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1. Πλήκτρο φακού 

2. Ένταση +/– 

3. Δεξί πλήκτρο λειτουργίας 

4. Αριστερό πλήκτρο 

λειτουργίας 

5. Πλήκτρα πλοήγησης 

6. Πλήκτρο SMS 

7. Πλήκτρο κάμερας 

8. Πλήκτρο FM 

 

Αξιότιμε πελάτη/Αξιότιμη πελάτισσα, 

σας ευχαριστούμε που διαλέξατε το κινητό 
τηλέφωνο μάρκας EVOLVEO. 
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Όταν ανοίξετε το κινητό, μπορείτε να 

ρυθμίσετε τη γλώσσα, την ώρα/ημερομηνία. 

Πλάγια πλήκτρα: Πλήκτρο μπαταρίας: 

πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα 

για να ανοίξετε ή να κλείσετε την μπαταρία. 

Ένταση +/–: προσαρμόστε το επίπεδο 

έντασης ήχου. 

Αν το κινητό είναι συμπτυγμένο και υπάρχει 

εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε 

στην κλήση πατώντας το πράσινο πλήκτρο 

στο κάλυμμα ή να την απορρίψετε πατώντας 

το κόκκινο πλήκτρο.  
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1. Μηνύματα 

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τα μηνύματα SMS. 

Μενού πλοήγησης: 

Πατώντας το πλήκτρο μηνύματος, μπορείτε 

να γράψετε ένα νέο μήνυμα. 

1.1 Σύνταξη μηνύματος 

Στο μενού πλοήγησης επιλέξτε 
Μενού-Μήνυμα → σύνταξη μηνύματος. Για 
τη μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας SMS: 
επεξεργασία μηνύματος, πατήστε το 
αριστερό ψηφιακό πλήκτρο «Επιλογές», εδώ 
μπορείτε να αποστείλετε ή να αποθηκεύσετε 
το μήνυμα, να αλλάξετε τον τρόπο 
εισαγωγής κτλ. Μπορείτε να διαγράψετε το 
περιεχόμενο πατώντας το δεξί ψηφιακό 
πλήκτρο. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη, 
στείλτε το μήνυμα πατώντας το αριστερό 
ψηφιακό πλήκτρο «Αποστολή» και επιλέξτε 
τον παραλήπτη. 



 

5 

1.2 Εισερχόμενα 

Στο μενού πλοήγησης επιλέξτε Μενού → 
Μηνύματα → Εισερχόμενα, όπου μπορείτε 
να προβάλετε τα εισερχόμενα μηνύματα 
στην κάρτα SIM και τις παρακάτω επιλογές: 

Προβολή: Προβλή του εισερχόμενου 
μηνύματος 

Απάντηση: Απάντηση στον αποστολέα με το 
μήνυμα SMS 

Κλήση στον αποστολέα: Κλήση στον 
αποστολέα 

Προώθηση: Προώθηση του μηνύματος σε 
άλλους 

Αφαίρεση: Αφαίρεση του επιλεγμένου 
μηνύματος 

Αφαίρεση όλων: Αφαίρεση όλων των 
εισερχόμενων μηνυμάτων 

Αποθήκευση στις επαφές: Προσθήκη 
αριθμού τηλεφώνου σε επαφές 
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1.3 Σχέδια 

Στο φάκελο «Σχέδια» μπορείτε να προβάλετε 
τα αποθηκευμένα σχέδια και να 
προχωρήσετε στις παρακάτω επιλογές: 
Προβολή, Αποστολή, Αφαίρεση, Αφαίρεση 
όλων 

1.4 Εξερχόμενα 

Στο φάκελο «Εξερχόμενα» μπορείτε να 
προβάλετε την κάρτα SIM για την αποστολή 
και την αποθήκευση των μηνυμάτων και να 
προχωρήσετε στις παρακάτω επιλογές: 
Προβολή, Αποστολή εκ νέου, Επεξεργασία, 
Αφαίρεση 

1.5 Απεσταλμένα 

Στο φάκελο «Απεσταλμένα» μπορείτε να 
προβάλετε τα απεσταλμένα μηνύματα. 
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1.6 Ρύθμιση SMS 

Στην επιλογή αυτή θα βρείτε όλες τις 
ρυθμίσεις των μηνυμάτων που μπορείτε να 
προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας. 
2. Επαφές 

2.1 Προσθήκη νέας επαφής 

Το τηλέφωνο προσφέρει δυο μνήμες: της 
κάρτας SIM και την εσωτερική μνήμη του 
κινητού. Μπορείτε να επιλέξετε την 
αποθήκευση των αριθμών τηλεφώνου είτε 
στην κάρτα SIM είτε στην εσωτερική μνήμη 
του κινητού. 

Όταν επιλέξετε οποιαδήποτε επαφή στον 
κατάλογο, θα έχετε στη διάθεσή σας τις 
παρακάτω επιλογές: 

Προβολή: Προβολή στοιχείων επαφής 

Αποστολή μηνύματος: Αποστολή μηνύματος 
στην επαφή 

Κλήση: Κλήση αριθμού 

Επεξεργασία: Επεξεργασία επαφής 

Αφαίρεση: Αφαίρεση επαφής 
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Αντιγραφή: Αντιγραφή στην ίδια ή σε άλλη 
μνήμη και  αποθήκευση στο διαχειριστή 
αρχείων 

Αποκλεισμός: Προσθήκη του αριθμού στον 
κατάλογο των αποκλεισμένων αριθμών 

Ρυθμίσεις των επαφών: 

Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης: SIM, 
Τηλέφωνο ή Όλα. 

Κατάσταση μνήμης: Προβάλλει τον αριθμό 
των αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου. 

Αντιγραφή επαφών: Μπορείτε να 
αντιγράψετε τους αριθμούς τηλεφώνου από 
την κάρτα SIM στο κινητό ή από το κινητό 
στην κάρτα SIM.  

Μεταφορά επαφών: Μπορείτε να μεταφέρετε 
τους αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα 
SIM στο κινητό ή από το κινητό στην κάρτα 
SIM.  

Διαγραφή όλων των επαφών: Μπορείτε να 
διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου 
στην κάρτα SIM ή στο κινητό. 
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3. Λίστα κλήσεων 

3.1.1 Αναπάντητη κλήση: Στο φάκελο των 
αναπάντητων κλήσεων μπορείτε να 
προβάλετε τη λίστα των αναπάντητων 
κλήσεων. 

3.1.2 Πρόσφατες κλήσεις: Στο φάκελο των 
πρόσφατων κλήσεων μπορείτε να 
προβάλετε τη λίστα των πρόσφατων 
κλήσεων.  

3.1.3 Απαντημένες κλήσεις: Στο φάκελο των 
απαντημένων κλήσεων μπορείτε να 
εμφανίσετε τη λίστα των απαντημένων 
κλήσεων. 

3.1.4 Όλες οι κλήσεις: Ιστορικό όλων των 
κλήσεων 

3.1.5 Διαγραφή λίστας κλήσεων. Μπορείτε 
να διαγράψετε όλη τη λίστα των κλήσεων.  

 

 

 

4. Πολυμέσα 
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4.1 Κάμερα 

Στην οθόνη της κάμερας πατήστε το «μεσαίο 

πλήκτρο πλοήγησης» και μετά μπορείτε να 

βγάζετε φωτογραφίες. 

(Επίσης μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες 

όταν πατήσετε το πλήκτρο κάμερας στο 

μενού πλοήγησης.) 

4.1.1 Άλμπουμ: Προβολή αποθηκευμένης 

φωτογραφίας  

4.1.2 Ρυθμίσεις κάμερας: Ρυθμίσεις των 

σχετικών παραμέτρων της κάμερας  

4.1.3 Ρυθμίσεις φωτογραφίας: Ρυθμίσεις 

μεγέθους και ποιότητας φωτογραφιών 

4.1.1 Χώρος αποθήκευσης: Αποθήκευση της 
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φωτογραφίας στο κινητό ή στην κάρτα 

μνήμης  

4.1.5 Ρυθμίσεις εφέ: Επιλέξτε το επιθυμητό 

εφέ. 

4.1.6 Επαναφορά ρυθμίσεων: Επαναφορά 

ρυθμίσεων της κάμερας 

4.2 Προβολή εικόνων 

Στην Προβολή εικόνων μπορείτε να 

προβάλετε όλες τις φωτογραφίες που 

τραβήξατε. 

4.3 Εγγραφή βίντεο 

Στο περιβάλλον εργασίας βίντεο πατήστε το 

μεσαίο πλήκτρο για εγγράψετε βίντεο. 

Σημείωση: Επειδή η χωρητικότητα της 
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μνήμης του κινητού είναι περιορισμένη, 

πρέπει να εισαγάγετε πριν από την εγγραφή 

βίντεο την κάρτα T-Flash. 

4.3 Προβολή βίντεο 

Ανοίγει διάφορους τύπους αρχείων βίντεο. 

4.5 Αναπαραγωγή ήχου 

Στο περιβάλλον αναπαραγωγής ήχου: 

πλάγιο πλήκτρο + (αύξηση έντασης), πλάγιο 

πλήκτρο – (μείωση έντασης), αριστερό 

πλήκτρο πλοήγησης (προηγούμενο), δεξί 

πλήκτρο πλοήγησης (επόμενο), το μεσαίο 

πλήκτρο αρχίζει και διακόπτει την 

αναπαραγωγή της μουσικής. 

Περιβάλλον αναπαραγωγής ήχου: πατώντας 

το πλήκτρο «Λίστα» θα ανοίξετε τη λίστα 
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όλων των τραγουδιών. Επιλογές 

αναπαραγωγής αρχείων μουσικής στη λίστα, 

ενημέρωση της λίστας κτλ. 

4.6 Εγγραφή φωνής 

4.6.1 Νέα εγγραφή: Ξεκινάει η εγγραφή. 

4.6.2 Λίστα: Προβολή της λίστας εγγραφών 

4.7 Ραδιόφωνο FM 

Αυτό το κινητό διαθέτει τη λειτουργία 
ραδιόφωνο FM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ακρόαση του ραδιοφώνου. Πατώντας 
το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο πλοήγησης 
μπορείτε να αλλάξετε το ραδιοφωνικό 
σταθμό. Πατώντας το μεσαίο πλήκτρο 
μπορείτε να αρχίσετε ή να διακόψετε την 
ακρόαση του ραδιοφώνου FM. 
Πατώντας το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας 
επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

Λίστα ραδιοφωνικών σταθμών: Επεξεργασία 
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του ονόματος και της συχνότητας 

Χειροκίνητη εισαγωγή: Προβολή λίστας 

ραδιοφωνικών σταθμών: 

Αυτόματη αναζήτηση: αυτόματη αναζήτηση 

ραδιοφωνικών σταθμών και αποθήκευση του 

αναζητούμενου σταθμού στη λίστα σταθμών. 

Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή 

και την ποιότητα της εγγραφής. 

Σημείωση: Η ποιότητα και η ποσότητα της 

λήψης FM εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 

τοποθεσία. 

(Επίσης μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο 

όταν πατήσετε το πλήκτρο κάμερας στο 

μενού πλοήγησης.) 
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5. Ρυθμίσεις  

5.1 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης 
ανάγκης. 

5.2 Αριθμός έκτακτης ανάγκης 

Στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης μπορείτε να 
αποθηκεύσετε μέχρι 5 τηλεφωνικούς 
αριθμούς. 

5.3 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης 
ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης 
ανάγκης. 

5.4 Περιεχόμενου του μηνύματος έκτακτης 
ανάγκης 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο 
του μηνύματος έκτακτης ανάγκης.  

5.1 Κατάσταση συναγερμού 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
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απενεργοποιήσετε τον ήχο του συναγερμού 
πατώντας το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. 

6. Ρυθμίσεις 

Στο κύριο μενού επιλέξτε «Ρυθμίσεις», όπου 
μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού του κινητού. 

6.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου 

6.1.1 Ώρα και ημερομηνία: Ρυθμίσεις της 
ώρας και της ημερομηνίας 

6.1.2 Γλώσσα: Ρυθμίσεις της γλώσσας του 
μενού του τηλεφώνου 

6.1.3 Προτιμώμενος τρόπος εισαγωγής: 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα 
επεξεργασίας, τις επιλογές σύνδεσης, τον 
προεπιλεγμένο τρόπο εισαγωγής. 

6.1.4 Οθόνη: Ρυθμίσεις φόντου και 
άνοιγμα/κλείσιμο οθόνης 

6.1.5 Λειτουργία πτήσης: Ενεργοποιήστε την 
κανονική λειτουργία ή τη λειτουργία πτήσης. 

6.1.6 Μορφή ώρας εξωτερικής οθόνης: 
Αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι  
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6.2 Ρυθμίσεις κλήσεων 

6.2.1 Κλήσεις σε αναμονή: 

Επιλέξτε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

των κλήσεων σε αναμονή ή την ερώτηση. 

Σημείωση: Η λειτουργία εξαρτάται από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα 

εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

με το φορέα εκμετάλλευσης 

τηλεπικοινωνιών. 

6.2.2 Προώθηση κλήσεων: 

Διατίθενται οι επιλογές «Προώθηση όλων 

των φωνητικών κλήσεων», «Προώθηση όταν 

ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος», 

«Προώθηση όταν ο αριθμός δεν απαντά», 

«Προώθηση όταν ο αριθμός είναι 
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απασχολημένος», «Προώθηση όλων των 

τηλεφωνικών μεταφορών δεδομένων». 

6.2.3 Αποκλεισμός κλήσεων: 

Διατίθενται οι επιλογές «Όλες οι φωνητικές 

κλήσεις», «Διεθνείς φωνητικές κλήσεις», 

«Διεθνείς φωνητικές κλήσεις πλην εκείνων 

στο σπίτι», «Όλες οι φωνητικές κλήσεις», 

«Φωνητικές κλήσεις σε περιαγωγή», 

«Ακύρωση όλων», «Αλλαγή κωδικού 

αποκλεισμού». Σημείωση: Η λειτουργία 

εξαρτάται από τις λειτουργίες δικτύου, 

«Ακύρωση όλων των προωθήσεων». 

Σημείωση: Η λειτουργία εξαρτάται από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα 

εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Για 
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περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

με το φορέα εκμετάλλευσης 

τηλεπικοινωνιών. 

6.2.4 Προηγμένες ρυθμίσεις: 

Αποκλεισμένοι αριθμοί: 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Μπορείτε 
να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τους 
αποκλεισμένους αριθμούς. 

Αυτόματη επανάκληση: Επιτρέπει την 

ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της 

λειτουργίας της αυτόματης επανάκλησης. 

Εφόσον η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, 

το κινητό καλεί εκ νέου αυτόματα τον αριθμό 

μετά από την αναπάντητη κλήση. 

Προειδοποίηση για τη διάρκεια της κλήσης: 

Εφόσον η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, 
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εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης. 

Καθεστώς απάντησης: Είναι δυνατόν να 
ρυθμιστεί η απάντηση με το πάτημα 
οποιουδήποτε πλήκτρου. 

6.3 Προφίλ χρήστη 

Το τηλέφωνο διαθέτει την Κανονική 

λειτουργία, Λειτουργία σίγασης, Λειτουργία 

ραντεβού και Λειτουργία υπαίθριας χρήσης. 

Κάθε λειτουργία μπορεί να 

ενεργοποιηθεί, να ρυθμιστεί ή να 

επαναφερθεί. 

6.3.1 Κανονική λειτουργία 

6.3.1.1 Ενεργοποίηση: Ενεργοποίηση της 

κανονικής λειτουργίας 

6.3.1.2 Επεξεργασία 
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- Τύπος ειδοποίησης: Μπορείτε να επιλέξετε 

τέσσερις τύπους ειδοποίησης: μόνο ήχος, 

μόνο δόνηση, ήχος και δόνηση, δόνηση και 

μετά ήχος. 

- Ήχος κλήσης: Ρύθμιση του ήχου κλήσης 

- Ένταση του ήχου κλήσης: Ρύθμιση έντασης 

του ήχου κλήσης με το πάτημα του 

αριστερού ή του δεξιού πλήκτρου 

πλοήγησης 

- Μήνυμα: Ρύθμιση ήχου μηνύματος 

- Ένταση ήχου μηνύματος: Ρύθμιση έντασης 

του ήχου μηνύματος με το πάτημα του 

αριστερού ή του δεξιού πλήκτρου 

πλοήγησης 

- Πλήκτρα: Ρύθμιση του ήχου πλήκτρων 
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- Άνοιγμα του καλύμματος: Αθόρυβο ή με ήχο 

- Κλείσιμο του καλύμματος: Αθόρυβο ή με 

ήχο 

6.3.2 Λειτουργία σίγησης 

6.3.3 Λειτουργία ραντεβού   

6.3.4 Λειτουργία υπαίθριας χρήσης 

6.4 Ταχεία κλήση 

Με τα πλήκτρα 2–9 μπορείτε να ρυθμίσετε 

τους αριθμούς για ταχεία κλήση. Εφόσον έχει 

συνδεθεί με το πλήκτρο ένας αριθμός, 

μπορείτε να τον καλέσετε πατώντας 

παρατεταμένα το πλήκτρο. 

6.5 Πλήκτρα πλοήγησης 

Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιλογή 

κάθε πλήκτρου πλοήγησης: πλήκτρα 
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πλοήγησης πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. 

6.6 Ρυθμίσεις δικτύου 

Το δίκτυο μπορεί να επιλεγεί αυτόματα ή 

χειροκίνητα με τη ρύθμιση της κάρτας SIM 

που έχει εισαχθεί. 

6.7 Ρυθμίσεις ασφάλειας 
6.7.1 Ασφάλεια της κάρτας SIM 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές 
ασφάλειας του τηλεφώνου ώστε να 
αποφευχθεί η ανεπιθύμητη χρήση της 
κάρτας SIM. Το PIN που εμποδίζει την 
παράνομη χρήση της κάρτας SIM. Αν το PIN 
είναι μπλοκαρισμένο, επιλέξτε Είσοδος για 
να ανοίξετε την προστασία με το PIN. Το 
τηλέφωνο θα σας ζητήσει το PIN κατά την 
επανεκκίνηση. Αν το PIN είναι ήδη ανοιχτό, 
μπορείτε να απενεργοποιήσετε την 
προστασία με το PIN, μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την ασφάλεια, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις ασφάλειας → Κλείδωμα κάρτας 
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SIM → Αλλαγή κωδικού → PIN, μπορείτε να 
ρυθμίσετε ένα νέο PIN, ακολουθήστε τις 
οδηγίες και εισαγάγετε το πρώην PIN, το νέο 
PIN και ξανά το νέο PIN. 

6.7.2 Ασφάλεια τηλεφώνου  

Το κλείδωμα του τηλεφώνου μπορεί να 
εμποδίσει την παράνομη χρήση του 
τηλεφώνου. 

Επιλέγοντας το κλείδωμα του τηλεφώνου 
μπορείτε να ανοίξετε την προστασία με τον 
κωδικό πρόσβασης, το τηλέφωνο θα σας 
ζητήσει κατά την επανεκκίνηση τον κωδικό 
πρόσβασης. Μετά την επανειλημμένη 
εισαγωγή του κωδικού μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την προστασία με τον 
κωδικό. 

Αλλαγή κωδικού: Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης στο τηλέφωνο 

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός 
πρόσβασης στο τηλέφωνο είναι 1122. 
Συνιστάται η αλλαγή του PIN. 
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6.8 Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων 

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο 

τηλέφωνο και διενεργήστε την επαναφορά 

των εργοστασιακών ρυθμίσεων του 

τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα του 

τηλεφώνου θα διατηρηθούν. 

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός 

πρόσβασης στο τηλέφωνο είναι 1122. 

Συνιστάται η αλλαγή του PIN. 

7. Διαχειριστής αρχείων 

Χρησιμοποιείται για διάφορα αρχεία και τη 

διαχείριση των χώρων αποθήκευσης. Για την 

επέκταση της χωρητικότητας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η κάρτα μνήμης. 
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8. Οργανωτής                                           

8.1 Εξερχόμενα 

Πατώντας το αριστερό ή το μεσαίο πλήκτρο 

μπορείτε να προβάλετε το ημερολόγιο, η 

πρώτη γραμμή εμφανίζει το έτος, το μήνα και 

την ημέρα, η δεύτερη γραμμή εμφανίζει την 

εβδομάδα, το μεσαίο μέρος εμφανίζει μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Εδώ είναι δυνατή η μετάβαση στην 

ημερομηνία που ζητάτε ή στη σημερινή 

ημερομηνία. 

8.2 Αριθμομηχανή 

Παρέχει στους χρήστες τις λειτουργίες της 

αριθμομηχανής (άθροισμα, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός και διαίρεση), μπορούν 
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να κάνουν εύκολους υπολογισμούς. 

8.3 Ξυπνητήρι  

Το τηλέφωνο διαθέτει πέντε ξυπνητήρια, 

είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν. Ανοίξτε το 

περιβάλλον ρύθμισης του ξυπνητηριού: 

Πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο 

πλοήγησης ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε 

το ξυπνητήρι. 

Ρυθμίστε το ξυπνητήρι. 

Χρόνος αναβολής: Με το αριστερό ή το δεξί 
πλήκτρο πλοήγησης επιλέξτε τον 
προεπιλεγμένο χρόνο ή 1–10 λεπτά. 

Επανάληψη: Μία φορά, Κάθε μέρα ή Άλλες 
ρυθμίσεις. 

Ήχος ξυπνητηριού: Μπορείτε να ρυθμίσετε 
τον ήχο του ξυπνητηριού. 

Τύπος ειδοποίησης: Μόνο δόνηση, Δόνηση 
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και ήχος, Μόνο ήχος. 

8.4 Bluetooth 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

λειτουργίας Bluetooth. 

Ορατότητα: Ρύθμιση ορατότητας Bluetooth 

Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο 

δεν είναι ορατό σε άλλες συσκευές, παρόλο 

που το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. 

Οι συσκευές μου: Αναζήτηση συσκευών με 

ενεργοποιημένο Bluetooth στο περιβάλλον 

μου  

Αναζήτηση συσκευής ήχου: Για αναζήτηση 

συσκευών ήχου 

Ονομασία: Αυτή η ονομασία εμφανίζεται σε 
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άλλες συσκευές όταν το Bluetooth είναι 

ενεργοποιημένο και το τηλέφωνο είναι υπό 

αναζήτηση. 

Η εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

• Εγκατάσταση υλικολογισμικού που διαφέρει 

από το αρχικά εγκατεστημένο στο τηλέφωνο 

EVOLVEO 

• Ηλεκτρομηχανική ή μηχανική βλάβη του 

τηλεφώνου που προκλήθηκε από μη 

κατάλληλη χρήση (π.χ. ραγισμένη οθόνη, 

ραγισμένο πρόσθιο ή οπίσθιο κάλυμμα του 

τηλεφώνου, φθαρμένο πρόσθιο ή οπίσθιο 

κάλυμμα του τηλεφώνου, φθαρμένο βύσμα 

microUSB, το slot για την κάρτα microSDHC, 

υποδοχή ακουστικών κτλ.) 
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• Βλάβη του ηχείου και των ακουστικών που 

προκλήθηκαν από μεταλλικά σωματίδια 

• Βλάβη από φυσικά αίτια όπως φωτιά, νερό, 

στατικός ηλεκτρισμός, υψηλή θερμοκρασία 

• Βλάβη λόγω συνήθους φθοράς 

• Ζημίες λόγω επισκευής από αναρμόδιο 

προσωπικό 

• Υλικολογισμικό του τηλεφώνου, όταν 

απαιτείται η ενημέρωση εξαιτίας των 

αλλαγών των παραμέτρων του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας 

• Δυσλειτουργίες του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας 

• Μπαταρία, όταν μετά από 6 και 

περισσότερους μήνες δε διατηρεί την αρχική 
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της χωρητικότητας (η εγγύηση της 

χωρητικότητας της μπαταρίας είναι 6 μήνες). 

• Κακόβουλη βλάβη 

 

Τεχνικός έλεγχος εντός και εκτός 

εγγύησης 

Οι επισκευές και ο τεχνικός έλεγχος μπορούν 

να πραγματοποιούνται μόνο στα 

εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτησης για 

τα προϊόντα EVOLVEO (για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. την ιστοσελίδα 

www.evolveo.com), διαφορετικά το κινητό 

μπορεί να υποστεί βλάβη και εσείς να χάσετε 

την εγγύηση. 
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Διάθεση: Το σύμβολο του διαγραμμένου 

κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, τα 

εσώκλειστα έγγραφα και τις συσκευασίες 

σημαίνει ότι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός, μπαταρίες και συσσωρευτές 

μετά το τέλος του κύκλου της ζωής 

διατίθενται χωριστά στα πλαίσια της 

διαλογής αποβλήτων. Να μη διατίθενται τα 

προϊόντα αυτά ως αδιαχώριστα αστικά 

απόβλητα.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Με το παρόν η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. 

δηλώνει ότι το τηλέφωνο EVOLVEO 

EasyPhone FG πληροί τις απαιτήσεις των 

σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. 

 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 

συμβατότητας βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 

Εισαγωγέας 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, Τ.Κ. 370 01, Τσεχία 
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Κατασκευαστής 

Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Χονγκ Κονγκ 

Κατασκευάζεται στην Κίνα 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του 

προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. 


