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1. Przycisk baterii 

2. Głośność +,- 

3. Prawy przycisk funkcyjny 

4. Lewy przycisk funkcyjny 

5. Przyciski nawigacyjne 

6. Przycisk SMS 

7. Przycisk kamery 

8. Przycisk FM 

 

Szanowny Kliencie/Szanowna Klientko, 

dziękujemy, że wybrałeś/aś telefon 
komórkowy marki EVOLVEO. 

 



 

3 

Po włączeniu telefonu komórkowego, 

możesz ustawić język, datę/godzinę. 

Przyciski boczne: Przycisk latarki: 

przytrzymaj przez 3 sekundy, aby 

włączyć/wyłączyć latarkę. 

Głośność +,-: zwiększ lub zmniejsz 

głośność. 

W przypadku połączenia przychodzącego 

przy zamkniętej pokrywie telefonu, wciskając 

zielony przycisk odbierzesz połączenie lub 

wciskając czerwony przycisk zawiesisz 

połączenie.  
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1. Wiadomości 

Telefon obsługuje wysyłanie wiadomości 

SMS. Interfejs awaryjny: 

Włączając przycisk można napisać nową 

wiadomość. 

1.1 Napisanie wiadomości 

W trybie awaryjnym interfejsu należy wybrać 
Menu - Wiadomość → napisz wiadomość. 
Aby przejść do interfejsu zmian SMS: edycja 
wiadomości, wciśnij lewy przycisk 
oprogramowania „Wybór”, tutaj można 
wysłać, zapisać, zmienić sposób 
wprowadzenia it.d, treść można skasować 
wciskając prawy przycisk oprogramowania. 
Po zakończeniu wyślij wiadomość wciskając 
lewy przycisk oprogramowania „Wyślij” i 
wybierz odbiorcę. 

1.2 Odebrane 

W interfejsie awaryjnym wybierz Menu → 
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Wiadomości → Odebrane, gdzie można 
wyświetlić odebrane wiadomości na karcie 
SIM i następujące możliwości: 

Wyświetl: Pokazać odebraną wiadomość. 

Odpowiedz: Odpowiedz nadawcy 
wiadomością SMS. 

Zadzwoń do nadawcy: Zadzwoń do 
nadawcy. 

Prześlij dalej: Prześlij wiadomość dalej. 

Usuń: Usuń wyświetloną wiadomość SMS. 

Usuń wszystko: Usuń wszystkie wiadomości 
SMS w Odebranych. 

Zapisz do kontaktów: Zapisz niniejszy 
kontakt na liście kontaktów. 

1.3 Napisane 

W folderze Zapisane można wyświetlić 
zapisane wiadomości i wykonywać 
następujące czynności: Wyświetl, Wyślij, 
Usuń, Usuń wszystko. 
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1.4 Wychodzące 

W folderze Wychodzące możesz wyświetlić 
kartę SIM w celu wysłania i zapisania SMS 
oraz wykonać następujące akcje: Wyświetl, 
Wyślij ponownie, Zmień, Usuń. 

1.5 Wysłane 

W folderze Wysłane można wyświetlić 
wysłane wiadomości. 

1.6 Ustawienia SMS 

W niniejszym menu znajdują się wszystkie 
ustawienia wiadomości i można je dowolnie 
ustawić zgodnie z wymaganiami. 
2. Kontakty 

2.1 Dodaj nowy kontakt 

Telefon posiada dwie pamięci: Kartę SIM i 
telefon komórkowy. Umożliwia zapisanie 
numerów telefonów na karcie SIM lub 
telefonie komórkowym. 

Po wyborze dowolnego kontaktu w liście 
masz do wyboru następujące możliwości: 

Wyświetl: Wyświetl szczegółowe informacje 
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niniejszego kontaktu. 

Wyślij wiadomość Wyślij na numer kontaktu 
wiadomość. 

Zadzwoń: Zadzwoń na ten numer. 

Edytuj: Edytuj kontakt 

Usuń: Usuń kontakt 

Kopiuj: Kopiuj do tej samej lub innej pamięci 
z możliwość zapisania w plikach. 

Dodać do zablokowanych: Dodaj numer na 
listę kontaktów zablokowanych 

Ustawienia kontaktów: 

Preferowana baza danych: Sim, Telefon lub 
Wszystko. 

Stan pamięci: Wyświetl, ile numerów 
telefonu zapisano. 

Kopiuj kontakty: Numery telefonu można 
skopiować z karty SIM na telefon lub 
z telefonu na kartę SIM.  

Przenieś kontakty: Numery telefonu można 
przenieść z karty SIM na telefon lub 
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z telefonu na kartę SIM.  

Usuń wszystkie kontakty: Można usunąć 
wszystkie numery telefonu z karty SIM lub 
telefonu. 

3. Historia połączeń 

3.1.1 Połączenie nieodebrane: W folderze 
połączeń nieodebranych można wyświetlić 
listę połączeń nieodebranych. 

3.1.2 Numery wybierane: W folderze 
numerów wybranych można wyświetlić listę 
numerów wybieranych.  

3.1.3 Połączenia odebrane: W folderze 
połączeń odebranych można wyświetlić listę 
połączeń odebranych. 

3.1.4 Wszystkie połączenia: Rejestr 
wszystkich połączeń 

3.1.5 Wyczyść rejestr połączeń Można 
wyczyścić cały rejestr połączeń.  
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4. Multimedia 

4.1 Aparat 

Na ekranie podglądu aparatu należy wcisnąć 

„środkowy przycisk nawigacyjny” i można 

robić zdjęcia. 

(W interfejsie oczekiwania można po 

wciśnięciu Przycisku aparatu również robić 

zdjęcia.) 

4.1.1 Galerie zdjęć: Wyświetl zapisane 

zdjęcia.  

4.1.2 Ustawienia aparatu: Ustaw 

odpowiednie parametry aparatu.  

4.1.3 Ustawienia galerii: Ustaw rozmiar i 

jakość zdjęć. 

4.1.4 Baza danych Zapisz zdjęcia na 
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telefonie lub karcie pamięci.  

4.1.5 Ustawienia efektów. Ustaw wybrany 

przez Ciebie efekt. 

4.1.6 Przywrócić ustawienia domyślne: 

Przywróć ustawienia domyślne: 

4.2 Przeglądarka zdjęć 

W Przeglądarce zdjęć możesz wyświetlić 

wszystkie zdjęcia, które zrobiłeś. 

4.3 Nagrywanie filmów 

W interfejsie filmu należy wcisnąć środkowy 

przycisk i zapisz. Pamiętaj: Ponieważ 

pojemność pamięci mobilnej jest 

ograniczona, przed zapisaniem filmu musisz 

włożyć kartę T-Flash. 
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4.4 Odtwarzacz filmów 

Otwórz różne typy plików wideo. 

4.5 Odtwarzacz audio 

W interfejsie odtwarzacza muzyki: boczny 

przycisk + (zwiększenie głośności), boczny 

przycisk - (zmniejszenie głośności), lewy 

przycisk nawigacyjny (poprzedni), prawy 

przycisk nawigacyjny (następny); za 

pośrednictwem środkowego przycisku 

można sterować odtwarzaniem i 

zatrzymaniem muzyki. 

Interfejs odtwarzania muzyki: wciśnij 

przycisk „Lista”, aby wyświetlić listę 

wszystkich piosenek. Możliwości 

odtwarzania plików muzycznych, 
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aktualizacja listy utworów i inne. 

4.6 Rejestrator dźwięku 

4.6.1 Nowe nagranie: Zaczyna nagrywać. 

4.6.2 Lista: Wyświetla listę nagrań. 

4.7 Radio FM  

Ten telefon posiada funkcję radio FM, dzięki 
której można słuchać radia. Wciśnięcie 
lewego lub prawego przycisku 
nawigacyjnego zmieni stację. Wciśnięcie 
środkowego przycisku włączy lub zatrzyma 
radio FM. 
Poprzez naciśnięcie lewego przycisku 
funkcyjnego wybierz jedną z następujących 
opcji: 

Lista kanałów radiowych: Zmień nazwę 

kanału i częstotliwość. 

Wprowadzenie ręczne: Wyświetl listę 
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kanałów radiowych: 

Wyszukiwanie automatyczne: automatyczne 

wyszukiwanie stacji radiowych i zapisywanie 

wyszukiwanego kanału na liście kanałów. 

Ustawienia: Można ustawić format i jakość 

zapisu. 

Pamiętaj: Jakość radia i ilość odbieranych 

stacji zależą od konkretnej lokalizacji. 

(W interfejsie oczekiwania można wciskając 

przycisk FM słuchać radio.) 

5. Ustawienie SOS 

5.1 Stan SOS 

Można wybrać włączenie lub wyłącznie 
funkcji SOS. 

5.2 Numer SOS 
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Do połączeń awaryjnych SOS można 
zapisać 5 numerów telefonu. 

5.3 Wiadomość SOS włączona/wyłączona 

Można wybrać włączenie lub wyłącznie 
wiadomości SOS. 

5.4 Treść wiadomości SOS 

Można zmienić treść wiadomości SOS.  

5.5 Stan alarmu 

Dźwięk alarmu można włączyć lub wyłączyć 
wciskając przycisk SOS. 

6. Ustawienia 

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, 
gdzie można ustawić opcje menu telefonu. 

6.1 Ustawienia telefonu 

6.1.1 Data i godzina: Ustawienia 
odpowiedniej daty i godziny. 

6.1.2 Język: Ustawienia języka menu 
telefonu. 

6.1.3 Preferowana metoda wprowadzania: 
Możesz ustawić język edycji, możliwości 
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powiązania, wyjściową metodę 
wprowadzania. 

6.1.4 Wyświetlacz: Ustawienia tapety i 
włączenie/wyłączenie wyświetlacza. 

6.1.5 Tryb samolotowy: Ustaw normalny tryb 
lub tryb samolotowy. 

6.1.6 Format zegara zewnętrznego 
wyświetlacza: Zegar analogowy lub cyfrowy.  

6.2 Ustawienia połączeń 

6.2.1 Połączenia oczekujące: 

Wybierz opcję połączenia oczekujące 

aktywowane, dezaktywowane lub możliwość 

przekierowania połączeń. Pamiętaj: 

Niniejsza funkcja jest zależna od 

świadczonych usług operatora. Bardziej 

szczegółowe informacje uzyskasz od 

operator. 

6.2.2 Przekierowanie połączeń: 
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Dostępne opcje to: „Przekieruj wszystkie 

połączenia głosowe”, ”Przekieruj, jeśli nie 

jest dostępne”, „Przekieruj, jeśli nie doszło 

do odebrania połączenia”, ”Przekieruj, jeśli 

jest zajęte”, „Przekieruj wszystkie połączenia 

multimedialne”. 

6.2.3 Blokowanie połączeń: 

Dostępne są opcje: „Wszystkie połączenia 

głosowe”, „Międzynarodowe połączenia 

głosowe”, „Międzynarodowe połączenia 

głosowe z wyjątkiem domowych”, „Wszystkie 

połączenia głosowe”, „Połączenia głosowe w 

przypadku roamingu”, „Usuń wszystko”, 

„Zmień hasło blokowania”. Pamiętaj: 

Niniejsza funkcja zależy od operacji 
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sieciowych, „Anuluj wszystkie 

przekierowania”. Pamiętaj: Niniejsza funkcja 

jest zależna od świadczonych usług 

operatora. Bardziej szczegółowe informacje 

uzyskasz od operator. 

6.2.4 Ustawienia zaawansowane: 

Numery zablokowane: Wł/wył Możesz dodać 
lub usunąć numery zablokowane. 

Automatyczne powtarzanie wybierania: 

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji 

automatycznego powtarzania wybierania. 

Jeśli ta funkcja jest włączona, telefon 

znacznie automatycznie powtarzać 

wybieranie numeru po uprzednim 

niepowodzeniu. 

Alarm limitu czasu połączenia: Czas 
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rozmowy wyświetla się podczas połączenia, 

jeśli funkcja jest włączona. 

Tryb odbierania: Wciskając dowolny przycisk 
można ustawić odebranie połączenia. 

6.3 Profile użytkownika 

Ten telefon ma dostępny Tryb normalny, Tryb 

cichy, Tryb spotkania i Tryb zewnętrzny 

Każdy tryb można aktywować, zmienić 

lub zmodyfikować. 

6.3.1Normalny tryb 

6.3.1.1 Aktywuj: Aktywacja normalnego 

trybu. 

6.3.1.2 Zmień: 

- Typ powiadomień: Możesz wybrać cztery 

typy powiadomień: tylko dzwonek, tylko 
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wibracje, wibracje i dzwonek, wibracje, 

a później dzwonek. 

- Dźwięk dzwonka: Ustawienie dźwięku 

dzwonka. 

- Głośność dzwonka: Ustawienie głośności 

dzwonka wciśnięciem lewego lub przyszłego 

przycisku nawigacji. 

- Wiadomość: Ustawienia tonu 

powiadomienia o wiadomości. 

- Głośność tonu powiadomienia o 

wiadomości: Ustawienie głośności 

zawiadomienia wciśnięciem lewego lub 

przyszłego przycisku nawigacji. 

- Przyciski: Ustawienie dźwięku przycisków. 
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- Otwarcie pokrywy: Ciche lub z dźwiękiem. 

- Zamknięcie pokrywy: Ciche lub z 

dźwiękiem. 

6.3.2Normalny tryb 

6.3.3 Tryb spotkanie   

6.3.4 Tryb zewnętrzny 

6.4 Szybki wybór 

Numery szybkiego wyboru można ustawić za 

pomocą przycisków 2 do 9. Jeśli dla 

przycisku ustawiony jest jeden numer, 

można za pomocą długiego wciśnięcia 

niniejszego przycisku wybrać numer 

kontaktu. 

6.5 Przyciski nawigacyjne 

Można wybrać ofertę dla każdego klawisza 
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nawigacyjnego: przyciski nawigacyjne w 

górę, w dół, w lewo i w prawo. 

6.6 Ustawienia sieci 

Sieć można wybrać za pomocą 

automatycznego lub manualnego ustawienia 

włożonej karty SIM. 

6.7 Ustawienia zabezpieczenia 
6.7.1 Zabezpieczenie karty SIM 

Możesz ustawić możliwości zabezpieczenia 
telefonu, aby zapobiec niedozwolonemu 
korzystaniu z karty SIM. Kod PIN, który 
zapobiega nielegalnemu korzystaniu z 
Twojej karty SIM. Jeśli Twój aktualny kod 
PIN został zamknięty, wybierz Otwórz w celu 
ochrony kodem PIN, przy kolejnym 
uruchomieniu zostaniesz poproszony o kod 
PIN. Jeśli aktualny kod PIN jest już otwarty, 
można wyłączyć ochronę kodem PIN, można 
wyłączyć zabezpieczenia, wybierz 
Ustawienia zabezpieczeń -> Blokada karty 
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SIM-> Zmień hasło -> kod PIN, umożliwia 
ustawienie nowego kodu PIN, postępuj 
według instrukcji i wprowadź stary kod PIN, 
nowy kod PIN, a następnie ponownie nowy 
kod PIN. 

6.7.2 Zabezpieczenie telefonu  

Za pomocą blokady telefonu można 
zapobiec nieuprawnionemu korzystaniu z 
telefonu. 

Wybierając blokadę telefonu można 
otworzyć ochronę hasłem blokady telefonu, 
przy następnym uruchomieniu telefonu 
będzie wymagane podanie kodu blokady 
telefonu. Po ponownym wprowadzeniu hasła 
można wyłączyć ochronę hasłem blokady 
telefonu. 

Zmień hasło: Zmień hasło telefon. 

Pamiętaj: Kod wyjściowy blokady telefonu to 
1122, zalecamy zmianę PIN. 

6.8 Przywróć ustawienia fabryczne 

W niniejszym menu wprowadź kod blokady 
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telefonu i określ, czy chcesz przywrócić 

parametry związane z telefonem 

komórkowym do pierwotnych ustawień. 

Dane telefonu zostaną zachowane. 

Pamiętaj: Kod wyjściowy blokady telefonu to 

1122, zalecamy zmianę PIN. 

7. Menedżer plików 

Stosowany do różnych dokumentów i 

zarządzania bazami danych. Kartę pamięci 

telefonu można wykorzystać w celu 

zwiększenia pojemności. 

8. Organizator                                           

8.1 Kalendarz 

Wciśnięcie lewego lub środkowego 

przycisku wyświetli kalendarz, pierwsza 
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linijka pokazuje rok, miesiąc, dzień, druga 

linijka pokazuje tydzień, środkowa część 

pokazuje konkretną datę w miesiącu.  

Można również przejść na datę, której 

szukasz lub na datę dzisiejszą. 

8.2 Kalkulator 

Zapewniamy użytkownikom funkcję 

kalkulatora, umożliwia dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 

przeprowadzenie prostych obliczeń. 

8.3 Alarm  

Niniejszy telefon zapewnia użytkownikowi 

pięć alarmów, które należy ustawić. Wejdź 

do interfejsu w celu zmiany alarmu: 
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Wciśnięcie lewego lub prawego przycisku 

nawigacyjnego włączy/wyłączy alarm. 

Ustaw alarm. 

Czas odłożenia Wciskając lewy lub prawy 
przycisk nawigacyjny wybierz wartość 
wyjściową lub 1-10 minut. 

Powtórz: Jeden raz, Codziennie lub Inne 
ustawienia. 

Dźwięk alarmu: Można ustawić dźwięk 
alarmu. 

Typ powiadomienia: Tylko wibracje, Wibracje 
i dzwonek, Tylko dzwonek. 

8.4 Bluetooth 

Włącz/Wyłącz: Włącz lub wyłącz funkcję 

Bluetooth. 

Widoczność. Ustawienia widoczności 

Bluetooth. Kiedy jest wyłączona, inne 
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telefony nie mogą wyszukać tego telefonu, 

pomimo tego, że ma włączony Bluetooth. 

Moje urządzenia: Wyszukiwanie urządzenia, 

które w mojej okolicy włączyło Bluetooth. 

Wyszukiwanie urządzenia dźwiękowego: W 

celu wyszukiwania urządzeń dźwiękowych. 

Nazwa: Niniejsza nazwa wyświetla się na 

innych telefonach, kiedy Bluetooth jest 

włączony i telefon jest wyszukiwany. 

Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków: 

• Zainstalowania innego oprogramowania 

sprzętowego niż tego, jakie zainstalowano 

fabrycznie w telefonie EVOLVEO. 

• Elektromechanicznych lub mechanicznych 
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uszkodzeń telefonu spowodowanych przez 

niewłaściwe użytkowanie (np. pęknięty ekran, 

pęknięta przednia lub tylna obudowa 

telefonu, uszkodzone gniazdo zasilania 

microUSB, gniazdo karty SIM, gniazdo karty 

microSDHC, wyjście słuchawkowe itp.). 

• Uszkodzeń głośnika i słuchawek 

spowodowanych przez cząstki metalu. 

• Uszkodzeń spowodowanych przez 

działanie sił przyrody, takich jak ogień, woda, 

elektryczność statyczna, wysokie 

temperatury. 

• Usterek wynikających ze zwykłego zużycia. 

• Szkód w następstwie napraw 

wykonywanych przez osoby nieposiadające 
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odpowiednich kwalifikacji. 

• Oprogramowania sprzętowego telefonu, 

jeżeli wymaga ono aktualizacji ze względu 

na zmiany parametrów sieci komórkowej. 

• Usterek sieci komórkowej. 

• Baterii, jeżeli po 6 miesiącach i więcej nie 

utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności 

(gwarancja na pojemność baterii wynosi 6 

miesięcy). 

• Zamierzonego uszkodzenia. 

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Naprawy i serwis mogą być wykonywane 

jedynie w autoryzowanym punkcie 
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serwisowym dla produktów EVOLVEO 

(więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym 

razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i 

utraty gwarancji. 

 

Utylizacja: Symbol przekreślonego 

pojemnika na produkcie, w załączonej 

dokumentacji lub na opakowaniach informuje 

o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy 

wszystkie produkty elektryczne i 

elektroniczne, baterie i akumulatory 

utylizować po zakończeniu ich użytkowania 

oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki 

odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów 



 

30 

wraz z nieposegregowanymi odpadami 

komunalnymi. 

 

    

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Spółka Abacus Electric, s.r.o. niniejszym 

deklaruje, że telefon EVOLVEO EasyPhone 

FG jest zgodny z wymaganiami norm i 

przepisów właściwych dla danego typu 

urządzeń. 

 

Pełna treść Deklaracji zgodności znajduje 

się na ftp://ftp.evolveo.com/ce 
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Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr / 

Importer 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Republika Czeska 

 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó / 

Producent 

Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Wyprodukowano w Chinach. 
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Chronione prawem autorskim © Abacus 
Electric, s.r.o. 

 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wygląd oraz specyfikacja techniczna 

produktu mogą ulec zmianie bez 

uprzedniego powiadomienia. 


