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1. Бутон на фенерчето 

2. Сила на звука +/- 

3. Десен функционален 

 

Уважаеми клиенти, 

Благодарим ви, че избрахте мобилен 

телефон на марката EVOLVEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бутон

4. Ляв функционален 

бутон

5. Навигационен

 бутон

6. SMS бутон 

7.   Бутон на камерата 

8.  FM бутон



 

3 

След включването на мобилния телефон 

можете да настроите език, час и дата. 

Странични бутони: 

    Бутон на фенерчето:  задръжте за 

3 секунди, за да включите / изключите 

фенерчето. 

     Сила на звука +/-: увеличете или 

намалете силата на звука. 

Можете да приемете входящо обаждане 

при затворен телефон, като натиснете 

зеления бутон  на капака или да го 

откажете посредством червения бутон.  
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1. Съобщения 

Телефонът поддържа изпращането на 

текстови съобщения. 

Можете да напишете ново съобщение 

като натиснете бутона за съобщения. 

1.1 Писане на съобщения 

От начален екран изберете  Меню-Съобщение  

→  Напиши съобщение.  За редактиране  на  

текстови съобщения: натиснете  левия  

софтуерен  клавиш „Опции“.  Тук  можете  да  

изпращате  и запазвате  съобщения,  да  

променяте метода  на  въвеждане  на  

съобщението  и т.н. Можете да изтриете 

съдържанието на съобщението  с  помощта  на 

 десния софтуерен  клавиш.  
 
За  да  изпратите написано  съобщение,  

натиснете  левия софтуерен  клавиш  „Изпрати“
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1.2 Приети съобщения 

Препрати: препращане на съобщението 
на други получатели. 

Изтрий: изтриване на показаното SMS 
съобщение. 

Изтрий всички съобщения: изтриване на 
всички приети SMS съобщения. 

и изберете получателя. 

В режима на готовност изберете Меню → 
Съобщения → Входящи. Тук можете да 
отворите съобщенията, получени на SIM 
картата. Разполагате със следните 
възможности: 

Преглед: преглед на прието съобщение. 

Отговори: отговор на подателя с SMS. 

Набиране на подателя: Набиране на 
номера на подателя. 

Запази като контакт: запазване на този 
контакт в списъка с контакти. 
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1.3 Чернови 

В папката „Чернови“ можете да видите 
запазените чернови и да направите 
следното: преглед, изпращане, изтриване, 
изтриване на всички. 

1.4 Изходящи съобщения 

В папката „Изходящи“ можете да видите 
SIM картата, за да изпратите и запазите 
SMS и да направите следното: преглед, 
повторно изпращане, редактиране, 
изтриване. 

1.5 Изпратени съобщения 

1.6 Настройка на SMS 

В папката „Изпратени“ можете да видите 
съобщенията, които сте изпратили. 

В това меню ще намерите всички 
настройки за съобщения и можете 
свободно да ги задавате според Вашите
 изисквания. 
2. Контакти 

2.1 Въвеждане на нов контакт 
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При избор на даден контакт от списъка 
разполагате със следните опции: 

Преглед: преглед на детайлите на 
контакта. 

Набиране: набиране на съответния 
номер. 

Редактиране: редактиране на контакта. 

Изтриване: изтриване на контакта. 

Копиране: Копиране на контакта в същата 
или друга памет и възможност за 
запазването му във файл мениджъра. 

Телефонът предлага две памети: SIM 
картата и самия мобилен телефон. 
Можете да изберете, дали да запазите 
мобилните номера на SIM картата или в 
паметта на мобилния телефон. 

Изпращане на съобщение: изпращане на 
съобщение на номера на съответния 
контакт. 

Добавяне към "Черен списък": Включване 
на номера в списъка с блокирани 
номера. 
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карта, телефон или всички. 

Копиране на контакти: можете да 
копирате телефонни номера от SIM 
картата на телефона или от телефона на 
SIM картата.  

Изтриване на всички контакти: можете да 
изтриете всички телефонни номера от 
SIM картата или телефона. 

3. История на повикванията 

3.1.1 Пропуснато повикване: Можете да 
видите списъка с пропуснати повиквания 
в папката за пропуснати повиквания. 

 

Настройка на контактите: 

Предпочитано място за съхранение: SIM 

Състояние на паметта: вижте, колко 
телефонни номера сте запазили. 

Преместване на контакти: можете да 
преместите телефонни номера от SIM 
картата на телефона или от телефона на 
SIM картата.  
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3.1.4 Всички повиквания: записи на всички 
обаждания 

 

4. Мултимедия 

3.1.2 Избрани номера: можете да 
прегледате списъка с набрани номера в 
папката с избрани номера.  

3.1.3 Приети повиквания: можете да 
прегледате списъка с приети повиквания в
 папката с приети повиквания. 

3.1.5 Изтрий регистри на повиквания: 
можете да изтриете всички списъци с 
повиквания. 

4.1 Камера 

За да снимате, натиснете бутона с 

нарисувана на него камерата. 
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4.1.6 Възстановяване по подразбиране: 

4.1.1 Снимки: преглед на запазените 

снимки.  

4.1.2 Настройки на камерата: 

настройване на съответните параметри 

на камерата.  

4.1.3 Настройки на снимките: 

настройване на големината и качеството 

на снимките. 

4.1.4 Място за съхранение: запазване на 

снимки на телефона или на 

картата с памет.  

4.1.5 Настройка на ефекти: настройване 

на желан от Вас ефект. 
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4.2 Визуализатор на изображения 

Във визуализатора на изображения 

можете да разгледате всички, заснети от 

Вас снимки. 

4.3 Заснемане на видео 

възстановяване на настройките на 

камерата по подразбиране. 

Можете да заснемете видео, като 

натиснете средния клавиш във видео 

интерфейса. 

Забележка: Тъй като капацитетът на 

мобилната памет е ограничен, трябва да 

поставите microSD карта, преди да 

запазите видео. 
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страничен бутон + (увеличаване на силата 

на звука), страничен бутон - (намаляване 

на силата на звука), ляв навигационен 

клавиш (предишен), десен навигационен 

клавиш (следващ); използвайте средния 

клавиш, за да контролирате 

възпроизвеждането и паузата. 

4.4 Видео плейър 

Отваря различни типове видео файлове. 

4.5 Аудио плейър 

В менюто на аудио плейъра: 

Меню на аудио плейъра: за да отворите 

списъка с всички песни, натиснете 

клавиша „Списък“. Опции за 

възпроизвеждане на музикални файлове 
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в списъка, актуализиране на списъци с 

песни и други. 

4.6 Звукозапис 

4.6.1 Нов запис: ще започне да записва. 

4.6.2 Списък: отваря списъка със записи. 

4.7 FM радио 

Този телефон е оборудван с функцията 

FM радио, може да се използва за 

слушане на радиото. Натиснете левия или 

десния навигационен клавиш, за да 

промените станцията. Натиснете 

централния клавиш, за да стартирате или 

поставите на пауза FM радиото. 

Натиснете левия функционален клавиш, 
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за да изберете една от следните опции: 

Автоматично търсене: автоматично 

търсене на радиостанции и запазване на 

търсения канал в списъка с канали. 

Настройки: Можете да зададете формата 

и качеството на записа. 

Забележка: Качеството и количеството на 

FM приема зависи от местоположението. 

Списък на радиоканали: настройка на име 

и честота на радиоканала. 

Ръчно записване: преглед на списъка с 

радиоканали.

(Можете да слушате радио в режим на 

готовност, като натиснете клавиша FM.) 
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5. SOS настройки 

5.1 SOS статус 

Имате възможност да активирате или 
деактивирате функцията SOS. 

5.2 SOS номер 

Можете да изберете да активирате или да 
деактивирате SOS съобщението. 

5.4 Съдържание на SOS съобщението 

Можете да редактирате съдържанието на 
SOS съобщението.  

5.5 Статус на алармата 

Можете да включите или изключите звука 
на алармата, като натиснете клавиша 
SOS. 

Можете да съхранявате 5 телефонни 
номера за спешното SOS повикване. 

5.3 Активирано / деактивирано SOS 
съобщение 



 

16 

6. Настройки 

6.1 Настройки на телефона 

6.1.1 Час и дата: настройки на 
съответните час и дата. 

6.1.2 Език: настройки на езика на менюто 
на телефона. 

6.1.4 Дисплей: настройка на тапет и 
заключване/изключване на дисплея. 

6.1.6 Формат на часовника на външния 
дисплей: аналогов или цифров часовник.  

Изберете „Настройки“ в основното меню, 
за да настроите Вашият мобилен 
телефон. 

6.1.3 Предпочитан метод на въвеждане: 
можете да зададете език за редактиране, 
опции за асоцииране, метод на 
въвеждане по подразбиране. 

6.1.5 Режим самолет: превключва  
между нормален и самолетен режим. 
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6.2 Настройки на повикванията 

6.2.1 Изчакване на разговор: 

Изберете, дали да активирате или 

деактивирате опцията за изчакване на 

повикване Забележка: Тази функция 

зависи от предлаганите от съответния 

оператор услуги. Повече подробности ще 

научите от оператора. 

6.2.2 Пренасочване на обаждания: 

Налице са следните опции: „Пренасочване

 на всички гласови обаждания“, 

„Пренасочване при недостъпност“, 

„Пренасочване в случай на неприето 

повикване“, „Пренасочване при заетост“,

 „Пренасочване на всички повиквания". 
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6.2.3 Блокиране на обаждания: 

Налице са следните опции: „Всички 

гласови обаждания“, „Международни 

гласови обаждания“, „Международни 

гласови обаждания с изключение на 

обаждания към родната страна“,  

„Гласови обаждания при роуминг“, 

„Изтриване на всички“, „Промяна на кода

 за блокиране“. Забележка: тази 

функция зависи от мрежовите операции, 

„Изтриване на всички пренасочвания“. 

Забележка: Тази функция зависи от 

предлаганите от съответния оператор 

услуги. Повече подробности ще научите 
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6.2.4 Разширени настройки: 

номера.  

Предупреждение за продължителност на 

разговора: ако тази функция е активирана, 

по време на разговора се изобразява 

неговата продължителност. 

от оператора. 

Блокирани номера: Вкл./Изкл. Можете да 
добавяте или изтривате блокирани 

Автоматично повторно набиране: 
Позволява Ви, да включите или изключите 
функцията за автоматично повторно 
набиране. Ако функцията е включена, 
телефонът автоматично набира номера 
след предишно неуспешно свързване. 

Режим на отговор: възможна е настройка 

за приемана на обаждане, чрез натискане

 на произволен клавиш на телефона.  
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6.3 Потребителски профили 

Всеки един от тези режими може да 

се активира, редактира или нулира. 

6.3.1 Нормален режим 

6.3.1.1 Активиране: активиране на 

нормалния режим. 

6.3.1.2 Редактиране 

- Тип сигнал: възможни са четири типа 

сигнали: само звънене, само вибриране, 

вибриране и звънене, вибриране, 

последвано от звънене. 

Телефонът разполага с Нормален режим, 

Без звук, Среща и На открито. 
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- Мелодия на звънене: задайте мелодия 

на звънене. 

- Съобщение: настройка на тона на 

сигнала за получено съобщение. 

- Клавиши: настройка на звука на 

клавишите. 

- Отваряне на капака: тихо или със звук. 

- Сила на мелодията на звънене: силата 

на мелодията на звънене се настройва 

посредством левия или десния 

навигационен бутон. 

- Сила на сигнала за получено съобщение: 

можете да настроите силата на сигнала за 

получено съобщение посредством левия 

или десния навигационен бутон. 
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6.4 Бързо набиране 

- Затваряне на капака: тихо или със звук. 

6.3.2 Без звук

6.3.3 Среща  

6.3.4 На открито

Можете да настроите номерата за бързо 

набиране посредством бутони от 2 до 9. 

Ако даден номер е настроен на 

определен клавиш, можете да го наберете 

като натиснете и задържите съответния 

бутон. 

6.5 Специализиран клавиш 

Можете да промените менюто за всеки 

навигационен бутон: нагоре, надолу, на 

ляво и на дясно. 
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6.6 Мрежови настройки

Можете да изберете мрежа автоматично 

или чрез ръчна настройка на поставената 

SIM карта. 

6.7 Настройки за защита 
6.7.1 Защита на SIM картата 

Можете да настроите начини за защита на 
телефона, за да предотвратите нежелано 
ползване  на  SIM  картата.  ПИН  кодът 
предпазва  от  нелегално ползване на 
Вашата SIM карта. Ако текущият ПИН код 
е  изключен,  изберете  включване,  за 
да  задействате  защитата  на  ПИН 
кода.  При  следващо  включване  на 
апарата,  ще  Ви  бъде  поискан ПИН  
код.  Ако  текущият ПИН  код  е  включен, 
можете  да  го изключите от  менюто.
Настройки  на  защита  ->  SIM  защита  
 -> Промени ПИН  ->  ПИН  код,  можете  
да зададете  нов  ПИН  код,  като 
следвате инструкциите и въведете 
стария ПИН код.
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6.7.2 Защита на телефона  

Заключването на телефона може да 
предотврати неразрешено му използване. 

Въведете нов ПИН код и го потвърдете. 

Ако изберете да заключите телефона, 
можете да активирате защита с парола за 
заключване на телефона. При следващото 
му стартиране ще Ви бъде поискан код 
за заключване на телефона. Можете да 
изключите защитата с паролата за 
заключване на телефона от менюто. 

Смени парола: Редактиране на паролата
 на телефона. 

Забележка: Стандартният код за 
заключване на телефона е 1122. 
Препоръчваме да промените кода!
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6.8 Възстановяване на фабричните 

настройки 

Въведете кода за заключване на 

телефона в това меню и посочете, дали 

желаете да въстановите фабричните

настройки. 

Данните от телефона Ви ще 

бъдат изтрити. 

Забележка: Стандартният код за 

заключване на телефона е 1122.

7. Диспечер на файлове 

Използва  се  за  Вашите  снимки  и  музика. 

Можете да използвате microSD карта
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8. Органайзер 

8.1 Календар 

Можете също да отидете на датата, която 

търсите, или на днешната дата. 

8.2 Калкулатор 

за да увеличите паметта на устройството. 

Натиснете левия или средния бутон, за 

да отворите календара. Първият ред 

показва дата, месец, година. Вторият ред 

показва дните от седмицата.

На разположение на потребителя е 

функцията калкулатор, той может да 

събира, изважда, умножава и дели.
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Настройте алармата. 

8.3 Аларма  

Този телефон предоставя на потребителя 

пет аларми. Те могат да бъдат настроени. 

Влезте в меню за редактиране на  

алармата: алармата се включва / 

изключва с помощта на левия / десния 

навигационен бутон. 

Отложи алармата: използвайте левия 
или десния навигационен бутон, за да 
изберете стойността по подразбиране от 
1,3,5 или 10 минути. 

Повторете: веднъж, всеки ден или 
конкретни дни за алармата. 

Тон на аларма: можете да зададете 
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звук на алармата. 

8.4 Bluetooth 

Включване/изключване: включване или 

изключване на Bluetooth. 

Търсене на аудио устройства: за търсене 

на аудио устройства. 

Тип  на  сигнала:  само  вибриране, 
вибриране и звънене, само звънене. 

Видимост. Когато тази функция е 

деактивирана, други телефони не могат 

да намерят този телефон, въпреки че 

Bluetooth е включен. 

Моите устройства: Търсене на устройства 

с включен Bluetooth в близост. 

Име: това име се появява на останалите 
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Гаранцията НЕ ВАЖИ за: 

• Инсталиране на фърмуер, различен от 

първоначално инсталирания в телефона 

EVOLVEO. 

телефони, когато Bluetooth е включен и 

телефонът Ви е видим за други 

устройства. 

• Електромеханични или механични 

повреди на телефона, причинени от 

неправилна употреба (напр. напукан 

дисплей, напукан преден или заден капак 

на телефона, повреден microUSB 

конектор за захранване, слот за SIM карта, 

слот за microSD карта, вход за 

слушалки и т.н.) 
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• Фърмуер на телефона, ако изисква 

актуализиране поради промени в 

параметрите на клетъчната мрежа. 

• Нарушения в мобилната мрежа. 

• Батерията, ако не запази първоначалния 

• Повреда на високоговорителя и 

слушалките, причинена от метални 

частици. 

• Щети, причинени от природни сили 

като пожар, вода, статично електричество, 

висока температура. 

• Дефекти в резултат на нормално 

износване. 

• Щети, причинени от ремонт от 

неоторизирано лице. 
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си капацитет след 6 или повече месеца 

(гаранцията на капацитета на батерията е 

6 месеца). 

• Умишлена повреда. 

 

Гаранционно и следгаранционно 

обслужване 

Ремонтите и обслужването могат да се 

извършват само в оторизиран сервизен 

пункт EVOLVEO (вижте www.evolveo.com), 

в противен случай можете да повредите 

мобилния си телефон и да изгубите 

гаранцията си. 

 



 

32 

Изхвърляне: Символът на зачеркнато 

 

    

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

С настоящото Abacus Electric, s.r.o. 

декларира, че EVOLVEO EasyPhone FG 

кошче върху продукта, в придружаващата 

документация или на опаковката показва, 

че в Европейския съюз всички 

електрически и електронни устройства, 

батерии и акумулатори трябва да се 

изхвърлят отделно като отделни отпадъци. 

Не изхвърляйте тези продукти като  

битови отпадъци. 
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отговаря на изискванията на стандартите 

и разпоредбите, които са от значение за 

типа устройство. 

 

Вносител / Dovozce / Dovozca / Importer / 

Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Чешка република 

 

Производител / Výrobce / Výrobca / 

Manufacturer / Gyártó 

Пълният текст на Декларацията за 

съответствие можете да намерите на 

ftp://ftp.evolveo.com/ce или на 

www.mobivil.com/ce
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Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Изработено в Китай. 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Всички права запазени. 

Външният вид на продукта и техническите 

му спецификации подлежат на промяна 

без предупреждение. 


