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1. Tastă lanternă 

2. Volum +,- 

3. Tasta funcţională dreaptă 

4. Tasta funcţională stângă 

5. Taste de navigare 

6. Tastă SMS 

7. Tastă cameră foto 

8. Tastă FM 

 

Stimate client/Stimată clientă, 
vă mulțumim pentru alegerea telefonului 
mobil marca EVOLVEO. 

 

RO 
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După pornirea telefonului mobil, puteţi seta 

limba, ora/data. 

Taste laterale: Tastă lanternă: ţineţi apăsat 

timp de 3 secunde pentru pornirea/oprirea 

lanternei. 

Volum +,-: măriţi sau micşoraţi volumul. 

Dacă clapeta telefonului este închisă şi aveţi 

un apel, puteţi răspunde la apel apăsând pe 

butonul verde de pe clapetă sau puteţi refuza 

apelul apăsând pe butonul roşu.  
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1. Mesaje 
Telefonul suportă trimiterea de mesaje SMS. 

Interfaţa de aşteptare: 

Prin apăsarea tastei pentru mesaje puteţi 

scrie un mesaj nou. 

1.1 Scriere mesaj 

În interfaţa de aşteptare selectaţi 
Meniu-Mesaj → scrie mesaj. Pentru trecerea 
la interfaţa de editare mesaje SMS: editare 
mesaj, apăsaţi tasta funcţională stângă 
„Opţiuni“, aici puteţi trimite, salva, modifica 
modul de introducere etc., conţinutul îl puteţi 
şterge apăsând tasta funcţională dreaptă. 
După finalizare, trimiteţi mesajul prin 
apăsarea tastei funcţionale stângi „Trimite“ şi 
selectaţi destinatarul. 

1.2 Primite 

În interfaţa de aşteptare selectaţi Meniu → 
Mesaje → Primite, unde puteţi vizualiza 
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mesajele primite pe cartela SIM şi 
următoarele opţiuni: 
Vizualizare: Vizualizează mesajul primit. 
Răspunde: Răspunde expeditorului prin 
mesaj SMS. 
Apelare expeditor: Apelează expeditorul: 
Trimiterea mai departe: Trimite mai departe 
celorlalţi. 
Ştergere: Şterge mesajul SMS vizualizat. 
Ştergere tot: Şterge toate mesajele SMS din 
Primite. 
Salvare în Contacte: Salvează acest contact 
în lista de contacte. 
1.3 Ciorne 
În fişierul Ciorne puteţi vizualiza mesajele 
salvate netrimise şi efectua următoarele 
operaţiuni: Vizualizează, Trimite, Şterge, 
Şterge tot. 
1.4 Ieşite 
În fişierul Ieşite puteţi vizualiza cartela SIM 
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pentru trimiterea şi salvarea mesajelor SMS 
şi efectua următoarele operaţiuni: 
Vizualizează, Trimite din nou, Editează, 
Şterge. 
1.5 Trimise 
În fişierul Trimise puteţi vizualiza mesajele 
pe care le-aţi trimis. 

1.6 Setări SMS 
În acest meniu veţi găsi toate opţiunile 
pentru mesaje şi le puteţi seta după cum 
doriţi. 
2. Contacte 
2.1 Adăugare contact nou 
Telefonul oferă două memorii: cardul SIM şi 
telefonul mobil. Puteţi alege salvarea 
numerelor de telefon pe cartela SIM sau în 
telefonul mobil. 
După selectarea oricărui contact din listă, 
aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni: 
Vizualizare: Vizualizează informaţii detaliate 
pentru acest contact. 
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Trimitere mesaj: Trimite mesaj la numărul 
contactului. 
Apelare: Apelează acest număr. 
Editare: Editează contactul. 
Ştergere: Şterge contactul. 
Copiere: Copierea în aceeaşi memorie sau 
într-o altă memorie şi posibilitatea salvării în 
gestionarea fişierelor. 
Adăugare la blocate: Adaugă numărul în lista 
numerelor blocate. 
Setarea contactelor: 
Stocare preferată: SIM, Telefon sau Tot. 
Stare memorie: Vizualizaţi câte numere de 
telefon aţi salvat. 
Copierea contactelor: Puteţi copia numerele 
de telefon de pe cartela SIM pe telefon sau 
de pe telefon pe cartela SIM.  
Transfer contacte: Puteţi transfera numerele 
de telefon de pe cartela SIM pe telefon sau 
de pe telefon pe cartela SIM.  
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Ştergerea tuturor contactelor: Puteţi şterge 
toate numerele de telefon de pe cartela SIM 
sau din telefon. 
3. Istoricul apelurilor 
3.1.1 Apel ratat: În fişierul apelurilor ratate 
puteţi vizualiza lista apelurilor ratate. 
3.1.2 Numere formate: În fişierul numerelor 
apelate puteţi vizualiza lista numerelor 
apelate.  
3.1.3 Apeluri primite: În fişierul apelurilor 
primite puteţi vizualiza lista apelurilor primite. 
3.1.4 Toate apelurile: Înregistrările tuturor 
apelurilor 
3.1.5 Ştergere înregistrări apeluri Puteţi 
şterge toate înregistrările apelurilor.  
 
4. Multimedia 

4.1 Cameră foto 

Pe ecranul de previzualizare al camerei 
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apăsaţi „tasta de navigare din mijloc“ şi puteţi 

face fotografii. 

(Puteţi face fotografii şi în interfaţa de 

aşteptare prin apăsarea Tastei camerei foto.) 

4.1.1 Galerie foto: Vizualizaţi fotografiile 

salvate.  

4.1.2 Setări cameră foto: Setaţi parametrii 

corespunzători ai camerei foto.  

4.1.3 Setări fotografii: Setaţi mărimea şi 

calitatea fotografiilor. 

4.1.4 Locaţia de stocare: Salvaţi fotografia în 

telefon sau pe cardul de memorie.  

4.1.5 Setări efecte: Setaţi efectul dorit. 

4.1.6 Restabilire setări implicite: Restabiliţi 
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setările implicite ale camerei foto. 

4.2 Vizualizator de imagini 

În Vizualizatorul de imagini puteţi vizualiza 

toate fotografille făcute de dvs. 

4.3 Înregistrare video 

În interfaţa video, apăsaţi tasta din mijloc şi 

înregistraţi. Observaţie: Deoarece 

capacitatea memoriei mobile este limitată,  

înainte de a salva videoclipul trebuie să 

introduceţi un card T-Flash. 

4.4 Video player 

Deschide diferite tipuri de fişiere video. 

4.5 Audio player 

În interfaţa audio playerului: butonul lateral + 
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(mărire volum), butonul lateral - (micşorare 

volum), tasta de navigare stânga (precedent), 

tasta de navigare dreapta (următor); cu tasta 

din mijloc poate fi controlată redarea şi 

întreruperea muzicii. 

Interfaţa audio playerului: apăsând tasta 

„Listă“ intraţi în lista tuturor melodiilor. 

Opţiuni pentru redarea fişierelor muzicale 

dintr-o listă, actualizarea listelor de melodii şi 

altele. 

4.6 Recorder 

4.6.1 Înregistrare nouă: Începe să 

înregistreze. 

4.6.2 Listă: Afişează lista înregistrărilor. 
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4.7 Radio FM 
Acest telefon este dotat cu funcţia de radio 
FM, poate fi folosit pentru a asculta radio. 
Prin apăsarea tastei de navigare stânga sau 
dreapta, schimbaţi postul. Prin apăsarea 
tastei din mijloc, porniţi sau întrerupeţi 
radioul FM. 
Prin apăsarea tastei funcţionale stângi, 
selectaţi una dintre următoarele opţiuni: 

Lista canalelor radio: Editarea denumirii 

canalului şi frecvenţa. 

Introducere manuală: Vizualizarea listei 

canalelor radio: 

Căutare automată: căutare automată 

a posturilor de radio şi salvarea canalului găsit 

în lista de canale. 

Setări: Puteţi seta formatul şi calitatea 
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înregistrării. 

Observaţie: Calitatea şi cantitatea recepţiei 

FM depinde de localitatea concretă. 

(Prin apăsarea tastei FM puteţi asculta radio 

şi în interfaţa de aşteptare.) 

5. Setare SOS 

5.1 Stare SOS 
Puteţi selecta activarea sau dezactivarea 
funcţiei SOS. 
5.2 Număr SOS 
Pentru apelarea de urgenţă SOS puteţi salva 
5 numere de telefon. 
5.3 Mesaj SOS activat/dezactivat 
Puteţi selecta activarea sau dezactivarea 
mesajului SOS. 
5.4 Conţinutul mesajului SOS 
Puteţi edita conţinutul mesajului SOS.  
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5.5 Stare alarmă 
Sunetul alarmei poate fi activat sau 
dezactivat prin apăsarea butonului SOS. 
6. Setări 
În meniul principal selectaţi „Setări“, unde 
puteţi seta opţiunile meniului telefonului. 
6.1 Setări telefon 
6.1.1 Ora şi data: Setaţi ora şi data curentă. 
6.1.2 Limba: Setaţi limba meniului 
telefonului. 
6.1.3 Metoda de introducere preferată: Puteţi 
seta limba de editare, opţiunile de asociere, 
metoda de introducere implicită. 
6.1.4 Display: Setaţi imaginea de fundal şi 
pornirea/oprirea displayului. 
6.1.5 Modul avion: Setaţi modul normal sau 
modul avion. 
6.1.6 Formatul orei pe displayul extern: Ceas 
analogic sau digital.  
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6.2 Setări apeluri 
6.2.1 Apeluri în aşteptare: 

Selectaţi opţiunea de apel în aşteptare 

activată, dezactivată sau opţiunea de apel 

interogat. Observaţie: Această funcţie 

depinde de serviciile furnizate de operator. 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi 

operatorul dvs. 

6.2.2 Redirecţionarea apelurilor: 

Sunt disponibile opţiunile „Redirecţionaţi 

toate apelurile vocale“, „Redirecţionaţi dacă 

nu este disponibil“, „Redirecţionaţi dacă nu 

răspund“, „Redirecţionaţi dacă este ocupat“, 

„Redirecţionaţi toate apelurile de date“. 

6.2.3 Blocarea apelurilor: 

Sunt disponibile opţiunile „Toate apelurile 
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vocale“, „Apelurile vocale internaţionale“, 

„Apelurile vocale internaţionale cu excepţia 

apelurilor acasă“, „Toate apelurile vocale“, 

„Apelurile vocale în roaming“, „Anulaţi tot“, 

„Schimbaţi parola de blocare“. Observaţie: 

Această funcţie depinde de operaţiunile din 

reţea, „Anulaţi toate redirecţionările“. 

Observaţie: Această funcţie depinde de 

serviciile furnizate de operator. Pentru mai 

multe informaţii, contactaţi operatorul dvs. 

6.2.4 Setări avansate: 
Numere blocate: Pornit/Oprit. Puteţi adăuga 
sau şterge numerele blocate. 

Reapelare automată: Vă permite să activaţi 

sau să dezactivaţi funcţia de reapelare 

automată. Dacă funcţia este activată, 
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telefonul reapelează automat numărul după 

o apelare anterioară nereuşită. 

Atenţionare privind durata convorbirii: Durata 

convorbirii se afişează în timpul convorbirii 

dacă această funcţie este activată. 

Modul de preluare apel: Puteţi seta preluarea 
apelului prin apăsarea oricărui buton. 

6.3 Profile de utilizator 

Acest telefon dispune de Mod normal, Mod 

silenţios, Mod întâlnire şi Mod în aer liber. 

Fiecare mod poate fi activat, editat sau 

resetat. 

6.3.1 Modul normal 

6.3.1.1 Activare: Activaţi modul normal. 

6.3.1.2 Editare 
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- Tipul de alertă: Puteţi selecta patru tipuri de 

alertă: numai ton de apel, numai vibraţii, 

vibraţii şi ton de apel, vibraţii şi apoi ton de 

apel. 

- Tonul de apel: Setaţi tonului de apel. 

- Volumul tonului de apel: Setaţi volumul 

tonului de apel apăsând tasta de navigare 

stânga sau dreapta. 

- Mesaj: Setarea tonului de notificare pentru 

mesaje. 

- Volumul tonului de notificare pentru mesaje: 

Setaţi volumul tonului de notificare apăsând 

tasta de navigare stânga sau dreapta. 

- Butoane: Setarea tonului butoanelor. 
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- Deshiderea clapetei: Silenţios sau cu 

sunet. 

- Închiderea clapetei: Silenţios sau cu sunet. 

6.3.2 Modul silenţios 

6.3.3 Modul întâlnire   

6.3.4 Modul în aer liber 
6.4 Apelare rapidă 

Puteţi seta numere de apelare rapidă 

folosind butoanele 2-9. Dacă pe buton este 

setat un număr, ţinând apăsat acest buton 

puteţi apela numărul contactului. 

6.5 Taste de navigare 

Puteţi schimba meniul pentru fiecare tastă de 

navigare: tastele de navigare în sus, în jos, 
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stânga şi dreapta. 

6.6 Setări de reţea 

Puteţi selecta reţeaua prin setarea automată 

sau manuală a cartelei SIM introduse. 

6.7 Setări de securitate 
6.7.1 securitatea cartelei SIM 
Puteţi seta opţiunile de securitate a telefonului 
pentru a preveni utilizarea neautorizată a 
cartelei SIM. Codul PIN care previne utilizarea 
ilegală a cartelei SIM. Dacă codul PIN actual 
a fost închis, selectaţi Deschidere pentru a 
deschide protecţia cu codul PIN, la 
următoarea pornire vi se va cere codul PIN. 
Dacă codul PIN actual este deja deschis, 
puteţi dezactiva protecţia cu codul PIN, puteţi 
dezactiva securitatea, selectaţi Setări de 
securitate -> Blocare cartelă SIM -> Modificare 
parolă -> Cod PIN, puteţi seta un nou cod PIN, 
urmaţi instrucţiunile şi introduceţi codul PIN 
vechi, noul cod PIN şi introduceţi din nou noul 
cod PIN. 
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6.7.2 Securitatea telefonului  
Blocarea ecranului telefonului poate preveni 
utilizarea neautorizată a telefonului. 
Selectând modul de blocare a telefonului 
puteţi deschide protecţia cu parolă a blocării 
telefonului, la următoarea pornire vi se va 
cere codul de blocare a telefonului. După 
reintroducerea parolei, puteţi dezactiva 
protecţia cu parolă a blocării telefonului. 
Schimbarea parolei: Editarea parolei 
telefonului. 
Observaţie: Codul implicit de blocare a 
telefonului este 1122, vă recomandăm să 
schimbaţi codul PIN. 

6.8 Restabilirea setărilor din fabrică 

În acest meniu, introduceţi codul de blocare 

a telefonului şi specificaţi dacă doriţi să 

restabiliţi parametrii telefonului mobil setaţi 

din fabrică. Datele telefonului vor fi păstrate. 
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Observaţie: Codul implicit de blocare a 

telefonului este 1122, vă recomandăm să 

schimbaţi codul PIN. 

7. Administratorul fişierelor 

Se utilizează pentru diverse documente şi 

gestionarea stocării de date. Cardul de 

memorie al telefonului poate fi utilizat pentru 

creşterea capacităţii. 

8. Organizator                                           
8.1 Calendar 

Prin apăsarea tastei din stânga sau din 

mijloc, afişaţi calendarul, pe primul rând este 

afişat anul, luna, ziua, iar pe al doilea rând 

săptămâna, pe rândul din mijloc este afişată 

data curentă a lunii.  
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Aici puteţi trece la data pe care o căutaţi sau 

la data curentă. 

8.2 Calculator 

Oferă utilizatorilor funcţii de calculator, pot 

face adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri, 

pot face calcule simple. 

8.3 Alarmă  

Telefonul permite utilizatorului setarea a cinci 

alarme. Intraţi în interfaţa pentru editarea 

alarmei: 

Utilizaţi tasta de navigare stânga sau dreapta 

pentru a activa/dezactiva alarma. 

Setaţi alarma. 

Timpul de întârziere: Utilizaţi tasta de navigare 
stânga sau dreapta pentru a selecta valoarea 
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implicită sau 1-10 minute. 
Repetare: O dată, în fiecare zi sau Altă setare. 
Tonul de alarmă: Puteţi seta tonul de alarmă. 
Tipul de alertă: Numai vibraţii, Vibraţii şi 
sonerie, Numai sonerie. 
8.4 Bluetooth 

Pornire/Oprire: Activaţi sau dezactivaţi 

funcţia Bluetooth. 

Vizibilitate. Setarea vizibilităţii Bluetooth. 

Când este oprită, celelalte telefoane nu pot 

găsi acest telefon, chiar dacă are Bluetooth 

activat. 

Dispozitivul meu: Căutarea dispozitivelor din 

jurul meu care au Bluetooth activat. 

Căutarea unui dispozitiv audio: Pentru 

căutarea dispozitivelor audio. 
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Denumire: Această denumire apare pe 

celelalte telefoane când Bluetooth este 

activat şi telefonul este căutat. 

 

Garanția NU ACOPERĂ: 

Instalarea unui alt firmware decât cel instalat 

iniţial în telefonul EVOLVEO. 

• Deteriorarea electromecanică sau 

mecanică a telefonului cauzată prin folosirea 

neadecvată (de ex. display spart, capacul 

frontal sau posterior crăpat, conectorul de 

alimentare micro USB, slotul pentru cartela 

SIM, slotul cardului micro SDHC sau intrarea 

pentru căşti deteriorate etc.) 
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• Deteriorarea difuzorului şi a căştilor cu 

particule metalice. 

• Deteriorarea din cauze naturale, cum ar fi 

focul, apa, electricitatea statică, temperatura 

ridicată. 

• Defecţiuni cauzate de uzura obişnuită. 

• Daune produse de reparaţiile efectuate de 

o persoană necalificată. 

• Firmware-ul telefonului dacă necesită 

o actualizare din cauza modificărilor 

parametrilor reţelei mobile. 

• Defecţiuni ale reţelei mobile. 

• Bateria, dacă nu îşi păstrează capacitatea 

iniţială după 6 sau mai multe luni (garanţia 

pentru capacitatea bateriei este de 6 luni). 
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• Deteriorarea intenţionată. 

 

Service în perioada de garanţie şi 

post-garanţie 

Reparaţiile şi service-ul pot fi efectuate doar 

în punctele de service autorizate pentru 

produsele EVOLVEO (mai multe pe 

www.evolveo.com), altfel puteţi deteriora 

telefonul mobil şi puteţi pierde dreptul la 

garanţie. 

Lichidare: Simbolul pubelei tăiate pe 

produs, în documentația anexată sau pe 

ambalaje înseamnă că în statele Uniunii 

Europene tot echipamentul electric și 
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electronic, bateriile și acumulatorii trebuie 

lichidate după terminarea duratei de viață 

separat, în cadrul deșeurilor sortate. Nu 

aruncaţi aceste produse în deşeuri comunale 

nesortate. 

 

    
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

Prin prezenta, compania Abacus Electric, 

s.r.o. declară că produsul  EVOLVEO 

EasyPhone FG îndeplineşte cerinţele 

standardelor şi prevederilor relevante pentru 

tipul de dispozitiv în cauză. 
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Textul integral al Declaraţiei de conformitate 

poate fi găsit pe ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 

Importator / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Republica Cehă 

Producător / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

 

Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
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Fabricat în China. 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 

Toate drepturile rezervate. 

Aspectul şi specificaţiile tehnice ale produsului 

pot fi modificate fără o atenţionare prealabilă. 

http://www.facebook.com/EvolveoCZ
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