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro 
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sluchátka apod.) 

• Poškození reproduktoru a sluchátek 

způsobené kovovými částicemi. 

• Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, 

statická elektřina, vysoká teplota. 

• Poruchy způsobené běžným opotřebením. 

• Škody způsobené opravami prováděnými 

nekvalifikovanou osobou. 

• Firmware telefonu, pokud vyžaduje 

aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní 

sítě. 

• Poruchy mobilní sítě. 

• Baterii, pokud si po 6 a více měsících 

nezachová původní kapacitu (záruka na 
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kapacitu baterie je 6 měsíců). 

• Úmyslné poškození. 

 

Záruční a pozáruční servis 

Opravy a servis je možné provádět pouze v 

autorizovaném servisním místě pro výrobky 

EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak 

můžete mobilní telefon poškodit a přijít o 

záruku. 

 

Likvidace: Symbol přeškrtnutého 

kontejneru na výrobku, v přiložené 

dokumentaci či na obalech znamená, že ve 
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státech Evropské Unie musí být veškerá 

elektrická a elektronická zařízení, baterie a 

akumulátory po skončení jejich životnosti 

likvidovány odděleně v rámci tříděného 

odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do 

netříděného komunálního odpadu. 

 

    

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. 

prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone 

FG splňuje požadavky norem a předpisů, 

které jsou relevantní pro daný typ zařízení. 
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Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Česká republika 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

Naxya Limited 

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Vyrobeno v Číně. 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 
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Všechna práva vyhrazena. 

Vzhled a technické specifikace výrobku se 

mohou změnit bez předchozího upozornění. 


