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Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za izbiro EVOLVEO mobilni telefon.

1. Pomembno obvestilo
Uporabljate slušalke, ko kličete med vožnjo 
motornega vozila. Avto parkirajte ob cesti, da 
lahko nadaljujete s telefonskim klicem v izrednih 
razmerah.

Izklopite telefon ko vstopate na letalu in ga imejte 
izklopljenega med letom.

Bodite previdni pri uporabi telefona v bližini srčnih 
spodbujevalnikov, slušnih pripomočkov, itd., na 
katere lahko vpliva telefon. 
Nikoli ne poskušajte sami razstaviti telefon. V 
primeru, da imate težave s tem telefonom, se 
obrnite na prodajalca ali pooblaščen servis.

Telefona ne vključujte v elektriko, v kolikor ni 
vstavljena baterija.

Telefon zaščitite pred magnetnim poljem. Telefon 
ne izpostavljajte pred predmeti, ki vsebujejo 
magnetne elemente,  kot naprimer kreditne 
kartice.
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Zaščitite telefon in dele telefona pred tekočinami. 
V primeru vdora tekočine ali korozije, takoj 
odstranite baterijo in se obrnite na prodajalca.

Telefona ne uporabljajte v preveč hladnem ali 
vročem okolju. Ne pustite ga izpostavljenega 
neposredni sončni svetlobi, ne pustite ga v 
prašnem okolju ali v prostorih z visoko vlažnostjo.

Telefona ne čistite s tekočinami ali močnimi topili.

2. Opis izdelka
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1 Zvočnik
2 Leva funkcijska tipka/Priljubljene številke
3 Sprejem klica/Klic/Zgodovina klicev
4 Zaklepanje tipkovnice
5 Številčne tipke
6 Posebni znaki, Glasnost + FM radio
7 Način vnosa besedila/FM radio kontrola glasnosti/ 

Utišanje
8 Gor-dol po meniju ali meni postavk / prilagajanje 

glasnosti med klicem
9 Vklop-izklop tipka/Konec klica
10 Desna funkcijska tipka
11 Svetilka

3. Nastavitev
1. . Telefon položite na ravno površino z zaslonom obrnjenim 
navzdol, odstranite zadnji pokrov tako, da ga potisnete navz-
gor.
2. Poiščite režo za kartico SIM in vstavite kartico, kovinski stiki 
naj bodo obrnjeni navzdol.
3. Če želite, lahko tudi vstavite micro SDHC kartico. Vhod 
zaprite s potiskom kovinskega drsnika v položaju ZAKLENI.
4. Vstavite baterijo.
5. Postavite pokrovček na njegovo prvotno mesto.
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Polnjenje baterije
1. Poskrbite, da je baterija vstavljena.
2. Preverite možnost polnjenja telefona  v in izven države.
3. Priključek za polnilnik se nahaja na spodnji strani telefona.
4. Telefon je mogoče polniti tudi z neposrednim vklopom v 
utičnico 230V  preko microUSB priključka ali pa preprosto te-
lefon postavitve na stojalo, katerega ste predhodno priključili 
na polnilnik. 
Ko je baterija napolnjena, izključite polnilnik iz električne 
vtičnice. 

Vklop/izklop
Da bi vključili telefon, je predhodno potrebno zadržati rdečo 
tipko za vklop (opis 9), dokler se telefon ne vklopi.

Vstavite kodo PIN, če je predhodno potrebno.

Da bi izključili telefon, je predhodno potrebno zadržati rdečo 
tipko za izklop (opis 9), dokler se telefon ne izklopi.

Zaklepanje tipkovnice
Da bi zaklenili tipkovnico potisnete tipko za zaklepanje tipko-
vnice, ki se nahaja ob strani telefona, navzdol.
Odklep tipkovnice izvedete s potiskom tipke nazaj gor.
Geslo zaklepanja se uporablja, da se prepreči uporabo tele-
fona pred drugimi osebami. Ponavadi je to določeno iz strani 
proizvajalca telefona in ga lahko kasneje sami spremenite. 
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To geslo je nastavljeno na 1122 in je privzeto za to napravo.
V primeru, da je telefon zaklenjen, ga ni mogoče uporabljati, 
dokler ne vnesete pravilnega gesla. V primeru, da ste spre-
menili privzete tovarniške nastavitve gesla, potem poskrbite 
za ustrezno opozorilo, da je geslo novo! 

Svetilka
Svetilko lahko vklopite ali izklopite z drsno tipko ob strani te-
lefona.

4. Meni telefona
S pritiskom na tipko za GOR, pridete do menija telefona z 
naslednjimi postavkami: Sporočila - Multimedija – Nastvitve 
– Dodatno – Storitve - Imenik – Zgodovina klicev.
S pritiskom na tipko za DOL, dobite „kontaktni seznam“ 
menija.

Uporabite tipki za gor in dol za pomikanje po meniju.

Postavko menija se običajno lahko izbere tudi s pritiskom na 
gumb (2). Da bi se vrnili v prejšnji meni ali preklicali, potem 
pritisnite gumb (10).

5. Govorni klic
Vnesite želeno telefonsko številko z uporabo tipkovnice tele-
fona in pritisnite zeleno tipko (3), da začnete klic. V primeru, 
da je bila storjena napaka pri vnosu številke, potem pritisnite 
na rdeči gumb (10) „Izbriši“ in zadnja številka se izbriše. 
Da bi sprejeli klic, pritisnite zeleno tipko (3)
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Da bi preklicali klic, pritisnite rdeči gumb (9).
Glasnost lahko prilagodite, če pritisnete (8).
Da vklopite zvočnik (prostoročno), pritisnite gumb (10) med 
klicem.

Imenik
Klicanje številk iz imenika
Pritisnite tipko za DOL za vstop v „kontaktni seznam“ menija.
Poiščite želeno številko 
Pritisnite gumb s prvo črko imena, ki ga iščete, in nato konča-
te z izbiro z uporabo smerne tipke za  gor / dol.

Pritisnite tipko (3) z zeleno telefonsko slušalko, da začnete 
klic.

Shranjevanje telefonske številke na notranjem pomnilniku 
ali na kartici SIM
Vnesite številko, ki jo želite shraniti, pritisnite (2) Možnosti> 
Shrani v seznam kontaktov> Na kartici SIM ali v notranji pom-
nilnik. Vnesite ime, pod katerim se bo številka shranila> Pri-
tisnite gumb (2) Možnosti> Shrani.

Upravljanje seznama stikov
V „Seznam stikov” meni lahko izberete sledeče možnosti:
Dodaj kontakt  ¨   Prikaži Pošlji SMS
Klic                    Uredi   Briši
Kopiraj       Nastvitve Operacija
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Nastvitve
Izbrani pomnilnik: izbira prednostnega pomnilnika za shran-
jevanje kontaktov.
Hitro izbiranje: enkrat vključen, je možno dodeliti stike z 
gumbi 2-9. Da bi poklicati izbrane številke, pritisnite gumb in 
ga držite več kot 2 sekundi.
Stanje pomnilnika: prikazuje pomnilnik SIM kartice in 
uporabo notranjega pomnilnika telefona.

Operacija
Ta možnost vam omogoča prenos vizitk med kartico SIM in 
notranjim pomnilnikom telefona.

6. SMS sporočila
Pritisnite tipko za GOR v stanju pripravljenosti in potrdite 
tako, da izberete OK.

Napiši sporočilo
Napišite vsebino sporočila.

Pisanje besedila
Preklapljajte med načini vnosa (ABC, abc, 123), z večkratnim 
pritiskom na tipko #. 
V abc / ABC načinu je možno pisati pisma s pritiskom na 
gumbe 2-9. Z večkratnim pritiskom na gumb, pišete enega 
od znakov, ki je označen. ¸Kurzor pisanja lahko pomikate z 
uporabo tipke za GOR/DOL.
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Vstavljanje simbolov, proctor, številke
Pritisnite *, da odprete meni razpoložljivih znakov in nato iz-
berite želeni znak s pritiskom na tipko za GOR / DOL puščice. 
Sprejmite s pritiskom (2).
 
Lahko vstavite presledek s pritiskom na tipko 0.. Ta možnost 
je onemogočena, ko je v 123 načinu.
Z „123“ lahko neposredno vnašate številke s pritiskom na 
ustrezne gumbe.

Lahko pošljete kratka sporočila, napisano s pritiskom (2) 
Možnosti> Pošlji> Vhodna številka> Dodaj iz seznama stikov 
in nato uporabite GOR / DOL puščice, da izberete prejemni-
ka in potrdite s pritiskom na OK> Pošlji.

V meniju Sporočila lahko najdete tudi dohodnih SMS, pos-
lani SMS-i, osnutek (sporočila, ki ste jih začeli pisati, vendar 
niso poslalana), poslana sporočila ali nastavitve za SMS 
(možnost nastavitve SMS centra, nastavitve predlogov) itd.

7. Multimedia
Upravitelj datotek
Vam omogoča upravljanje datotek, shranjenih na pomnilniški 
kartici (če je vstavljena).

Avdio predvajalnik: 
Zvočne datoteke je potrebno skladiščiti na pomnilniško 
kartico microSD v mapi „Moja glasba“.
Tipka (2): Opcije
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Tipka (10): Igraj/Pavza
Tipka (8): Regulacija glasnosti
Tipki (6) / (7): Preskočiti skladbo na naslednjo ali zadnjo

Snemanje zvoka 
Vstavite microSDHC kartico in v meniju Možnosti izberite 
druge možnosti snemanja.

FM radio
Prilagodite glasnost z uporabo tipke GOR / DOL puščice. 
Radio FM meni lahko pridobite s pritiskom na gumb z oznako 
rdeči telefon.
Če ste v meniju FM radia potem lahko prikažete lokalne 
menije s pritiskom na tipko (Opcije) gumb 2: 

Seznam kanalov: Če ste predhodno izbrali posamezni kanal 
postaje, lahko nato izberete eno od njih in začnete poslušati. 

Ročna izbira: Ročno vstavite radijsko frekvenco.

Samodejno iskanje: Iskanje se začne samodejno, ko potrdite 
dialog “Samodejno iskanje kanalov in jih shranite”. 
Nastavitve-Vzpostavitev ozadja: Aktivira način predvajanja v 
ozadju, radijo nadaljuje z delovanjem, ko napustite FM radio 
meni.



12

8. Nastavitve
Profili
Vam omogoča, da shranite do 4 profile-Osnovni, Tihi, Sesta-
nek, Na prostem, z možnostjo, da se prilagodijo vrsti signali-
zacije, nastavitev zvonjenja, nastavitev glasnosti, itd Profili po 
meri in nastavitve se lahko shranijo. 

Telefon
Čas in datum
Nastavitve datuma in časa, vklop/izklop poletnega časa.

Jezik
Meni jezikovnih nastavitev

Želeni način vnosa
Lahko spremenite želeni način vnosa

Letalski način
Aktiviranje tega načina pomeni izklop kartice SIM in ni  več 
mogoče klicati ali sprejeti klic. 

Osvetlitev LCD zaslona 
Prilagodite jakost osvetlitve s pritiskom na gumb (8). Zniže-
vanje jakosti osvetlitve podaljšuje življenjsko dobo baterije. 

Mobilna omrežja
Avtomatska in ročna prijava v omrežju in izbira omrežja.
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Varnost
Vam omogoča, da nastavite kodo PIN za kartico SIM, telefon 
in nastvitev samodejnega zaklepanja tipkovnice.

Nastavljena PIN koda pomeni, da bo potrebno vsakič jo vnes-
ti, kobo potrebno vklopiti telefon.

PIN/PIN2 koda
PIN/PIN2 koda (od 4 do 8 mest) se uporablja za kartico SIM ̧ za 
zaščitito pred nepooblaščenim dostopom. Koda PIN je običa-
jno določena iz strani mobilnega operaterja in pride skupaj 
s kartico SIM. V primeru, da se omogoči zaščita kartice SIM 
s pomočjo PIN1/PIN2 kode, potem jo boste morali vtipkati 
vsakič, ko vklopite telefon. V primeru, da vnesete napačno 
kodo 3-krat zapored, se bo kartica SIM samodejno zaklenila 
in ne boste mogli več vnašati PIN1/PIN2 kodo.

Opozorilo: V primeru, da vstavite napačno PIN/PIN2 kodo 
trikrat zapored, se bo kartica SIM samodejno zaklenila in bo 
ostala zaklenjena, dokler ne vnesete kodo PUK. Katero pona-
vadi prejmete od vašega mobilnega operaterja skupaj s kar-
tico SIM.

SOS klic in pošiljanje sporočila SMS
Da bi omogočili SOS klice, pošiljanje sporočil SMS / pojdite v 
Nastavitve> SOS Funkcije> Status: Izklop ali Vklop.

Ob pritisku na gumb SOS na hrbtni strain, se bo zvočni alarm 
sprožil in številke, shranjene na seznamu SOS številk, telefon 
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samodejno pokliče. Poleg tega bo telefon poslal tudi sporoči-
lo v sili. Besedilo tega sporočila se lahko spremeni v Nastavi-
tve> SOS sporočila. 

V primeru, da je klic v sili sprejet, telefon bo samodejno pre-
klopil na glasni prostoročni način. Če želite končati ta način, 
potem funkcijo SOS aktiven izklopite tako, da pritisnite gumb 
z ikono rdečega telefona  (9).

Obnovi privzeto
Preklopi nastavitve nazaj na tovarniške nastavitve (koda 
1122).

9. Dodatno
Budilka
Prilagodite svojo nastavitev pod Dodatno> Budilka> Nastavi 
za preklop Vklop / Izklop pritisnite gumb (6) in (7).
Prilagoditev časa in vrsto ponavljanja, melodijo in vrsti, shra-
nite vse s pritiskom na gumb (10).

Bluetooth
Če vklopite Bluetooth in omogočite vidnost, lahko poiščete 
druge naprave Bluetooth v bližini v meniju Moje naprave, 
povežite telefon in povezovanje telefona s to napravo. Ko 
je funkcija omogočena, Bluetooth poveča porabo energije, 
zmanjšuje trajanje baterije, ko process traja.

Kalkulator
Ta telefon ima kalkulator z osnovnimi izračuni. Za vhodne šte-
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vilke (pritisnite „#“, da vstavite točko), uporabite tipko za gor 
in dol puščice, da izberete želeno delovanje (+), (-) (x) ali (/) 
in pritisnite (3), da sprejmete. 

10. Zgodovina klicev
Pritisnite zeleni gumb (3) na glavnem zaslonu, da se prikaže 
seznam zadnjih klicev. Prav tako lahko najdete popoln seznam 
vseh klicev v meniju Zgodovina klicev.

11. Odpravljanje napak
V primeru, da ste naleteli na težavo pri uporabi tega telefona, 
vas prosimo, da poiščete možno rešitev v spodnji tabeli.

Težava Rešitev
Telefona 
ni mogoče 
vklopiti

> Ali je baterija vsaj delno napolnjena?
> Je baterija pravilno vstavljena? 
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Baterije ni 
mogoče 
napolniti

> Prepričajte se, da je polnilnik pravilno 
vklopljen.
> Je baterija še uporabna? Uporabnost 
baterije se zmanjša skozi čas in po več kot 
letu dni uporabe, se uporabnost lahko 
zmanjša.
> Je baterija popolnoma prazna? 
Če je temu tako, je potrebno imeti telefon 
priključen na polnilnik za daljše časovno 
obdobje, dokler se ne začne polnjenje. To 
lahko traja najmanj deset minut. 

Ni povezave 
na omrežje 
operaterja

> Signal je šibek ali je moten. Preverite moč 
signala na ikoni na zaslonu, ali obstajajo ka-
kršne koli navpične črte v bližini ikone an-
tene?
> Je pravilno vstavljena SIM kartica? V pri-
meru, da je poškodovana, se obrnite na svo-
jega operaterja, da vam jo zamenja.

Telefonski 
klic se 
ne more 
opraviti

> Je telefon prijavljen v omrežje operaterja?
> Ne kaže znake, da bi bil klic blokiran (blac 
list)?
> Je dovolj stanja na računu?
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Telefonske 
klice ni mo-
goče spreje-
mati

> Je telefon prijavljen v omrežje operaterja?
> Ne kaže znake, da bi bil klic blokiran (blac 
list)?
> Je dovolj stanja na računu?
> Ni znakov, da bi bil klic preusmerjen?

Telefon je 
blokiral PIN

Vnesite kodo PUK, ki ste jo prejeli od 
operaterja skupaj s kartico SIM, tako lahko 
odklenete kodo PIN ali se obrnite na svojega 
operaterja.

Napaka SIM > SIM kartica je lahko umazana, prebrišite 
kontakte.
> SIM kartica je poškodovana. Obrnite se na 
operaterja.

Telefon 
se čudno 
obnaša

>V meniju pojdite na „Nastavitve> Povrni 
privzete, da se vrne telefon na tovarniške 
nastavitve. V primeru, da niste spremenili 
geslo, tovarniško geslo je 1122

V primeru, da niste našli rešitve iz navedene tabele, se obrni-
te na prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
Pooblaščeni EVOLVEO servis za Češko lahko najdete na www.
evolveo.com

Ali še vedno potrebujete pomoč, potem ko ste prebrali ta 
priročnik? 
Preverite odgovore na nabolj pogosto zastavljena vprašanja  
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za EVOLVEO EasyPhone stran na www.evolveo.eu ali kontak-
tirajte EVOLVEO tehnično podporo.

Garancija ne velja za:
• zlorabe te naprave
• mehanske poškodbe zaradi napačne uporabe te naprave ali 
namerne poškodbe
• škodo, ki je povzročena iz okolja, kot so ogenj, voda, statič-
na elektrika, prenapetosti, itd.
•škoda nastala, zaradi ne pooblaščenega popravila 
•primeri, ko pečat garancije ni viden ali odstranjen, če serijs-
ka številka naprave ni vidna.

            Odstranjevanje
Prečrtan znak simbola na izdelku, v dokumentaciji ali na em-
balaži pomeni, da vse električne in elektronske naprave in 
njihove baterije je potrebno sortirati in zavreči v zato pred-
videne zaboje za odpadke, ko dosežejo konec svoje življen-
jske dobe. Ne uporabljajte nesortiranih smeti za ponovno 
uporabo. 

                    
                         COMPLIANCE CLAIM
ABACUS Electric spol. s r. o. hereby claims, that EVOLVEO 
EasyPhone (EAN: 8594161335290) complies with basic 
requirements of  1999/5/EC standard (NV č.426/2000 Sb.). 
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Complete compliance claim can be found at 
http://ftp.evolveo.com/ce/ 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
 
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

Vse pravice pridržane. Zasnova in specifikacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila.
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