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1. Akkumulátor jelző 

nyomógomb 

2. Hangerő +, - 

3. Jobb funkciógomb 

4. Bal funkciógomb 

5. Navigációs gombok 

6. SMS gomb 

7. A fényképezőgép gombja 

8. FM rádió nyomógomb 

 

Tisztelt Vásárló, 

Köszönjük, hogy az EVOLVEO márkájú 
mobiltelefont választotta. 
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A mobiltelefon bekapcsolása után 

beállíthatja a nyelvet és az időt/dátumot. 

Oldalsó nyomógombok: Lámpa 

kapcsológombja: tartsa megnyomva 

3 másodpercig a lámpa 

be-/kikapcsolásához. 

Hangerő szabályozó gomb +,-: növeli vagy 

csökkenti a hangerősséget. 

Ha a mobiltelefon összehajtott állapotban 

van és bejövő hívás érkezik, a fedélen lévő 

zöld gomb megnyomásával felveheti, vagy a 

piros nyomógomb megnyomásával leteheti a 

telefont.  
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1. Üzenetek 

A telefon támogatja SMS üzenetek küldését. 

Készenléti felület: 

Az üzenet nyomógomb lenyomásával új 

üzenetet küldhet. 

1.1 Üzenet írása 

A készenléti felületen válassza ki a 
Menü-Üzenet → üzenet írása pontot. Az 
SMS módosításának a felületére történő 
átlépéshez: az üzenet szerkesztése, nyomja 
meg a „Választás“ bal oldali szoftver gombot, 
itt elküldheti, elmentheti és megváltoztathatja 
a bevitel módját, stb. a tartalmat kitörölheti a 
jobb oldali szoftver gombbal. Az üzenet 
megírása után a bal oldali „Küldés“ szoftver 
gomb megnyomásával elküldheti és 
kiválaszthatja a címzettet. 

1.2 Kézbesített üzenetek 

A készenléti felületen válassza a Menü → 
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Üzenetek → Kézbesített pontot, ahol 
megjelenítheti a SIM kártyán átvett 
üzeneteket és a következő lehetőségeket:  

Megjelenítés: A kézbesített üzenet 
megjelenítése. 

Válasz: Válaszadás az SMS küldőjének. 

Az SMS küldő felhívása: Az SMS küldő 
felhívása. 

Továbbítás: Az üzenet átküldése a 
többieknek. 

Törlés: A megjelenített SMS törlése. 

Mindent eltávolít: Az összes SMS törlése a 
Beérkezett üzenetek közül. 

Elmentés a névjegyek közé: A névjegy 
elmentése a névjegyek listájába. 

1.3 Piszkozatok fiók 

A Piszkozatok fiókban megjelenítheti az 
előkészített üzeneteit és a következő 
műveletek közül választhat: Megjelenítés, 
Küldés, Törlés, Az összes törlése. 
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1.4 Kimenő 

A kimenő mappában megjelenítheti az 
SMS-ek elküldésére és elmentésére 
szolgáló SIM kártyát és a következő 
műveleteket hajthatja végre: Megjelenítés, 
Újra küldés, Módosítás, Törlés. 

1.5 Elküldött üzenetek 

Az Elküldött üzenetek fiókban megjelenítheti 
az Ön által elküldött üzeneteket. 

1.6 Az SMS-ek beállítása 

Ebben a pontban találhatók az üzenetek 
összes beállításai, amelyek saját igénynek 
megfelelően, tetszés szerint beállíthatók. 
2. Névjegyek 

2.1 Új névjegy hozzáadása 

A telefon két memóriával rendelkezik: SIM 
kártya és mobiltelefon tárhelye. Választhat a 
mobil telefonszámoknak a SIM kártyára vagy 
a mobil telefonra történő elmentése közül. 

Bármely névjegynek a listából történő 
kiválasztása után a következő lehetőségek 
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állnak rendelkezésére: 

Megjelenítés: A névjegy adatainak részletes 
megjelenítése. 

Üzenetküldés: Üzenet küldése erre a 
számra. 

Hívás: Szám hívása. 

Szerkesztés: Névjegy szerkesztése 

Törlés: Névjegy törlése. 

Másolás: Másolás ugyanabba vagy más 
memóriába és a fájlkezelőbe történő 
elmentés lehetősége. 

Hozzáadás a letiltott számokhoz: A szám 
hozzáadása a letiltott névjegyekhez. 

A névjegyek beállításai: 

Előnyben részesített tárhely: SIM kártya, 
telefon vagy mindkettő. 

A memória állapota: A lementett 
telefonszámok mennyiségének a 
megjelenítése. 

Névjegyek másolása: A névjegyeket a 
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SIM-kártyáról a telefonba, vagy a telefonból 
a SIM-kártyára lehet másolni.  

Névjegyek áthelyezése: A névjegyeket a 
SIM-kártyáról a telefonba, vagy a telefonból 
a SIM-kártyára helyezheti át.  

Az összes névjegy eltávolítása: Az összes 
telefonszámot eltávolíthatja a SIM kártyáról 
vagy a telefonról. 

3. Hívásnapló 

3.1.1 Nem fogadott hívások: A nem fogadott 
hívások mappában megjelenítheti a nem 
fogadott hívások listáját. 

3.1.2 Tárcsázott számok: A tárcsázott 
számok fiókban megjelenítheti a tárcsázott 
számok listáját.  

3.1.3 Fogadott hívások: A fogadott hívások 
mappában megjelenítheti a fogadott hívások 
listáját. 

3.1.4 Az összes hívás: Az összes hívás 
rögzítése. 

3.1.5 A rögzített hívások törlése - 
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Eltávolíthatja az összes hívásrögzítést.  

 

 

 

4. Multimédia 

4.1 Fényképezőgép 

A kamera előnézeti kijelzőjén nyomja meg a 

„középső navigációs gombot“ és ezt 

követően fényképeket készíthet. 

(A készenléti felületen a fényképezőgép 

gombja megnyomásával szintén elkezdheti a 

fényképezést). 

4.1.1 Fotógalériák: Az elmentett fotók 

megjelenítése.  

4.1.2 A fényképezőgép beállítása: A 
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fényképezőgép egyes paramétereinek a 

beállítása.  

4.1.3 A fotók beállítása: A fotók méretének 

és minőségének a beállítása. 

4.1.4 Tárhely: A fotókat elmentheti a 

telefonra vagy memóriakártyára.  

4.1.5 Hatások beállítása: Állítsa be az Önnek 

megfelelő hatásokat. 

4. 1. 6 A gyári beállítások visszaállítása: A 

fényképezőgépen visszahozza az eredeti 

beállításokat. 

4.2 Képnézegető 

A Képnézegetőben megtekintheti az összes 

Ön által készített képet. 
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4.3 Videofelvétel indítás 

A videó felületen nyomja meg a középső 

nyomógombot és rögzítsen videót. 

Megjegyzés: Mivel a mobiltelefon tárhelye 

korlátozott, a videó elmentése előtt 

helyezzen T-Flash kártyát a készülékbe. 

4.4 Videofelvétel lejátszás 

Nyissa meg a különböző típusú 

videófájlokat. 

4.5 Audio lejátszó 

A zenelejátszói felület kezelőgombjai: 

oldalsó + nyomógomb (hangerő növelése), 

oldalsó - nyomógomb (hangerő 

csökkentése), bal navigációs nyomógomb 

(előző), jobb navigációs nyomógomb 
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(további); a középső nyomógomb 

segítségével kezelhető a zenelejátszók és 

megállítás. 

A zenelejátszói felület: a Lista nyomógomb 

megnyomásával léphet be az összes zene 

listájába. Lehetőség van a zenefájloknak a 

listából történő lejátszására, a listák 

frissítésére és további műveletek végzésére. 

4.6 Hangrögzítő 

4.6.1 Új hangfelvétel: Felvétel kezdete. 

4.6.2 Lista: Megjeleníti a feljátszott anyagok 

listáját. 

4.7 FM rádió 

Ez a telefon FM rádió funkcióval felszerelt, 
így a készülék rádióhallgatásra is 
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használható. A bal vagy a jobb navigációs 
nyomógomb megnyomásával kereshet a 
rádióállomások között. A középső 
nyomógomb megnyomásával kapcsolja be 
vagy ki az FM rádiót. 
A bal funkciógomb megnyomásával 
választhat a következő opciók közül: 

A rádió csatornák listája: A csatorna név és 

frekvencia módosítása. 

Manuális megadás: A rádiós csatorna lista 

megjelenítése: 

Automatikus állomáskeresés: 

rádióállomások automatikus keresése és a 

megtalált csatorna elmentése a 

csatornalistára. 

Beállítások: Beállíthatja a felvétel 

fájlformátumát és minőségét. 
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Megjegyzés: Az FM vétel minősége és 

mennyisége a konkrét lokalitástól függ. 

(A készenléti felületen az FM nyomógomb 

megnyomásával rádiót hallgathat). 

5. SOS hívás beállítása 

5.1 Az SOS hívás állapota 

Válassza ki az SOS funkció be-, vagy 
kikapcsolása. 

5.2 SOS szám 

Az SOS segélykérő számokhoz 5 
telefonszámot menthet el. 

5.3 SOS segélykérő üzenet bekapcsoló 
/kikapcsoló gomb 

Válassza ki az SOS funkció be-, vagy 
kikapcsolása. 

5.4 Az SOS üzenet tartalma 

Módosíthatja az SOS üzenet tartalmát.  

5.5 A riasztás funkció állapota 
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A riasztó hangját be-, vagy kikapcsolhatja az 
SOS nyomógomb 

6. Beállítások 

A főmenüben válassza ki a Beállítás gombot, 
ahol beállíthatja a telefon menüjének a 
lehetőségeit. 

6.1 A telefon beállítása 

6.1.1 Idő és dátum: Az aktuális idő és dátum 
beállítása. 

6.1.2 Nyelv: A telefon menü nyelvének 
beállítása 

6.1.3 A bevitel előnyben részesített módja: 
Beállítható a szerkesztő nyelve, a társítások 
lehetősége és a bejátszás kiindulási módja. 

6.1.4 Kijelző: A kijelző hátterének beállítása 
és a kijelző bekapcsolása/kikapcsolása. 

6.1.5 Repülés üzemmód: Állítsa be a normál 
üzemmódot vagy a repülés üzemmódot. 

6.1.6 Az óra formátuma a külső kijelzőn: 
Analóg vagy digitális óra  
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6.2 Beszélgetések beállítása 

6.2.1 Várakozás a hívásokra: 

Választhat a hívásvárakoztatás aktiválása, 

deaktiválása. Megjegyzés: Ez a funkció a 

szolgáltató által nyújtott szolgáltatástól függ. 

Részletesebb információért forduljon a 

szolgáltatóhoz. 

6.2.2 Hívások átirányítása: 

Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden 

hanghívás átirányítása”, „Átirányítás, ha nem 

elérhető”, „Átirányítás, ha nem fogadott a 

hívás”, „Átirányítás foglaltság esetén”, 

„Minden adathívás átirányítása”, „Minden 

átirányítás törlése”. 

6.2.3 A hívások blokkolása: 

Az alábbi opciók lehetségesek: „Minden 
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hanghívás”, „Nemzetközi hanghívások”, 

„Nemzetközi hanghívások, kivéve otthon”, 

„Minden hanghívás”, „Hanghívások roaming 

esetén”, „Minden törlése”, „A blokkolási 

jelszó módosítása”. Megjegyzés: Ez a 

funkció a hálózati műveletektől függ, az 

„Összes átirányítás megszüntetése“. 

Megjegyzés: Ez a funkció a szolgáltató által 

nyújtott szolgáltatástól függ. Részletesebb 

információért forduljon a szolgáltatóhoz. 

6.2.4 Speciális beállítások: 

Letiltott számok: Bekapcsolás/Kikapcsolás 
Hozzáadhat vagy törölhet letiltott számokat. 

Automatikus újrahívás: Lehetővé teszi az 

automatikus újrahívás funkció be- vagy 

kikapcsolását. Ha a funkció be van 
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kapcsolva, a telefon automatikusan 

újratárcsázza az előzőleg sikertelenül hívott 

számot. 

Figyelmeztetés a hívás hosszára: A 

beszélgetés ideje megjelenik a hívásnál, ha 

ez a funkció be van kapcsolva. 

Válaszüzemmód: Beállítható, hogy a hívás 
bármely nyomógomb megnyomásával 
felvehető legyen. 

6.3 Felhasználói profilok 

Ennél a telefonnál Normál üzemmód, 

Csendes üzemmód, Értekezlet üzemmód és 

Kültéri üzemmód állítható be. 

Minden üzemmód aktiválható, 

módosítható vagy reszetelhető. 
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6.3.1 Normál üzemmód 

6.3.1.1 Aktiválás: A normál üzemmód 

aktiválása. 

6.3.1.2 Módosítás 

- A jelzés típusa: A jelzés négy típusa 

választható: csupán csöngés, csupán 

vibrálás, vibrálás és csöngés, vibrálás és azt 

követően csöngés. 

- A csengőhang: A csengőhang beállítása. 

- A csengés hangereje: A csengés 

hangerejének a beállítása a bal vagy a jobb 

navigációs nyomógomb megnyomásával. 

- Üzenet: Üzenet érkezését jelző hang 

beállítása. 
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- Üzenet érkezését jelző hang hangereje: A 

beérkező üzenet hangerejének a beállítása a 

bal vagy a jobb navigációs nyomógomb 

megnyomásával. 

- Gombok: A nyomógombok hangjának a 

beállítása. 

- A fedél kinyitása: Csendes módon, vagy 

hanggal. 

- A fedél lezárása: Csendes módon, vagy 

hanggal. 

6.3.2 Csendes üzemmód 

6.3.3 Értekezés üzemmód   
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6.3.4 Kültéri üzemmód 

6.4 Gyorstárcsázás 

A gyorstárcsázás számai a 2-9-es 

nyomógombokkal állíthatók be. Amennyiben 

a nyomógombhoz hozzá van rendelve egy 

szám, a nyomógomb hosszabb ideig 

lenyomva tartásával tárcsázhatja ezt a 

számot. 

6.5 Navigációs gombok 

Minden navigációs gombnál módosíthatja a 

kínálatot: navigációs nyomógombok fel-, le-, 

balra- és jobbra. 

6.6 Hálózat beállítás 

A hálózatot a behelyezett SIM kártya 

automatikus vagy kézi beállításával 
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választhatja ki. 

6.7 Bebiztosítások beállítása 
6.7.1 a SIM kártya bebiztosítása 

Beállíthatja a telefon bebiztosításának 
lehetőségeit annak érdekében, hogy elejét 
vegye a SIM kártya jogosulatlan személy 
általi használatát PIN kód, amely meggátolja 
az Ön SIM kártyájának jogosulatlan 
használatát. Amennyiben az aktuális PIN 
kód lezárásra került, válassza a PIN kód 
védelme felnyitásához szükséges Felnyit 
gombot, a további lépésekhez a készülék 
kéri a PIN kódja megadását. Amennyiben az 
aktuális PIN kód már ki van nyitva, 
kikapcsolhatja a PIN kódos védelmet, 
kikapcsolhatja a bebiztosítást, amihez 
válassza a Bebiztosítás beállítását -> SIM 
kártya zár -> Jelszó megváltoztatása -> PIN 
kód, új PIN kódot állíthat be, kövesse az 
utasításokat és adja meg a régi PIN kódot, 
az új PIN kódot, majd ismét az új PIN kódot. 
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6.7.2 A telefon bebiztosítása  

A telefonzár megakadályozhatja a 
jogosulatlan telefonhasználatot. 

A telefon zár kiválasztásával kinyitható a 
telefon zár jelszavas védelme, a következő 
indításkor a készülék kérni fogja a telefon zár 
kódját. A jelszó ismételt megadásával 
kikapcsolhatja a telefon zár jelszóval való 
védelmét. 

Jelszó megváltoztatása: A telefon 
jelszavának módosítása. 

Megjegyzés: A telefonzár gyári számkódja 
1122, amelynek javasoljuk a 
megváltoztatását. 

6.8 A gyári beállítások visszaállítása 

Ennél a pontnál adja meg a telefon zár 

kódját és adja meg, hogy a mobiltelefonnal 

összefüggő paramétereket szeretné az 

eredeti gyári beállításokra visszaállítani. A 
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telefon adatai fennmaradnak. 

Megjegyzés: A telefonzár gyári számkódja 

1122, amelynek javasoljuk a 

megváltoztatását. 

7. Fájlkezelő 

Különböző fájlok és adattárolók kezelésére 

használható A telefon memóriakártyája 

felhasználható a kapacitás bővítéséhez. 

8. Szervező                                           

8.1 Naptár 

A naptárat a bal vagy a középső nyomógomb 

megnyomásával jeleníti meg, az első sor az 

évet, hónapot és a napot mutatja, a második 

sor a hetet, a középső rész pedig a hónap 

konkrét dátumát mutatja.  
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Itt szintén átléphet a keresett dátumra vagy a 

mai dátumra. 

8.2 Számológép 

A felhasználónak számológép funkció áll 

rendelkezésére, amellyel összeadhat, 

kivonhat szorozhat és oszthat, és egyszerű 

számításokat végezhet. 

8.3 Ébresztőóra  

A telefonon öt ébresztőóra állítható be. 

Lépjen be az ébresztőóra módosítás 

felületére: 

A bal vagy a jobb navigációs nyomógombbal 

be-/kikapcsolja az ébresztőórát. 

Állítsa be az ébresztőórát. 
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Késleltetés ideje: A bal vagy a jobb 
navigációs nyomógomb segítségével 
válassza ki az 1-10 perc közötti kiindulási 
értéket. 

Ismétlés: Egyszer, Minden nap, vagy Egyéb 
beállítás. 

Az ébresztőhang: Az ébresztőhang 
beállítható:  

Az ébresztés típusa: Csupán rezgés, rezgés 
és csöngetés, csupán csöngetés 

8.4 Bluetooth 

Bekapcsolás/Kikapcsolás A Bluetooth 

funkció be- vagy kikapcsolása. 

Láthatóság. A Bluetooth láthatóságának a 

beállítása. Kikapcsolt állapotban a többi 

telefon nem tudja megkeresni ezt a telefont, 

annak ellenére, hogy a Bluetooth be van 

kapcsolva. 
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Az én készülékem: Megkeresi a 

környezetemben bekapcsolva lévő 

készülékeket. 

Audio készülék keresése: Az audio 

készülékek kereséséhez. 

Név: Ez a név megjelenik a többi telefonon, 

ha a Bluetooth be van kapcsolva és a telefon 

keresése folyamatban van. 

A jótállás NEM VONATKOZIK az 

alábbiakra: 

• Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített 

firmware-től eltérő firmware telepítése. 

• A telefon nem megfelelő használatából 

eredő elektromechanikai vagy mechanikus 

sérülések (pl. törött kijelző, az előlap vagy a 



 

28 

hátlap megkarcolódása, a microUSB 

tápcsatlakozó, SIM-kártya nyílás, 

microSDHC kártyanyílás, fülhallgató 

bemenet sérülése stb.) 

• A hangszóró és a fülhallgató 

fémrészecskék miatti sérülése. 

• Természeti hatások, pl. tűz, víz, statikus 

elektromosság, magas hőmérséklet által 

okozott sérülések. 

• Normál elhasználódásból eredő zavarok. 

• Szakképzetlen személy által végzett 

javítások okozta károk. 

• A telefon firmware-je, ha a mobilhálózat 

paramétereiben történő változás miatt kell 

frissíteni. 
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• A mobilhálózat zavarai. 

• Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap után 

nem éri el eredeti kapacitását (akkumulátor 

kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap). 

• Szándékos rongálás. 

 

Garanciális és garancián túli szerviz 

Szervizelést és javítást csak az EVOLVEO 

termékeire szakosodott szerviz végezhet 

(részletek a www.evolveo.com oldalon), 

ellenkező esetben a telefon sérülhet, és 

elveszhet a jótállás. 
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Megsemmisítés: Az áthúzott 

szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt 

dokumentációban vagy a csomagoláson azt 

jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban 

minden elektromos és elektronikus 

berendezést, elemet és akkumulátort 

élettartama lejárta után szelektíven kell 

megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a 

termékeket a vegyes háztartási hulladék 

közé. 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton 

kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone FG 

telefon megfelel az adott készüléktípusra 

vonatkozó szabványoknak és előírásoknak. 

 

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 

megtalálható: ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
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Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Gyártás helye: Kína. 

 

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Minden jog fenntartva. 

A termék külleme és jellemzői előzetes 

figyelmeztetés nélkül változhatnak. 


