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ΚΚααττααννόόηησσηη  ττοουυ  ΤΤηηλλεεφφώώννοουυ  σσααςς  

11..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττηηλλεεφφώώννοουυ  
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1 Οθόνη πολλαπλών σημείων αφής 

2 Μπροστινή κάμερα 

3 Πλήκτρα προσανατολισμού 

4 Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο 

5 

Αριστερό προγραμματιζόμενο 

πλήκτρο 

6 Πλήκτρο κλήσης 

7 

Πλήκτρο Τέλους κλήσης / 

Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης 

8 Πλήκτρα αριθμών 

9 Πλήκτρο * 

10 Πλήκτρο # 

11 Πίσω κάμερα 

12 Φακός 

13 Πλήκτρο SOS 

14 Ηχείο 

15 Οπή λωρίδας ανάρτησης 

16 Οπή ακουστικών 

17 Δέκτης 

18 USB 

19 Κρατήστε τη λάμπα on/off 
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Πλήκτρα Λειτουργίες 

Αριστερό 
προγραμματιζόμενο 
πλήκτρο 

Διαφορετικές λειτουργίες σε 
διαφορετικά μενού. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
εκτελέσετε τη λειτουργία που 
εμφανίζεται στην κάτω αριστερή 
γωνία. 

Δεξιό 
προγραμματιζόμενο 
πλήκτρο  

Διαφορετικές λειτουργίες σε 
διαφορετικά μενού. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
επιστρέψετε στο προηγούμενο 
μενού. 

Πλήκτρο κλήσης 

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
πραγματοποιήσετε μια κλήση 
όταν επιλεγεί ένας αριθμός. 
Πατήστε για να απαντήσετε σε 
μια εισερχόμενη κλήση. 
Πατήστε για να εισάγετε το 
ιστορικό κλήσεων σε λειτουργία 
αναμονής. 

Πλήκτρο τέλους 

Απενεργοποίηση: Πιέστε 
παρατεταμένα για να 
απενεργοποιήσετε σε λειτουργία 
αναμονής. 
Ενεργοποίηση: Πιέστε 
παρατεταμένα για να 
ενεργοποιήσετε αν το τηλέφωνο 
είναι απενεργοποιημένο. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
επιστρέψετε σε λειτουργία 
αναμονής. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
επιστρέψετε στο κύριο μενού. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
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τερματίσετε μια κλήση. 

Πλήκτρα 
προσανατολισμού 

Κινήστε τον δρομέα αριστερά και 
δεξιά κατά την επεξεργασία. 
Κινηθείτε προς τα κάτω και 
σαρώστε τη λίστα επαφών / 
αριθμών / μηνυμάτων και όλα τα 
δευτερεύοντα μενού. Κινήστε τον 
δρομέα πάνω και κάτω κατά την 
επεξεργασία. 
Όταν πατηθούν, μπορούν να 
εναλλάσσουν επιλογές. 
Στο “Ραδιόφωνο FM”, ρυθμίζουν 
τη συχνότητα. 

Πλήκτρο SOS 

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
SOS, για να πραγματοποιήσετε 
μια κλήση έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με τη ρύθμισή του. 

Πλήκτρα αριθμών 

Καλέστε αριθμούς σε λειτουργία 
αναμονής και εισαγάγετε 
αριθμούς και χαρακτήρες στη 
λειτουργία επεξεργασίας. 

Πλήκτρο * 

Στη λειτουργία αναμονής , 
πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές 
για να εμφανιστεί ένα “+”. 
Στο Ραδιόφωνο FM, στην 
Αναπαραγωγή βίντεο, σε 
κατάσταση συνομιλίας, πιέστε το 
πλήκτρο * για να χαμηλώσετε την 
ένταση. 

Πλήκτρο # 

Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής στο 
περιβάλλον επεξεργασίας 
κειμένου. 
Το παρατεταμένο πάτημα αλλάζει 
τα προφίλ χρήστη, στο 
περιβάλλον αναμονής. 
Στο Ραδιόφωνο FM, στην 
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Αναπαραγωγή βίντεο, σε 
κατάσταση συνομιλίας, πιέστε το 
πλήκτρο “#” για να ανεβάσετε την 
ένταση. 

22..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΕΕιικκοοννιιδδίίωωνν  

Σημείωση: Τα εικονίδια είναι μόνο για λόγους 
επίδειξης, ενδέχεται να διαφέρουν στην 
πραγματική συσκευή. 

Εικονί
δια Περιγραφές Εικονί

δια Περιγραφές 

 

Δείχνει τη 
δύναμη σήματος 
του δικτύου 
τηλεφώνου. 

 

Δείχνει τη 
χωρητικότητα 
της μπαταρίας 
του 
τηλεφώνου. 

 
Αναπάντητες 
κλήσεις.  

Μη 
αναγνωσμένα 
SMS. 

 
Το Wifi είναι 
ΕΝΕΡΓΟ  

Bluetooth 
ΕΝΕΡΓΟ 

 

Η αποθήκευση 
USB είναι 
Ενεργοποιημέν
η. 

 
Λειτουργία 
πτήσης 

33..  ΚΚάάρρττεεςς  SSIIMM,,  TT--ffllaasshh  &&  ΜΜππααττααρρίίαα  

Εισαγωγή μπαταρίας 
Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω 
μέρος του τηλεφώνου σας. Ευθυγραμμίστε τα 
σημεία επαφής της μπαταρίας με εκείνα του 
τηλεφώνου και πιέστε απαλά την μπαταρία 
προς τα κάτω στη θέση της. Τοποθετήστε το 
κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του 
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Αφαίρεση μπαταρίας  
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Ανοίξτε το 
κάλυμμα μπαταρίας. Μετακινήστε απαλά το 
κάλυμμα και ανοίξτε. Ανασηκώστε και 
αφαιρέστε τη μπαταρία από το τηλέφωνό σας. 
Για τοποθέτηση καρτών SIM 
Η συσκευή σας υποστηρίζει δύο κάρτες SIM. 
Αφαιρέστε τη μπαταρία αν είναι τοποθετημένη. 
Εντοπίστε την υποδοχή κάρτας SIM και κατόπιν 
τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε οι χρυσές 
επαφές της να είναι στραμμένες προς τα κάτω 
και η κομμένη γωνία της να είναι στραμμένη 
προς την υποδοχή της κάρτας.  Σύρετε την 
κάρτα SIM εντελώς μέσα στην υποδοχή. 
Για τοποθέτηση κάρτας T-Flash 
Για να έχετε πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για 
τις εικόνες, τα βίντεο, τη μουσική και τα αρχεία 
σας, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης 
και να την τοποθετήσετε στη συσκευή σας. 
Αφαιρέστε τη μπαταρία αν είναι τοποθετημένη. 
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή 
σύμφωνα με το εικονίδιο ένδειξης. Για να 
αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, προχωρήστε 
σύμφωνα με τα βήματα της τοποθέτησης. 

44..  ΑΑλλλλααγγήή  ττηηςς  ΜΜππααττααρρίίααςς  

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion που 
συνοδεύει το τηλέφωνό σας είναι έτοιμη για 
χρήση, αλλά δεν είναι φορτισμένη. Είναι εύκολο 
και μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα εξής 3 
απλά βήματα:  
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Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνό σας και 
κατόπιν σε μια πρίζα.  
Η ένδειξη μπαταρίας στη γωνία της οθόνης θα 
μετακινηθεί για να δείξει τη φόρτιση της.  
Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη της 
μπαταρίας θα σταματήσει να κινείται. 
Αποσυνδέστε το φορτιστή από το κινητό σας και 
από την πρίζα.  

55..  ΕΕννεερργγοοπποοίίηησσηη  //  ΑΑππεεννεερργγοοπποοίίηησσηη  

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να 
ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το 
τηλέφωνο. Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό 
σας, θα ελέγχει αυτόματα την κάρτα SIM και θα 
εμφανίζει στην οθόνη τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
Εισαγάγετε το PIN της SIM1: Αν έχετε ορίσει 
έναν κωδικό PIN για την SIM1.  
Εισαγάγετε το PIN της SIM2: Αν έχετε ορίσει 
έναν κωδικό PIN για την SIM2. 
Σημείωση: Ο κωδικός PIN παρέχεται με την 
κάρτας σας SIM. Αντικαταστήστε τον με τον δικό 
σας κωδικό PIN το συντομότερο δυνατό. Αν 
εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό PIN για τρεις 
συνεχόμενες φορές, η κάρτα σας SIM θα 
κλειδωθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών 
δικτύου για να ζητήσετε έναν κωδικό PUK 
προκειμένου να την ξεκλειδώσετε. Ισχύει και για 
τις δύο κάρτες SIM, αν χρησιμοποιείτε 2 κάρτες 
SIM.  
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66..  ΓΓρρααμμμμήή  ΕΕιιδδοοπποοιιήήσσεεωωνν  ΧΧρρήήσσττηη  

Καθώς μια νέα ειδοποίηση εμφανίζεται στην 
περιοχή ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω τη 
γραμμή ειδοποιήσεων για να προβάλετε τα 
περιεχόμενά της.  

77..  ΕΕππέέκκτταασσηη  ΚΚύύρριιααςς  ΔΔιιεεππααφφήήςς    

Η κύρια διεπαφή μπορεί να επεκταθεί και να 
υπερβεί το πλάτος της οθόνης προκειμένου να 
παρέχει περισσότερο χώρο για συντομεύσεις και 
εργαλεία που έχουν προστεθεί πρόσφατα.  
Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην κύρια 
διεπαφή για να επεκταθεί προς την αριστερή ή 
τη δεξιά περιοχή της. 

88..  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  AAPPKK  μμέέσσωω  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  
ΑΑρρχχεείίωωνν  

Η APK είναι μια υποστηριζόμενη μορφή αρχείων 
για το λειτουργικό σύστημα κινητών Android. 
Αντιγράψτε το ληφθέν αρχείο APK στην κάρτα 
SD και κατόπιν τοποθετήστε την κάρτα SD στο 
τηλέφωνο. Σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ 
στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το κύριο μενού. 
Κάντε κλικ στην επιλογή “Διαχείριση Αρχείων” 
για να ανοίξετε τον κατάλογο της κάρτας SD. 
Κάντε κλικ στο αρχείο APK που θέλετε να 
εγκαταστήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες του 
οδηγού εγκατάστασης. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(mobile_device_platform)
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system


-11- 

ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  ΤΤηηλλεεφφώώννοουυ  σσααςς  

11..  ΤΤοο  ΚΚύύρριιοο  ΜΜεεννοούύ  &&  ΟΟιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυ  

1) Καταγραφή κλήσεων 
Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε γρήγορα 
εξερχόμενες κλήσεις. 

2) Επαφή 
Για να δείτε τη λίστα των Επαφών σας. 
Αποκτήστε πρόσβαση στον κατάλογο 
τηλεφώνων μέσω αυτής της λειτουργίας. 

3) Μηνύματα 
Σας επιτρέπει να εμφανίζεται απεσταλμένα & 
ληφθέντα μηνύματα. 

4) Gmail 
Σας επιτρέπει να ορίζετε τους POP/IFMAP 
λογαριασμούς σας email. 

5) Facebook Lite 
6) WhatsΑpp 
7) Χάρτες 
8) Ραδιόφωνο FM 
Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, 
τοποθετήστε πρώτα το ακουστικό και κατόπιν 
ακούστε το. 

9) SOS 
Μπορούν να οριστούν αριθμοί SOS. 
Διαδικασία SOS: Όταν η κατάσταση SOS είναι 
ενεργή και πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο 
SOS στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου, ξεκινά η 
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λειτουργία SOS ως εξής:  
Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος 
έκτακτης ανάγκης. 
Θα αρχίσει να καλεί τους αριθμούς έκτακτης 
ανάγκης έναν προς ένα. Κάθε αριθμός θα κληθεί 
3 φορές. 
Αν κάποιος απαντήσει στην κλήση, η διαδικασία 
SOS θα σταματήσει. Αν δεν απαντήσει κανείς 
στις κλήσεις, η διαδικασία θα σταματήσει αφού 
κληθούν όλοι οι αριθμοί 3 φορές. Ταυτοχρόνως, 
ένα SMS με το περιεχόμενο "Βρίσκομαι σε 
κίνδυνο, παρακαλώ βοηθήστε με!" θα 
αποσταλεί σε όλους τους αριθμούς έκτακτης 
ανάγκης. 

10) Πρόγραμμα περιήγησης 
Περιηγηθείτε στο internet.  

11) Μουσική 
Δείτε τη λίστα των τραγουδιών που είναι 
διαθέσιμα στο τηλέφωνό σας. Προβάλλετε τους 
καλλιτέχνες, τα άλμπουμ, λίστες αναπαραγωγής 
& άλλα. 

12) Βίντεο 
Δείτε από τη λίστα των βίντεο. 

13) Κάμερα 
Σας επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών όποτε 
θέλετε. Το smartphone σας έχει κάμερα Υψηλής 
ευκρίνειας που εξασφαλίζει πάντοτε τη λήψη 
εικόνων καλής ποιότητας και τις αποθηκεύει 
στον φάκελο Συλλογή. Στην Κάμερα, επιλέγετε 
εύκολα Βιντεοκάμερα για την εγγραφή Αρχείων 
βίντεο. 
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14) Συλλογή 
Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε & να προβάλλετε 
φωτογραφίες & βίντεο. 

15) Εγγραφή ήχου  
Σας επιτρέπει την εγγραφή ήχων. 

16) Αρχεία 
Θα μπορούσατε να μετατρέψετε τα αρχεία σε 
μορφή APK και επίσης να προβάλετε τα αρχεία 
σας. 

17) Ρολόι 
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το Ξυπνητήρι από το 
Ρολόι. 

18) Αριθμομηχανή 
Σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορα αριθμητικούς 
υπολογισμούς. 

19) Ημερολόγιο 
Εμφανίστε το ημερολόγιο & προσθέστε 
εκδηλώσεις. 

20) Play Store 
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Gmail για να 
δείτε όλες τις εφαρμογές & να κάνετε λήψη από 
τις χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές στο Google 
Play Store.  
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
εφαρμογή, συνδεθείτε στο Internet.  

21) Εγκατεστημένες Εφαρμογές 
22) Ρυθμίσεις 
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22..  WWii--FFii    

Το SmartPhone σας υποστηρίζει Wi-Fi που σας 
επιτρέπει να συνδεθείτε μέσω ασύρματης 
σύνδεσης. Αυτό είναι χρήσιμο για περιήγηση 
στο internet από το τηλέφωνο. 
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις--Wifi, και 
ενεργοποιήστε το Wifi . 
Ξεκινήστε το WiFi, επιλέξτε το hotspot στο 
οποίο θέλετε να συνδεθείτε. 
Αν το hotspot χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, 
πρέπει πρώτα να δώσετε τον σωστό κωδικό 
πρόσβασης και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Wifi. 

33..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ΚΚεειιμμέέννοουυ  

1) Ευφυές πληκτρολόγιο 
Το smartphone σας διορθώνει αυτομάτως και 
προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε. 

2) Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση 
Αγγίξτε παρατεταμένα το περιεχόμενο κειμένου 
για να εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός, στη 
συνέχεια σύρετε το δάχτυλό σας για να 
μετακινήσετε τα σημεία εισαγωγής. Κατόπιν 
επιλέξτε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση. 
Είναι πολύ εύκολο να αντιγράψετε κείμενο από 
ιστοσελίδες, email ή μηνύματα κειμένου. 

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για 
έναν συνήθη καθαρισμό. 
Μην χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, βενζόλιο ή 
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διαλυτικό για να καθαρίσετε το τηλέφωνο, 
διαφορετικά θα μπορούσε να γρατσουνιστεί η 
επιφάνεια του τηλεφώνου ή και να ξεθωριάσει 
το χρώμα της. 
Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι 
διαβάσατε αυτές τις οδηγίες;  
Διαβάστε πρώτα την ενότητα “Συχνές 
Ερωτήσεις” στο www.evolveo.com ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της EVOLVEO. 

Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για: 

• χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' 
ότι σχεδιάστηκε 

• εγκατάσταση άλλου υλικολογισμικού 
(firmware) από εκείνο που εγκαταστάθηκε ως 
το πρωτότυπο από τον κατασκευαστή ή εκείνο 
που μεταφέρθηκε από το 
ftp://ftp.evolveo.com 

• μηχανική βλάβη προκληθείσα από 
ακατάλληλη χρήση 

• βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως 
πυρκαγιά, νερό, στατικό ηλεκτρισμό, 
υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής 

• βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη 
εξουσιοδοτημένο κέντρο 

• καταστροφή της σφραγίδας εγγύησης ή 
δυσανάγνωστος αριθμός σειράς της συσκευής 

 
 
 
 

http://www.evolveo.com/
ftp://ftp.evolveo.com/
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Απόρριψη: Το σύμβολο του κάδου 
απορριμμάτων με το απαγορευτικό Χ στο 
προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία 
δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες 
και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται 
στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης 
μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά 
τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα. 
 

    
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s. r. o. 
δηλώνει ότι το κινητό τηλέφωνο EVOLVEO 
EasyPhone AD συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές των προτύπων και οδηγιών, που 
αφορούν στον δεδομένο τύπο της συσκευής. 

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας 
μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

Κατοχυρωμένα δικαιώματα. 

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να 
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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