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1 Svítilna 12 Nahoru/ Dolů  
2 Otvor pro 

poutko 
13 Zapnutí/ 

vypnutí  
3 Konektor 

sluchátek 
14 Pravé funkční 

tlačítko (RB) 
4 Sluchátko 15 Nastavení 

hlasitosti 
5 Levé funkční 

tlačítko (LB) / 
Menu 

16 Vypínač 
svítilny 

6 Tlačítko 
volání 

17 Zámek 
klávesnice 

7 Rychlá volba 18 Fotoaparát 
8 Tlačítko */ 

vlevo  
19 Tlačítko SOS 

9 Tlačítko # 
/vpravo 

20 Reproduktor 

10 Fotoaparát 21 Konektor 
micro-USB 
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Foto kontakty 22 Kontakt 
kolébky 

  23 Blesk 
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 TLAČÍTKO FUNKCE 

Levé 
funkční 
tlačítko (LB) 
/ Menu (5) 

Stisknutím tlačítka vstoupíte do 
Menu. Stisknutím tlačítka 
spustíte funkci, která se 
zobrazuje v levém dolním rohu 
displeje. 

Tlačítko 
volání (6) 

 

Stisknutím tohoto tlačítka 
zahájíte hovor vybraného 
telefonního čísla. 
Stisknutím přijmete příchozí 
hovor. Stisknutím tlačítka v 
pohotovostním režimu 
zobrazíte historii hovorů.  

Pravé 
funkční 
tlačítko 
(RB) / Menu 
(14) 

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete do seznamu kontaktů. 
Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete zpět do předchozí 
nabídky. 

Tlačítko  
Zapnutí/ 
vypnutí (13) 

Vypnutí telefonu: Delším 
podržením tlačítka telefon 
vypnete. 
Zapnutí telefonu: Delším 
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podržením tlačítka vypnutý 
telefon opět zapnete. 
Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete zpět do 
pohotovostního režimu. 
Stisknutím tohoto tlačítka hovor 
ukončíte. 

Tlačítko  
Nahoru/ 
Dolů (12) 
 

Stisknutím můžete v seznamu 
funkcí procházet jednotlivé 
volby. 
V pohotovostním režimu 
vstoupíte stisknutím tlačítka 
‚Dolů‘ do SMS a stisknutím 
tlačítka ‚Nahoru‘ vyvoláte funkci 
Zkratky. 
V režimu "FM rádio" použijte 
tlačítka ‚Nahoru‘ a ‚Dolů‘ k 
nastavení frekvence.  

Rychlá 
volba (7) Vytočí přednastavené číslo 

Foto 
kontakty 
(11) 

Osm rychlých předvoleb 
s fotografií volaného 
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Tlačítko * / 
Vlevo (8) 

Stisknutím tlačítka při psaní 
textu vyvoláte speciální znaky. 
Ve vybraných funkcích slouží 
pro posun vlevo. Dvojitým 
stisknutím tlačítka * napíšete 
symbol "+"pro mezinárodní 
volání.   

Tlačítko # / 
Vpravo (9) 

Stisknutím tlačítka změníte 
způsob zadávání textu. Změna 
vyzváněcích profilů (dlouhým 
stisknutím). Ve vybraných 
funkcích slouží pro posun 
vpravo. 

Postranní 
tlačítko 

Tlačítko hlasitosti (15): Úprava 
hlasitosti při hovoru, při 
přehrávání videí a poslechu FM 
rádia.  
Tlačítko svítilny (16): 
zapnutí/vypnutí svítilny. 
Tlačítko zámku klávesnice (17): 
zamkne/odemkne klávesnici. 
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Stavové ikony telefonu: 
Ikona Popis 

 
Aktivovaný budík 

 
Zapnutý Bluetooth 

 
Připojené sluchátka 

 
Datový přenos GPRS 

 
Zmeškané volání 

 
Nepřečtená SMS zpráva 

 
Plná kapacita SMS zpráv 
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Plná kapacita MMS zpráv 

 
Nepřečtená MMS zpráva 

 
Připojen USB kabel 

 
Aktivovaný Roaming 

 
Síla GSM signálu 

 
Stav nabití baterie 

 
Tichý režim aktivovaný 

 
Nastaveny pouze vyzvánění 
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Nastaveny pouze vibrace 

 
Zapnuté vibrace a vyzvánění 

 
Zapnuté prvně vibrace pak vyzvánění 

Uvedení telefonu do provozu 
Zasuňte nehet do štěrbiny pod zadním krytem 
telefonu a sejměte kryt. Vložte SIM kartu a 
případně paměťovou kartu, pokud jí máte 
zakoupenu. Vložte baterii. Kovové kontakty 
baterie musí směřovat proti kontaktům v telefonu. 
Nasaďte kryt baterie zpět.  
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Nabití baterie 
Připojte nabíječku ke konektoru USB 
nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. 
Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet 
v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie 
je indikován na obrazovce telefonu. 

Zapnutí/vypnutí telefonu 
Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (13), dokud 
se telefon nezapne. (můžete být vyzváni k zadání 
kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem). Při 
prvním zapnutí budete vyzváni k výběru jazyka 
telefonu. 
Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko (13), 
dokud se telefon nezačne vypínat. 

Odemknutí/zamknutí klávesnice 
Pro odemknutí/zamknutí přepněte tlačítko zámku 
klávesnice (17).    

Volání 
V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a 
stisknutím tlačítka volání (6) zahájíte hovor.  
Stisknutím červeného tlačítka (13) hovor (4) 
ukončíte nebo odmítnete.  
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MENU 
Pro vstup stiskněte Levé funkční tlačítko (5). 

TELEFONNÍ SEZNAM 
Přidat nový kontakt 
Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo 
v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB 
(14) Jména. Stiskněte LB (5), tlačítkem 
Nahoru/Dolů (12) vyberte volbu Přidat nový 
záznam a potvrďte LB (5). Zvolte místo uložení 
(na SIM kartu nebo do telefonu). Po zadání jména 
a telefonního čísla stiskněte LB (5) a kontakt 
uložte. 
Vyhledání uloženého kontaktu / volání  
Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo 
v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB 
(14). Pro vyhledání zadejte jméno kontaktu nebo 
se pomocí tlačítka Nahoru /dolů (12) pohybujte 
v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte 
Tlačítko volání (6) pro volání nebo LB (5) pro 
následující možnosti.  
Zobrazit – zobrazí detail vybraného 
Kontaktu a umožní upravit vybraný kontakt 
Odeslat SMS – umožní napsat a odeslat SMS na 
vybraný kontakt 
Vytočit – vytočí vybraný kontakt 
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Upravit – umožní upravit vybraný kontakt 
Smazat – smaže vybraný kontakt 
Kopírovat– umožňuje kopírovat 
kontakty mezi SIM a pamětí telefonu a importovat 
exportovat kontakty.  
Nastavení - umožňuje zobrazit stav 
paměti, preferované úložiště, nastavit Rychlou 
volbu, Top10 kontakty, popř. 
další funkce 
Rychlá volba 
Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo 
v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB 
(14). Vyberte jakýkoliv kontakt, stiskněte LB (5) a 
zvolte Nastavení kontaktů/Rychlá volba. Funkci 
zapněte a nastavte čísla. Je možné nastavit a 
uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají 
číslům 2-9. 
Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním 
režimu stiskněte a podržte jedno z 8 
alfanumerických tlačítek a telefon vytočí 
odpovídající telefonní číslo. 

FOTO KONTAKTY 
K osmi kontaktům lze přiřadit fotografii volaného a 
využít rychlé volby pro jejich volání.  
Přidat nový Foto kontakt 
Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto 
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kontakty (11). Zvolte jeden z osmi kontaktů a 
tlačítkem LB (5) zvolte upravit. Zadejte jméno, 
číslo a obrázek volajícího ze souboru nebo 
z fotoaparátu a uložte.  
Volání na Foto kontakt 
Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto 
kontakty (11). Zvolte jeden z osmi kontaktů a 
tlačítkem volání (6) uskutečněte hovor.   

ZPRÁVY 
Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy 
SMS a MMS. Při vstupu do nabídky se zobrazí:  
Napsat zprávu – vytvoření a odeslání nové SMS 
Doručené – přijaté zprávy 
Koncepty – zprávy uložené k pozdější 
Práci 
Odchozí – zprávy k odeslání 
Odeslané – odeslané zprávy 
Vymazat zprávy – slouží k vymazání zpráv 
Nastavení zpráv operátora – speciální 
nastavení, vyžaduje podporu operátora 
SMS šablony – přednastavený seznam zpráv 
Nastavení – umožňuje nastavit 
preferované úložiště, stav paměti apod. 
 
Napsat zprávu 
Zvolte Menu/ Zprávy/ Nová. Zadejte text zprávy. 
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Pomocí tlač. #(9) můžete přepínat malá / velká 
písmena / číslice, pomocí *(8) pak lze zadat 
speciální symboly. Stiskněte LB (5), zadejte tel. 
číslo ručně nebo ho lze vybrat ze seznamu 
kontaktů a zvolte Odeslat. 
 
Přečíst zprávu 
Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/ Doručené, 
vyberte příslušnou zprávu a stiskněte LB (5) pro 
zobrazení.   

HISTORIE VOLÁNÍ 
Zvolte Menu/ Historie volání. Z hlavní nabídky 
vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí 
zmeškané hovory, volaná čísla a příchozí hovory 

MULTIMÉDIA 
1. FM rádio  
Zvolte Menu/Multimédia/ FM rádio. 
Tlačítky Nahoru/Dolů (12) posouváte frekvence. 
Tlačítkem LF (5) zobrazíte tyto možnosti: 
Seznam stanic: zobrazuje seznam manuálně 
nebo automaticky vyhledaných stanic. 
Ruční vkládání: Stanice je možné poslouchat 
díky manuálnímu vložení frekvence. Pro vložení 
89,9 stačí stisknout “89 # 9”.   
Auto. vyhledávání: Automaticky vyhledejte 
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stanice. Stanice se uloží pod klávesy 1-9. 
Nastavení: volba přehrávání na pozadí. Výběr 
volíte tlačítky # nebo * a potvrdíte LB (5).   
2. Přehrávač audio 
Telefon umožňuje přehrávat hudební soubory, 
např. typu MP3.  
3. Fotoaparát 
Stisknutím tlačítka Fotoaparát (18) nebo 
Menu/Multimédia/Fotoaparát zapnete vestavěný 
fotoaparát. Stiskem tlačítka Fotoaparát (18) 
pořídíte snímek. Tlačítkem LB (5) vstoupíte do 
menu, kde lze obrázky prohlížet nebo je možné 
měnit nastavení fotoaparátu. 
4. Prohlížeč obrázků 
Zvolte Menu/Multimédia/ Prohlížeč obrázků. 
Zvolte obrázek a stisknutím tlačítka LB (5) lze 
obrázek zobrazit, odeslat, přejmenovat, smazat 
atd. 
5. Záznamník 
Zvolte Menu/Multimédia/ Záznamník. Tlačítkem 
LB (5) můžete spustit nahrávání, přehrávání, 
změnit místo uložení nebo formát souboru.  

UŽIVATELSKÉ PROFILY 
Zvolte Menu/Uživatelské profily. Na výběr jsou 
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čtyři profily: Hlavní, Tichý, Schůzka, Venku. 
Nastavení můžete přizpůsobit konkrétním 
událostem nebo prostředím.  

NASTAVENÍ 
Pro vstup zvolte Menu/Nastavení. 

1.  Nastavení telefonu  
Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu. 
Pomocí této funkce je možné nastavit tyto 
parametry: 
Čas a datum – Nastavení času, data, 
časové zóny a formátu. 
Plánovaní zapnutí / vypnutí 
Jazyk – Nastavení jazyka telefonu a výchozího 
jazyka pro psaní textů. 
Vlastnosti zobrazení – nastavení pozadí a 
informací na displeji  
Automatické nastavení času – nastavte zapnuto 
nebo vypnuto 
Preferovaný způsob vkládání – nastavení 
výchozí volby klávesnice 
Podsvícení LCD/kláves – Nastavení doby, za 
kterou zhasne LCD a klávesnice, nastavení jasu 
LCD 
Průvodce nastavením – nastavení data, času a 
vyzvánění rychlým průvodcem  
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2. Nastavení volání 
Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení volání 
Volající ID: Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci. 
Druhé volání: Aktivujte nebo deaktivujte tuto 
funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální 
nastavení této funkce. 
Přesměrování hovoru: Určete, zda a v jakých 
situacích by se měly příchozí hovory na váš 
mobilní telefon přesměrovat na jiné určené 
telefonní číslo. 
Blokování hovorů: Blokování čísel, která sami 
vytáčíte nebo která vám volají.  
Pokročilé nastavení: Zde lze zapnout 
připomenutí doby hovoru, opakované vytáčení, 
způsob přijmutí hovoru. 
Připomenutí trvání hovoru. 
Upozornění: Některé funkce vyžadují podporu 
operátora. 
3. GPS 
Tato funkce umožní odeslat aktuální polohu 
telefonu formou SMS do chytrého telefonu. Zvolte 
Menu/ Nastavení/GPS.  
Stav GPS: zvolte zapnout 
GPS čísla: nastavte ručně nebo ze seznamu 
čísla, která budou oprávněna získat pozici 
telefonu.  
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Získání GPS pozice 
Z chytrého telefonu (číslo musí být v seznamu 
GPS čísel) zašlete SMS ve tvaru GPS nebo LOC 
na telefon EasyPhone XG. Do pár minut obdržíte 
SMS s odkazem na polohu telefonu.  
4. Režim letadlo 
Vypne všechny vysílače v telefonu. Zvolte 
Menu/Nastavení/Režim letadlo.  
5. Režim GPRS 
Zapnete/vypnete GPRS data. Aktivní data umožní 
rychlejší lokalizaci telefonu pomocí GPS při SOS 
poplachu. 
6. Server hlasové schránky 
Nastavení hlasové schránky telefonu.  
7. Nastavení zabezpečení 
Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit 
zabezpečení SIM karty nebo telefonu.. 
8. Obnovení nastavení 
Po zadání hesla “0000“ se telefon nastaví do 
výchozího stavu.  

ORGANIZÉR 
1. Kalendář 
V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost, 
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smazat událost atd. 
2. Kalkulačka 
Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky 
včetně plus, mínus, násobení a dělení. 
3. Alarm 
V budíku lze nastavit 5 alarmů s opakováním, 
odložením nebo typem upozornění. 
4. Seznam úkolů 
Nastavení úkolů a jejich připomenutí. 
5. Správce souborů 
Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na 
externí paměťové kartě.  

SOS NASTAVENÍ  
Tato funkce umožní po stisknutí SOS tlačítka (19) 
automaticky zaslat varovnou SMS a zavolat na 
nastavená čísla. Zvolte Menu/ Nastavení/ SOS 
nastavení.  
Aktivace SOS: zapněte pro aktivaci 
Detekce pádu: Po zapnutí této funkce bude po 
pádu uživatele nebo přístroje spuštěna funkce 
SOS. Funci lze ručně deaktivovat po dobu 20 
vteřin  
Tón SOS alarmu: zvuk při SOS alarmu 
Zpoždění volání: Doba, po které telefon začne 
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vytáčet SOS čísla a rozesílat SMS. Během této 
doby lze poplach deaktivovat  
SOS číslo: 5 čísel, na které bude voláno při 
poplachu a zaslána SMS 
SOS SMS: Zapnutí funkce zasílání SMS 
Text SOS SMS: Nastavení znění SMS 
SOS klávesa: Způsob aktivace alarmu tlačítkem 
SOS (19) 
 
Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením 
tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude 
probíhat následovně:  
Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna 
čísla tísňového volání zaslána SMS 
s přednastaveným obsahem. Poté započne 
vytáčení nastavených čísel tísňového volání, 
každé číslo bude vytočeno třikrát. Volání SOS se 
zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či 
pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím 
vytočení. 
Důležité upozornění: Telefon je vybaven funkcí 
zaslání polohy telefonu pomocí SOS zprávy po 
spuštění SOS alarmu. Poloha je určena na 
základě dostupnosti signálu GPS nebo Wi-Fi sítí.  
Pro kontrolu dostupnosti GPS lze zadat do 
telefonu příkaz *#99*# a pro dostupnost WiFi sítí 
*#88*#. Pro lokalizaci polohy jsou potřeba alespoň 
tři zafixované satelity nebo dvě Wi-Fi sítě. 
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Na službu zasílání polohy není poskytována 
žádná záruka a správnost výsledků ani 
dostupnost služby není nijak garantována 
dodavatelem telefonu, operátorem ani 
poskytovatelem mapových podkladů. 
Poskytování služby může být i bez 
upozornění kdykoliv ukončeno. 

PŘIPOJENÍ 
1. Bluetooth  
Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné 
zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným 
zařízením a používat společně. Přes Bluetooth 
také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke 
zvukovým souborům atd. Zvolte Menu/ 
Služby/Bluetooth.   
2. Služby  
Služby poskytované mobilním operátorem 
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Specifikace napájecího adaptéru 
Název, adresa a 
obchodní registrační 
číslo výrobce zařízení 

Naxya Limited, No. 
5, 17/F, Strand 50, 
50 Bonham Strand, 
Sheung,Wan, Hong 

Kong,1891486 
Číslo modelu zařízení  EP-650-

XGB,XGR,XGL 
Název nebo 
ochranná,známka, 
obchodní registrační 
číslo a adresa výrobce 
AC adaptéru 

SHENZHEN BMT 
EIECTRONICS 
CO.,LTD 

Identifikační značka 
modelu AC adaptéru 

2/F,1 Building,QiYu 
Industrial 
Zone,GongLe,TieZi 
Road,XiXiang 
Town,BaoAn 
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District,ShenZhen 
City,China 

Napájecí napětí 100 - 240 V~ 
Vstupní frekvence 
střídavého proudu 

50/60 Hz 

Výstupní napětí 5V 
Výstupní proud 0,55A 
Výstupní výkon 2,75W 
Průměrná činnost v 
aktivním režimu 

70,69% 

Účinnost při malém 
zatížení 

60% 

Spotřeba energie ve 
stavu bez zátěže 

0,0077W 
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Záruční a pozáruční servis 
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 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 kapacitu baterie je 6 
měsíců). 
• Úmyslné poškození. 
 
Záruční a pozáruční servis 
Opravy a servis je možné provádět pouze v 
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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 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 XG 
splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou 
relevantní pro daný typ zařízení. 
 
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na 
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong 
 
Baterie vyrobena: 
Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd. 
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park, 
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10, 
Guangming New District, Guangming Street, 
Shenzhen, Guangdong. 
 
Vyrobeno v Číně 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všechna práva vyhrazena. 
Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou 
změnit bez předchozího upozornění. 


	POPIS TELEFONU
	Stavové ikony telefonu:
	Uvedení telefonu do provozu
	Nabití baterie
	Zapnutí/vypnutí telefonu
	Odemknutí/zamknutí klávesnice
	Volání
	MENU
	TELEFONNÍ SEZNAM
	FOTO KONTAKTY
	ZPRÁVY
	HISTORIE VOLÁNÍ
	MULTIMÉDIA
	UŽIVATELSKÉ PROFILY
	NASTAVENÍ
	ORGANIZÉR
	SOS NASTAVENÍ
	PŘIPOJENÍ
	Záruční a pozáruční servis
	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

