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1. Tlačidlo baterky 

2. Hlasitosť +,- 

3. Pravé funkčné tlačidlo 

4. Ľavé funkčné tlačidlo 

5. Navigačné tlačidlá 

6. Tlačidlo SMS 

7. Tlačidlo fotoaparátu 

8. Tlačidlo FM 

 

Vážený zákazník/Vážená zákazníčka, 

ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón 
značky EVOLVEO. 
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Po zapnutí mobilného telefónu môžete 

nastaviť jazyk, čas/dátum. 

Bočné tlačidlá: Tlačidlo baterky: podržte na 

3 sekundy pre zapnutie/vypnutie baterky. 

Hlasitosť +,-: zosilníte alebo stlmíte hlasitosť. 

Ak je mobilný telefón zaklapnutý a máte 

prichádzajúci hovor, stlačením zeleného 

tlačidla na kryte môžete hovor prijať alebo 

stlačením červeného tlačidla odmietnuť.  
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1. Správy 

Telefón podporuje odosielanie SMS. 

Pohotovostné rozhranie: 

Stlačením tlačidla správy môžete napísať 

novú správu. 

1.1 Napísať správu 

V pohotovostnom rozhraní zvoľte 
Menu-Správa → napísať správu. Pre 
prechod do rozhrania úprav SMS: editácia 
správy, stlačte ľavé softvérové tlačidlo 
„Voľby“, tu môžete odoslať, uložiť, zmeniť 
spôsob zadávania atď., obsah môžete 
vymazať stlačením pravého softvérového 
tlačidla. Po dokončení odošlite správu 
stlačením ľavého softvérového tlačidla 
„Odoslať“ a zvoľte príjemcu. 

1.2 Doručené 

V pohotovostnom rozhraní zvoľte Menu → 
Správy → Doručené, kde môžete zobraziť 
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prijaté správy na karte SIM, a nasledujúce 
možnosti: 

Zobraziť: Zobraziť prijatú správu. 

Odpovedať: Odpovedať odosielateľovi SMS 
správou. 

Zavolať odosielateľovi: Zavolať 
odosielateľovi. 

Preposlať: Preposlať správu ostatným. 

Odstrániť: Odstrániť zobrazenú SMS. 

Odstrániť všetko: Odstrániť všetky SMS v 
Doručených. 

Uložiť do kontaktov: Uložiť tento kontakt do 
zoznamu kontaktov. 

1.3 Rozpísané 

V zložke Rozpísané môžete zobraziť 
uložené rozpísané správy a robiť 
nasledujúce akcie: Zobraziť, Odoslať, 
Odstrániť, Odstrániť všetko. 

1.4 Odchádzajúce 

V zložke Odchádzajúce môžete zobraziť SIM 
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kartu pre odoslanie a ukladanie SMS a robiť 
nasledujúce akcie: Zobraziť, Znova odoslať, 
Upraviť, Odstrániť. 

1.5 Odoslané 

V zložke Odoslané môžete zobraziť správy, 
ktoré ste odoslali. 

1.6 Nastavenie SMS 

V tejto ponuke nájdete všetky nastavenia 
správ a môžete ich ľubovoľne nastaviť podľa 
vašich požiadaviek. 
2. Kontakty 

2.1 Pridať nový kontakt 

Telefón ponúka dve pamäte: SIM kartu a 
mobilný telefón. Môžete zvoliť uloženie 
mobilných čísel na SIM kartu alebo na mobilný 
telefón. 

Po zvolení akéhokoľvek kontaktu v zozname 
máte k dispozícii nasledujúce možnosti: 

Zobraziť: Zobraziť detailné informácie tohto 
kontaktu. 

Poslať správu: Poslať správu na číslo kontaktu. 
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Zavolať: Zavolať na toto číslo. 

Upraviť: Upraviť kontakt. 

Odstrániť: Odstrániť kontakt. 

Kopírovať: Kopírovať do rovnakej alebo inej 
pamäte a možnosť uložiť do správy súborov. 

Pridať do blokovaných: Pridať číslo na 
zoznam blokovaných čísel. 

Nastavenie kontaktov: 

Preferované úložisko: SIM, Telefón alebo 
Všetko. 

Stav pamäte: Zobraziť, koľko telefónnych 
čísel ste uložili. 

Kopírovať kontakty: Telefónne čísla môžete 
kopírovať zo SIM karty na telefón alebo 
z telefónu na SIM kartu.  

Presunúť kontakty: Telefónne čísla môžete 
presunúť zo SIM karty na telefón alebo 
z telefónu na SIM kartu.  

Odstrániť všetky kontakty: Môžete odstrániť 
všetky telefónne čísla zo SIM karty alebo 
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telefónu. 

3. História hovorov 

3.1.1 Zmeškaný hovor: V zložke 
zmeškaných hovorov môžete zobraziť 
zoznam zmeškaných hovorov. 

3.1.2 Vytočené čísla: V zložke vytočených 
čísel môžete zobraziť zoznam vytočených 
čísel.  

3.1.3 Prijaté hovory: V zložke prijatých 
hovorov môžete zobraziť zoznam prijatých 
hovorov. 

3.1.4 Všetky hovory: Záznamy o všetkých 
hovoroch 

3.1.5 Odstrániť záznamy hovorov Môžete 
odstrániť všetky záznamy hovorov.  

 

4. Multimédiá 

4.1 Fotoaparát 

Na obrazovke náhľadu kamery stlačte 
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„prostredné navigačné tlačidlo“ a môžete 

fotografovať. 

(V pohotovostnom rozhraní môžete po 

stlačení Tlačidla fotoaparátu tiež 

fotografovať.) 

4.1.1 Fotogaléria: Zobraziť uložené 

fotografie.  

4.1.2 Nastavenie fotoaparátu: Nastaviť 

príslušné parametre fotoaparátu.  

4.1.3 Nastavenie fotografií: Nastaviť veľkosť 

a kvalitu fotografií. 

4.1.4 Úložisko: Uložiť fotografie do telefónu 

alebo na pamäťovú kartu.  

4.1.5 Nastavenie efektov: Nastavte 
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požadovaný efekt. 

4.1.6 Obnoviť základné nastavenie: Obnoviť 

nastavenie fotoaparátu na základné. 

4.2 Prehliadač obrázkov 

V Prehliadači obrázkov môžete zobraziť 

všetky fotografie, ktoré ste zhotovili. 

4.3 Nahrávanie videí 

V rozhraní videa stlačte prostredné tlačidlo 

a nahrávajte. Poznámka: Pretože kapacita 

mobilnej pamäte je obmedzená, pred 

uložením videa musíte vložiť T-Flash kartu. 

4.4 Prehrávač videí 

Otvorí rôzne typy videosúborov. 
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4.5 Audioprehrávač 

V rozhraní hudobného prehrávača: bočné 

tlačidlo + (zvýšenie hlasitosti), bočné tlačidlo 

- (zníženie hlasitosti), ľavé navigačné tlačidlo 

(predošlé), pravé navigačné tlačidlo (ďalšie); 

prostredným tlačidlom možno ovládať 

prehrávanie a zastavenie hudby. 

Rozhranie hudobného prehrávača: 

stlačením tlačidla „Zoznam“ vstúpite do 

zoznamu všetkých piesní. Možnosti 

prehrávania hudobných súborov v zozname, 

aktualizácia zoznamov skladieb a ďalšie. 

4.6 Záznamník zvuku 

4.6.1 Nový záznam: Začne nahrávať. 

4.6.2 Zoznam: Zobrazí zoznam nahrávok. 



 

12 

4.7 FM rádio 

Tento telefón je vybavený funkciou FM rádia, 
možno ho používať na počúvanie rádia. 
Stlačením ľavého alebo pravého 
navigačného tlačidla zmeníte stanicu. 
Stlačením prostredného tlačidla spustíte 
alebo zastavíte FM rádio. 
Stlačením ľavého funkčného tlačidla vyberte 
z nasledujúcich možností: 

Zoznam rozhlasových kanálov: Upraviť 

názov kanála a frekvenciu. 

Manuálne vloženie: Zobraziť zoznam 

rozhlasových kanálov: 

Automatické vyhľadávanie: automatické 

vyhľadávanie rozhlasových staníc a uloženie 

vyhľadávaného kanála do zoznamu kanálov. 

Nastavenie: Môžete nastaviť formát a kvalitu 
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záznamu. 

Poznámka: Kvalita a kvantita príjmu FM 

závisí od konkrétnej lokality. 

(V pohotovostnom rozhraní môžete 

stlačením tlačidla FM počúvať rádio.) 

5. SOS nastavenie 

5.1 Stav SOS 

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie 
funkcie SOS. 

5.2 SOS číslo 

Do núdzového volania SOS môžete uložiť 
5 telefónnych čísel. 

5.3 SOS správa zapnutá/vypnutá 

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie SOS 
správy. 

5.4 Obsah SOS správy 

Môžete upraviť obsah SOS správy.  
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5.5 Stav alarmu 

Zvuk alarmu môžete zapnúť alebo vypnúť 
stlačením tlačidla SOS. 

6. Nastavenie 

V hlavnom menu zvoľte „Nastavenie“, kde 
môžete nastaviť možnosti menu telefónu. 

6.1 Nastavenie telefónu 

6.1.1 Čas a dátum: Nastavenie príslušného 
času a dátumu. 

6.1.2 Jazyk: Nastavenie jazyka menu 
telefónu. 

6.1.3 Preferovaná metóda zadávania: 
Môžete nastaviť editačný jazyk, možnosti 
pridruženia, základnú metódu zadávania. 

6.1.4 Displej: Nastavenie tapety a 
zapnutie/vypnutie displeja. 

6.1.5 Režim lietadlo: Nastavte bežný režim 
alebo režim lietadlo. 

6.1.6 Formát hodín externého displeja: 
Analógové alebo digitálne hodiny.  
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6.2 Nastavenie hovorov 

6.2.1 Čakanie na hovory: 

Zvoľte možnosť čakanie hovorov aktivované, 

deaktivované alebo možnosť dopytovaného 

volania. Poznámka: Táto funkcia závisí od 

poskytovaných služieb operátora. 

Podrobnejšie informácie získate od 

operátora. 

6.2.2 Presmerovanie hovorov: 

K dispozícii sú možnosti „Presmerovať 

všetky hlasové volania“, „Presmerovať, ak 

nie je prístupný“, „Presmerovať, ak nedošlo k 

prijatiu hovoru“, „Presmerovať, ak je 

obsadené“, „Presmerovať všetky dátové 

volania“. 

6.2.3 Blokovanie hovorov: 
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K dispozícii sú možnosti „Všetky hlasové 

hovory“, „Medzinárodné hlasové hovory“, 

„Medzinárodné hlasové hovory s výnimkou 

domov“, „Všetky hlasové hovory“, „Hlasové 

hovory pri roamingu“, „Zrušiť všetko“, 

„Zmeniť blokovacie heslo“. Poznámka: Táto 

funkcia závisí od sieťových operácií, „Zrušiť 

všetky presmerovania“. Poznámka: Táto 

funkcia závisí od poskytovaných služieb 

operátora. Podrobnejšie informácie získate 

od operátora. 

6.2.4 Pokročilé nastavenia: 

Blokované čísla: Zap/Vyp. Môžete pridať 
alebo odstrániť blokované čísla. 

Automatické opakované vytáčanie: 

Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu 
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automatického opakovaného vytáčania. Ak 

je funkcia zapnutá, telefón začne 

automaticky opätovne vytáčať číslo po 

predošlom neúspešnom vytáčaní. 

Upozornenie na dĺžku hovoru: Doba hovoru 

sa zobrazí pri volaní, ak je táto funkcia 

zapnutá. 

Režim odpovede: Možno nastaviť prijatie 
hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla. 

6.3 Profily užívateľa 

Tento telefón má k dispozícii Bežný režim, 

Tichý režim, Režim Schôdzka a Režim 

Vonku. 

Každý režim možno aktivovať, upraviť 

a resetovať. 
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6.3.1 Bežný režim 

6.3.1.1 Aktivovať: Aktivácia bežného režimu. 

6.3.1.2 Upraviť 

- Typ upozornenia: Môžete zvoliť štyri typy 

upozornenia: iba vyzváňanie, iba vibrácie, 

vibrácie a vyzváňanie, vibrácie a potom 

vyzváňanie. 

- Zvuk vyzváňania: Nastavenie zvuku 

vyzváňania. 

- Hlasitosť vyzváňania: Nastavenie hlasitosti 

vyzváňania stlačením ľavého alebo pravého 

navigačného tlačidla. 

- Správa: Nastavenie tónu oznámenia 

správy. 
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- Hlasitosť tónu oznámenia správy: 

Nastavenie hlasitosti oznámenia stlačením 

ľavého alebo pravého navigačného tlačidla. 

- Tlačidlá: Nastavenie zvuku tlačidiel. 

- Otvorenie krytu: Tiché alebo so zvukom. 

- Zatvorenie krytu: Tiché alebo so zvukom. 

6.3.2 Tichý režim 

6.3.3 Režim Schôdzka   

6.3.4 Režim Vonku 

6.4 Rýchla voľba 

Čísla rýchlej voľby možno nastaviť tlačidlami 

2 až 9. Ak je na tlačidle nastavené jedno 

číslo, môžete dlhým stlačením tohto tlačidla 

volať číslo kontaktu. 
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6.5 Navigačné tlačidlá 

Môžete zmeniť ponuku pre každý navigačný 

kláves: navigačné tlačidlá hore, dolu, vľavo a 

vpravo. 

6.6 Nastavenie siete 

Sieť môžete vybrať automatickým alebo 

manuálnym nastavením vloženej SIM karty. 

6.7 Nastavenie zabezpečenia 
6.7.1 Zabezpečenie SIM karty 

Môžete nastaviť možnosti zabezpečenia 
telefónu, aby ste predišli nedovolenému 
používaniu SIM karty. PIN kód, ktorý 
zabraňuje nelegálnemu použitiu vašej SIM 
karty. Ak bol aktuálny PIN kód zavretý, zvoľte 
Otvoriť pre otvorenie ochrany PIN kódom, 
ďalšie spustenie požiada o váš PIN kód. Ak 
je aktuálny PIN kód už otvorený, môžete 
vypnúť ochranu PIN kódom, môžete vypnúť 
zabezpečenie, zvoľte Nastavenie 
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zabezpečenia -> Zámka SIM karty -> Zmeniť 
heslo -> PIN kód, môžete si nastaviť nový 
PIN kód, postupujte podľa pokynov a zadajte 
starý PIN kód, nový PIN kód a znova zadajte 
nový PIN kód. 

6.7.2 Zabezpečenie telefónu  

Zámka telefónu môže zabrániť 
neoprávnenému použitiu telefónu. 

Výberom zámky telefónu možno otvoriť 
ochranu heslom zámky telefónu, pri ďalšom 
spustení bude vyžadovaný kód zámky 
telefónu. Po opätovnom zadaní hesla 
môžete vypnúť ochranu heslom zámky 
telefónu. 

Zmeniť heslo: Upraviť heslo telefónu. 

Poznámka: Základný kód zámky telefónu je 
1122, odporúčame zmeniť PIN. 

6.8 Obnoviť továrenské nastavenie 

V tejto ponuke zadajte kód zámky telefónu a 

určite, či parametre súvisiace s mobilným 
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telefónom chcete obnoviť na pôvodné 

nastavenie. Údaje telefónu zostanú 

zachované. 

Poznámka: Základný kód zámky telefónu je 

1122, odporúčame zmeniť PIN. 

7. Správca súborov 

Používa sa pre rôzne dokumenty a správu 

dátových úložísk. Pamäťovú kartu telefónu 

možno použiť na zvýšenie kapacity. 

8. Organizér                                           

8.1 Kalendár 

Stlačením ľavého alebo prostredného 

tlačidla zobrazíte kalendár, prvý riadok 

zobrazuje rok, mesiac, deň, druhý riadok 

ukazuje týždeň, stredná časť zobrazuje 
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konkrétny dátum mesiaca.  

Tu môžete prejsť na dátum, ktorý hľadáte, 

alebo na dnešný dátum. 

8.2 Kalkulačka 

Poskytuje užívateľom funkcie kalkulačky, 

môžete sčítať, odčítať, násobiť a deliť, robiť 

jednoduché výpočty. 

8.3 Budík  

Tento telefón poskytuje užívateľovi päť 

budíkov, treba ich nastaviť. Vstúpte do 

rozhrania pre úpravy budíka: 

Pomocou ľavého alebo pravého 

navigačného tlačidla budík zapnite/vypnite. 

Nastavte budík. 
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Čas odloženia: Pomocou ľavého alebo 
pravého navigačného tlačidla vyberte 
základnú hodnotu alebo 1 - 10 minút. 

Opakovať: Jedenkrát, Každý deň alebo Iné 
nastavenie. 

Zvuk budíka: Môžete nastaviť zvuk budíka. 

Typ upozornenia: Iba vibrácie, Vibrácie 
a zvonenie, Iba zvonenie. 

8.4 Bluetooth 

Zapnúť/vypnúť: Zapnutie alebo vypnutie 

funkcie Bluetooth. 

Viditeľnosť. Nastavenie viditeľnosti Bluetooth. 

Ak je vypnutá, ostatné telefóny nemôžu tento 

telefón vyhľadať, aj keď má zapnutý 

Bluetooth. 

Moje zariadenie: Vyhľadať zariadenia, ktoré 

v mojom okolí zapli Bluetooth. 
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Hľadanie zvukového zariadenia: Pre 

vyhľadávanie zvukových zariadení. 

Názov: Tento názov sa zobrazí na iných 

telefónoch, ak je Bluetooth zapnutý a telefón 

je vyhľadávaný. 

Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 

• Inštalovanie iného firmware než toho, ktorý 

bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO 

telefóne. 

• Elektromechanické alebo mechanické 

poškodenie telefónu spôsobené nevhodným 

používaním (napr. prasknutý displej, 

prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, 

poškodený napájací microUSB konektor, slot 

pre SIM kartu, slot pre microSDHC kartu, 
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vstup pre slúchadlá a pod.) 

• Poškodenie reproduktora a slúchadiel 

spôsobené kovovými časťami. 

• Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, 

voda, statická elektrina, vysoká teplota. 

• Poruchy spôsobené bežným opotrebením. 

• Škody spôsobené opravami vykonanými 

nekvalifikovanou osobou. 

• Firmware telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu 

kvôli zmenám parametrov mobilnej siete. 

• Poruchy mobilnej siete. 

• Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch 

nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na 

kapacitu batérie je 6 mesiacov). 
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• Úmyselné poškodenie. 

 

Záručný a pozáručný servis 

Opravy a servis možno robiť iba v 

autorizovanom servise pre výrobky 

EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak 

sa mobilný telefón môže poškodiť a užívateľ 

môže prísť o záruku. 

 

Likvidácia: Symbol preškrtnutého 

kontajnera na výrobku, v priloženej 

dokumentácii alebo na obale znamená, že v 

štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a 

elektronické zariadenia, batérie a 



 

28 

akumulátory po skončení životnosti musia 

likvidovať oddelene v rámci triedeného 

odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do 

netriedeného komunálneho odpadu. 

 

    

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. 

vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone 

FG spĺňa požiadavky noriem a predpisov, 

ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. 

 

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: 

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

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Česká republika 

 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

Naxya Limited 

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

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong 

Vyrobené v Číne. 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 
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Všetky práva vyhradené. 

 

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa 

môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. 


