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Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο 
EVOLVEO.

1. Σημαντική σημείωση
Χρησιμοποιήστε ακουστικά στην διάρκεια 
κλήσεων ενώ οδηγείτε ένα όχημα. Σταματήστε 
το αυτοκίνητό σας στην άκρη του δρόμου για να 
συνεχίσετε με μια τηλεφωνική κλήση μόνο σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν επιβιβάζεστε 
σε αεροσκάφος και μην το ενεργοποιήσετε ξανά 
στην διάρκεια της πτήσης.
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από 
βηματοδότες, ακουστικά βοηθήματα ή άλλες 
ιατρικές συσκευές,που ενδέχεται να δέχονται 
παρεμβολές από το τηλέφωνο.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε 
το τηλέφωνο μόνοι σας. Σε περίπτωση που 
αντιμετωπίζετε πρόβλημα με αυτό το τηλέφωνο, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή 
ή το τμήμα υποστήριξης και εξυπηρέτησης 
πελατών.
Μην συνδέετε το τηλέφωνο σε έναν φορτιστή 
όταν δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό η μπαταρία
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Προστατέψετε αυτό το τηλέφωνο από μαγνητικά 
πεδία. Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από 
αντικείμενα με μαγνητικά στοιχεία, όπως 
πιστωτικές κάρτες.

Προστατέψετε το τηλέφωνο από υγρά. Σε 
περίπτωση εισροής υγρών ή διάβρωσης, 
αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία και 
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο σε 
υπερβολικά ψυχρό ή θερμό περιβάλλον. Μην 
αφήνετε ποτέ το τηλέφωνο εκτεθειμένο σε άμεσο 
ηλιακό φως, μην το αφήνετε σε περιβάλλον με 
σκόνη ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Μην το καθαρίζετε χρησιμοποιώντας υγρά ή υγρά 
μαντηλάκια με ισχυρό διαλυτικό.
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2. Περιγραφή τηλεφώνου

1 Ηχείο
2 Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών/Αγαπημένοι 

αριθμοί
3 Αποδοχή κλήσης/Κλήση/Ιστορικό κλήσεων
4 Κλείδωμα πληκτρολογίου
5 Αριθμητικά πλήκτρα
6 Ειδικά σύμβολα, Ένταση ήχου + Ραδιόφωνο FM
7 Λειτουργία εισαγωγής κειμένου/Έλεγχος έντασης 

ραδιοφώνου FM/ Σίγαση
8 ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ σε μενού ή επιλογές μενού / Ρύθμιση 

έντασης στην διάρκεια της κλήσης
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9 Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση/Τέλος κλήσης
10 Δεξιό πλήκτρο λειτουργιών
11 Φακός

3. Εγκατάσταση
1. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε μια επίπεδη επιφάνεια 
με την οθόνη προς τα κάτω. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα 
σύροντάς το προς τα επάνω.
2. Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας SIM και εισάγετε την 
κάρτα με τις μεταλλικές επαφές της στραμμένες προς τα 
κάτω.
3. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να εισάγετε μία κάρτα microS-
DHC. Κλειδώστε την μετατοπίζοντας το μεταλλικό ρυθμιστικό 
στην θέση LOCK.
4. Εισάγετε την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στην αρχική του θέση.

Φόρτιση μπαταρίας
1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί.
2. Είναι δυνατόν να φορτίσετε αυτό το τηλέφωνο ενώ είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.
3. Η υποδοχή για τον φορτιστή βρίσκεται στην κάτω πλευρά 
του τηλεφώνου.
4. Είναι επίσης δυνατό να φορτίσετε αυτό το τηλέφωνο 
απευθείας μέσω του συμπεριλαμβανόμενου φορτιστή 230 
V με μια υποδοχή microUSB ή τοποθετώντας το σε βάση και 
συνδέοντας την βάση με τον φορτιστή. Όταν η μπαταρία 
έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την 
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πρίζα.
 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο με το κόκκινο σύμβολο τηλεφωνικού δέκτη (9) έως 
ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Εισάγετε τον κωδικό pin της κάρτας SIM, αν απαιτείται. 

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο με το κόκκινο σύμβολο τηλεφωνικού δέκτη (9) 
έως ότου απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Κλείδωμα πληκτρολογίου
Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, σύρετε προς τα κάτω 
τον διακόπτη κλειδώματος πληκτρολογίου, που βρίσκεται 
στο πλάι του τηλεφώνου.
Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, σύρετέ τον ξανά προς 
τα επάνω.
Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου χρησιμοποιείται 
για να αποτρέψετε τους άλλους να χρησιμοποιήσουν το 
τηλέφωνό σας. Συνήθως ορίζεται από τον κατασκευαστή 
του τηλεφώνου και μπορεί να αλλαχθεί αργότερα. 

Αυτός ο κωδικός ορίζεται σε 1122 ως προεπιλογή για αυτή 
την συγκεκριμένη συσκευή.
Σε περίπτωση που το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, δεν είναι 
δυνατή η χρήση του μέχρι να εισαχθεί ο σωστός κωδικός. 
Στην περίπτωση που αλλάξετε τον προεπιλεγμένο από τον 
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κατασκευαστή κωδικό, βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε κάπου 
τον νέο κωδικό! 

Φακός
Ο φακός μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας τον συρόμενο διακόπτη που βρίσκεται 
στο πλάι του τηλεφώνου.

4. Μενού Τηλέφωνο
Πατώντας το πλήκτρο UP (ΕΠΑΝΩ) βλέπετε το μενού 
Τηλέφωνο με τις ακόλουθες επιλογές: Μηνύματα - Πολυμέσα 
– Ρυθμίσεις – Πρόσθετα – Υπηρεσίες - Τηλεφ. Κατάλογος – 
Ιστορικό Κλήσεων.
Πατώντας το πλήκτρο DOWN (ΚΑΤΩ) βλέπετε το μενού 
„Λίστα επαφών”.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να 
πλοηγηθείτε στο μενού.

Η τρέχουσα επιλογή μενού μπορεί να επιλεγεί συνήθως 
με το πάτημα του πλήκτρου (2). Για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή για ακύρωση, συνήθως θα πατάτε το 
πλήκτρο (10).

5. Φωνητικές κλήσεις
Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας 
το πληκτρολόγιο και πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3) για να 
ξεκινήσετε την κλήση. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος 
κατά την εισαγωγή του αριθμού, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο 
(10) „Διαγραφή“  και θα διαγραφεί το τελευταίο ψηφίο. 
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Για την αποδοχή μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το 
πράσινο πλήκτρο (3)
Για την απόρριψη μιας κλήσης, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο 
(9).
Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί στην διάρκεια μιας κλήσης 
πατώντας (8).
Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο (hands-free) πατήστε 
το πλήκτρο (10) στην διάρκεια μιας κλήσης.

Επαφές
Κλήση αριθμών από την λίστα επαφών
Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να ανοίξετε το μενού „Λίστα 
επαφών”.
Βρείτε τον επιθυμητό αριθμό 
Πατήστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του ονόματος 
που ψάχνετε και κατόπιν ολοκληρώστε την επιλογή 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ.
Πατήστε το πλήκτρο (3) με το πράσινο εικονίδιο δέκτη 
τηλεφώνου για να προχωρήσετε στην έναρξη της κλήσης.

Αποθήκευση του αριθμού τηλεφώνου στην εσωτερική 
μνήμη ή την κάρτα SIM
Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε 
(2) Επιλογές > Αποθήκευση στην λίστα επαφών > Στην SIM 
ή Στην εσωτερική μνήμη. Εισάγετε το όνομα με το οποίο θα 
αποθηκευτεί ο αριθμός > πατήστε το πλήκτρο (2) Επιλογές 
> Αποθήκευση.
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Διαχείριση της λίστας επαφών
Στο μενού „Λίστα επαφών” μπορείτε να επιλέξετε από τα 
ακόλουθα:
Προσθήκη επαφής  Προβολή         Αποστολή SMS
Κλήση   Επεξεργασία              Διαγραφή
Αντιγραφή  Ρυθμίσεις         Λειτουργία

Ρυθμίσεις
Προτιμώμενη μνήμη: επιλογή της προτιμώμενης μνήμης 
για αποθήκευση επαφών
Γρήγορη κλήση: όταν ενεργοποιηθεί, μπορείτε να 
εκχωρήσετε επαφές στα πλήκτρα 2 έως 9. Για να καλέσετε 
αυτούς τους αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το 
πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
κατάσταση μνήμης: δείχνει την χρήση της μνήμης κάρτας 
SIM και της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου. 
Λειτουργία
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να μεταφέρετε επαφές 
μεταξύ της μνήμης κάρτας SIM και της εσωτερικής μνήμης 
του τηλεφώνου.

6. Μηνύματα SMS
Πατήστε το πλήκτρο βέλους ΕΠΑΝΩ ενώ είναι σε 
κατάσταση αναμονής και αποδεχθείτε το μήνυμα 
επιλέγοντας OK.

Εγγραφή μηνύματος
Γράψτε πρώτα τα περιεχόμενα του μηνύματος.
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Εγγραφή κειμένου
Εναλλάσσεστε μεταξύ των μορφών εισαγωγής κειμένου 
(ΑΒΓ, αβγ, 123) πατώντας το πλήκτρο # κατ‘ επανάληψη. 
Στις μορφές αβγ/ΑΒΓ μπορείτε να γράψετε γράμματα 
πατώντας τα πλήκτρα 2-9. Πατώντας επαναληπτικά 
το πλήκτρο, γράφετε έναν από τους χαρακτήρες που 
παρατίθενται σε αυτό. Ένα πάτημα έχει ως αποτέλεσμα 
να γραφεί το πρώτο γράμμα, το διπλό πάτημα γράφει το 
δεύτερο γράμμα, κ.λπ.
Μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη κειμένου προς τα 
δεξιά/αριστερά πατώντας τα πλήκτρα βελών ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ 
αντίστοιχα.
 
Εισαγωγή συμβόλων, διαστημάτων, αριθμών.
Πατήστε * για να ανοίξετε το μενού των διαθέσιμων 
χαρακτήρων και κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα 
πατώντας τα πλήκτρα βελών ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ. Αποδεχθείτε 
την εισαγωγή πατώντας (2).
 
Μπορείτε να εισάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο 
0. Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη στην μορφή 
εισαγωγής 123. 
Στην μορφή εισαγωγής „123“ μπορείτε να εισάγετε άμεσα 
ψηφία πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα.

Μπορείτε να στείλετε το σύντομο μήνυμα που έχετε 
γράψει πατώντας (2) Επιλογές > Αποστολή > Εισαγωγή 
αριθμού > Προσθήκη από λίστα επαφών, και κατόπιν 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να 
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επιλέξετε τον παραλήπτη και αποδεχθείτε την αποστολή 
πατώντας OK > Αποστολή.

Στο μενού μηνύματα μπορείτε επίσης να βρείτε 
εισερχόμενα SMS, απεσταλμένα SMS, πρόχειρα (μηνύματα 
που ξεκινήσατε να γράφετε αλλά δεν στείλατε), μη 
απεσταλμένα ή τις ρυθμίσεις SMS (επιλογή για να 
ρυθμίσετε το κέντρο SMS, συμβουλές ρυθμίσεων) κ.λπ.

7. Πολυμέσα
Διαχείριση αρχείων:
Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αρχεία αποθηκευμένα στην 
κάρτα μνήμης (στην περίπτωση που έχει εισαχθεί).

Αναπαραγωγή ήχου: 
Τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι αποθηκευμένα στην κάρτα 
microSD στον φάκελο „Η μουσική μου“.
Πλήκτρο (2): Επιλογές
Πλήκτρο (10): Αναπαραγωγή/Παύση
Πλήκτρο (8): Έλεγχος έντασης
Πλήκτρα (6) / (7): Μετάβαση στο επόμενο ή το τελευταίο 
κομμάτι

Ηχογράφηση 
Εισάγετε την κάρτα microSDHC και, στο μενού Επιλογές, 
κάντε άλλες επιλογές ηχογράφησης
Ραδιόφωνο FM
Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών 
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ. Μπορείτε να αφήσετε το μενού Ραδιόφωνο 
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FM πατώντας το πλήκτρο κόκκινου δέκτη τηλεφώνου.
Εάν είστε στο μενού Ραδιόφωνο FM, μπορείτε να 
προβάλλετε το ακόλουθο τοπικό μενού, πατώντας το 
πλήκτρο 2 (Επιλογές): 
Λίστα σταθμών: Εάν έχετε συντονίσει τα μεμονωμένα 
κανάλια με τους σταθμούς από πριν, μπορείτε τώρα να 
επιλέξετε έναν σταθμό και να αρχίσετε την ακρόασή του. 
Μη αυτόματη εισαγωγή: Εισάγετε μη αυτόματα την 
ραδιοφωνική συχνότητα.
Αυτόματος συντονισμός: ο συντονισμός ξεκινά αφού 
αποδεχθείτε την επιλογή „Αυτόματη αναζήτηση για κανάλια 
και αποθήκευσή τους;“. 
Ρύθμιση - Αναπαραγωγή–στο παρασκήνιο: Ενεργοποιεί την 
λειτουργία αναπαραγωγής στο παρασκήνιο, το ραδιόφωνο 
εξακολουθεί να παίζει ακόμη κι όταν φύγετε από το μενού 
Ραδιόφωνο FM.

8. Ρυθμίσεις
Προφίλ 
Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε έως 4 προφίλ-Κύριο, 
Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερικών χώρων,-με την επιλογή 
να ρυθμίσετε το είδος σηματοδότησης, την προσαρμογή 
ήχου κλήσης, την ρύθμιση έντασης, κ.λπ. Τα προφίλ 
μπορούν να προσαρμοστούν και οι ρυθμίσεις μπορούν να 
αποθηκευτούν. 

Τηλέφωνο
Ώρα και ημερομηνία
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, ενεργοποίηση/
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απενεργοποίηση θερινής ώρας.

Γλώσσα
Ρυθμίσεις γλώσσας μενού

Προτιμώμενη μορφή εισόδου
Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προτιμώμενη μορφή εισόδου 
κειμένου

Λειτουργία πτήσης
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η κάρτα 
SIM αποσυνδέεται και δεν είναι πλέον δυνατή η αποδοχή 
κλήσεων ή η έναρξή τους. 

Οπίσθιος φωτισμός LCD 
Ρυθμίστε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού πατώντας το 
πλήκτρο (8). Η μείωση της έντασης φωτισμού επεκτείνει την 
διάρκεια της μπαταρίας. 

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Επιλογή δικτύου και αυτόματη ή μη αυτόματη σύνδεση σε 
δίκτυο.

Ασφάλεια
Σας επιτρέπει να ορίσετε τον κωδικό PIN για την κάρτα 
SIM, το τηλέφωνο και να ορίσετε το αυτόματο κλείδωμα 
πληκτρολογίου.

Η εισαγωγή του κωδικού PIN θα απαιτείται κάθε φορά που 



15

ανοίγετε το τηλέφωνο.

Κωδικός PIN/PIN2
Ο κωδικός PIN/PIN2 (4 έως 8 ψηφία) χρησιμοποιείται για 
την προστασία της κάρτας σας SIM από μη εγκεκριμένη 
πρόσβαση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως από τον 
πάροχο του δικτύου και συνδυάζεται με την κάρτα SIM. 
Στην περίπτωση που ενεργοποιήσετε την προστασία της 
κάρτας SIM χρησιμοποιώντας τον κωδικό PIN1/PIN2, θα 
απαιτείται να εισάγετε αυτόν τον κωδικό κάθε φορά που 
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Στην περίπτωση που εισάγετε 
εσφαλμένο κωδικό για 3 συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM 
θα κλειδώνεται αυτομάτως και δεν θα είναι πλέον δυνατή η 
εισαγωγή του κωδικού PIN1/PIN2

Προειδοποίηση: Στην περίπτωση που εισάγετε λανθασμένο 
κωδικό PIN/PIN2 για τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM 
θα κλειδώνεται αυτόματα και θα παραμένει κλειδωμένη 
μέχρι να εισάγετε τον κωδικό PUK. Συνήθως λαμβάνετε τον 
κωδικό PUK από τον πάροχο του δικτύου μαζί με την κάρτα 
SIM.

Κλήσεις SOS και αποστολή μηνυμάτων SMS
Για να ενεργοποιήσετε τις κλήσεις SOS και την αποστολή 
SMS μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > χαρακτηριστικά 
SOS > Κατάσταση: Off ή On

Με το πάτημα του κουμπιού SOS στην πίσω πλευρά, 
προκαλείται ένας ήχος και οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί 
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στην λίστα αριθμών SOS θα κληθούν αυτομάτως. Επιπλέον, 
το τηλέφωνο θα στείλει επίσης ένα μήνυμα SOS. Το κείμενο 
αυτού του μηνύματος μπορεί να αλλαχθεί από την επιλογή 
Ρυθμίσεις > μήνυμα SOS. 

Στην περίπτωση αποδοχής της επείγουσας κλήσης, το 
τηλέφωνο αυτομάτως περνά σε λειτουργία ανοικτού 
μεγαφώνου. Εάν θέλετε να τερματίσετε αυτή την λειτουργία 
ενώ το χαρακτηριστικό SOS είναι ενεργό, πατήστε το πλήκτρο 
με το κόκκινο εικονίδιο τηλεφωνικού δέκτη (9).

Επαναφορά προεπιλογών
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες από τον 
κατασκευαστή (κωδικός 1122).

9. Πρόσθετα
Αφύπνιση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του από το Πρόσθετα > 
Αφύπνιση > Προσαρμογή 
για εναλλαγή ON/OFF πατήστε τα πλήκτρα (6) και (7). 
Ρυθμίστε την ώρα και το είδος επανάληψης, την μελωδία 
και τον τύπο της, και αποθηκεύστε τα πατώντας το πλήκτρο 
(10).

Bluetooth
Εάν ενεργοποιήσετε το Bluetooth και ενεργοποιήσετε την 
ορατότητα, μπορείτε να ψάξετε για άλλες συσκευές Bluetoo-
th κοντά, από το μενού Οι συσκευές μου και να συνδέσετε 
το τηλέφωνο και να κάνετε την σύζευξη του τηλεφώνου με 
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αυτή την συσκευή. Όταν είναι ενεργό, το Bluetooth αυξάνει 
την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας την διάρκεια της 
μπαταρίας στην πορεία.

Αριθμομηχανή
Αυτό το τηλέφωνο περιλαμβάνει αριθμομηχανή με τις 
βασικές λειτουργίες. Εισάγετε τους αριθμούς (πατήστε “#” 
για να εισάγετε δεκαδικούς), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βελών επάνω και κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή 
πράξη (+), (-), (x) ή (/) και πατήστε (3) για αποδοχή. 

10. Ιστορικό κλήσεων
Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3) στην κύρια οθόνη για να 
εμφανιστεί η λίστα των τελευταίων κλήσεων. Μπορείτε 
επίσης να βρείτε την πλήρη λίστα όλων των κλήσεων στο 
μενού Ιστορικό κλήσεων.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα με την 
χρήση αυτού του τηλεφώνου, παρακαλούμε αναζητήστε 
πιθανές λύσεις στον κάτωθι πίνακα.
Πρόβλημα Λύση
Το τηλέφωνο 
δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί

> Είναι η μπαταρία τουλάχιστον εν μέρει 
φορτισμένη;
> Είναι η μπαταρία σωστά τοποθετημένη; 
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Η μπαταρία 
δεν μπορεί να 
φορτιστεί

> Βεβαιωθείτε πως ο φορτιστής 
συνδέεται σωστά.
> Είναι η μπαταρία λειτουργική; 
Η λειτουργικότητα της μπαταρίας 
μειώνεται με τον καιρό και μετά από 
περισσότερο του ενός έτους ίσως δεν 
είναι πλέον λειτουργική.
> Είναι η μπαταρία εντελώς άδεια; Εάν 
συμβαίνει αυτό, είναι αναγκαίο να 
κρατήσετε το τηλέφωνο συνδεδεμένο 
στον φορτιστή για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση. 
Αυτό μπορεί να διαρκέσει δεκάδες 
πρώτων λεπτών. 

Είναι αδύνατη 
η σύνδεση στο 
δίκτυο του 
παρόχου

> Το σήμα είναι πολύ αδύναμο ή ίσως 
πρόκειται για πρόβλημα παρεμβολών. 
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος στο 
εικονίδιο στην οθόνη. Υπάρχουν κάποιες 
κάθετες γραμμές κοντά στο εικονίδιο της 
κεραίας;
> Έχει εισαχθεί σωστά η κάρτα SIM; Στην 
περίπτωση που είναι κατεστραμμένη, 
ζητήστε από τον πάροχο να την 
αντικαταστήσει.
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Δεν μπορούν 
να γίνουν 
τηλεφωνικές 
κλήσεις

> Είναι το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο 
δίκτυο του παρόχου;
> Μήπως το χαρακτηριστικό 
παρεμπόδισης κλήσεων είναι ενεργό;
> Είναι επαρκές το πιστωτικό σας 
υπόλοιπο;

Δεν μπορούν 
να ληφθούν 
τηλεφωνικές 
κλήσεις

> Είναι το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο 
δίκτυο του παρόχου;
> Μήπως το χαρακτηριστικό 
παρεμπόδισης κλήσεων είναι ενεργό;
> Είναι επαρκές το πιστωτικό σας 
υπόλοιπο;
> Μήπως η ανακατεύθυνση κλήσεων 
είναι ενεργή;

Το τηλέφωνο 
είναι 
πλοκαρισμένο 
από το PIN

Εισάγετε τον κωδικό PUK, που πήρατε 
από τον πάροχό σας μαζί με την κάρτα 
SIM, για να ξεμπλοκάρετε το PIN σας ή 
επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

σφάλμα SIM > Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
βρώμικες. καθαρίστε τις.
> Η κάρτα SIM καταστράφηκε. Αγοράστε 
μια νέα κάρτα.
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Το τηλέφωνο 
έχει 
απρόσμενη 
συμπεριφορά

Στο μενού, μεταβείτε στο “Ρυθμίσεις 
> Επαναφορά προεπιλογών για να 
επαναφέρετε το τηλέφωνο στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στην 
περίπτωση που δεν έχετε αλλάξει τον 
κωδικό σας, ο εργοστασιακός κωδικός 
είναι 1122.

Στην περίπτωση που δεν έχετε βρει την λύση στην ανωτέρω 
παράθεση, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.
Εξουσιοδοτημένη υποστήριξη EVOLVEO για την Δημοκρατία 
της Τσεχίας μπορεί να βρεθεί στο www.evolveo.com .

Ακόμη χρειάζεστε βοήθεια, παρότι διαβάσατε αυτό το 
εγχειρίδιο; 
Ρίξτε πρώτα μια ματιά στις “συχνές ερωτήσεις”
στην σελίδα EVOLVEO EasyPhone στο www.evolveo.eu ή 
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της EVOLVEO.

Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ σε περιπτώσεις:
•κακής χρήσης αυτής της συσκευής
•μηχανικής βλάβης προκαλούμενης από κακή χρήση αυτής 
της συσκευής 
•καταστροφής προκαλούμενης από περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, στατικό 
ηλεκτρισμό, υπέρταση, κ.λπ.
•βλάβης προκαλούμενης από μη απόπειρα επισκευής από 
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μη εξουσιοδοτημένο άτομο 
•όταν η σφραγίδα εγγύησης έχει καταστραφεί ή όταν ο 
αριθμός σειράς της συσκευής είναι δυσανάγνωστος

           Απόρριψη
Το σύμβολο δοχείου απορριμμάτων με το Χ στο προϊόν, 
την βιβλιογραφία, ή στην συσκευασία δηλώνει πως όλες οι 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οι μπαταρίες τους 
πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους διαλογής όταν 
φτάσουν στο τέλος της ζωής τους. Μην χρησιμοποιείτε τους 
απλούς κάδους απορριμμάτων για την απόρριψή τους. 

                    
                            ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. με το παρόν δηλώνει, ότι το 
EVOLVEO EasyPhone (EAN: 8594161335290) είναι σύμφωνο 
με τις βασικές προδιαγραφές του προτύπου 1999/5/EC (NV 
č.426/2000 Sb.). 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης στους 
κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο 
http://ftp.evolveo.com/ce/  

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
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Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong

Made in China
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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