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ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. 
Pre úplné využitie mobilného telefónu a jeho funkcií vám 
odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tento návod. 

Niektoré funkcie nemusia byť kompatibilné s inými 
konfiguráciami siete a s inými službami operátorov. Pre potvrdenie sa 
obráťte na predajcu alebo operátorov.  
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KLÁVESNICA  

1. ĽAVÉ FUNKČNÉ TLAČIDLO, PRAVÉ FUNKČNÉ TLAČIDLO   
Spustí funkciu zobrazenú vľavo/vpravo v spodnej časti displeja. 

Vľavo vstup do hlavnej ponuky, vpravo vstup do zoznamu kontaktov 

pri pohotovostnom režime telefónu. 

2. TLAČIDLO VOLAŤ/PRIJAŤ 
Vytočenie telefónneho čísla alebo prijatie prichádzajúceho hovoru. 
Stlačením tlačidla pri pohotovostnom režime telefónu zobrazíte 
záznamy posledných hovorov. 
3. TLAČIDLO KONIEC HOVORU / VYP (ZAP) TELEFÓNU 
Ukončenie prebiehajúceho hovoru.  
Dlhšie podržanie tlačidla pre zapnutie alebo vypnutie telefónu.  
Umožňuje aj návrat do pohotovostného režimu.  
4. TLAČIDLO OK 
Potvrdí zvolenú možnosť. 
5. NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ 
Ľavé/Pravé：Pre pohyb doľava/doprava pri editácii.  
Hore/Dole：Pre listovanie v kontaktoch / telefónnych číslach / 
správach a všetkých podponukách. Použite navigačný kurzor hore 
a dolu pre pohyb a editáciu. 
6. ALFANUMERICKÉ TLAČIDLÁ 
Zadávanie číslic a písmen. 
7. *   
Spustenie rôznych funkcií v závislosti od zvolenej ponuky. 
Opätovné stlačenie tlačidla * pre zadanie znaku "+". 
8. #  



 

 

Rôzne funkcie v závislosti od zvolenej ponuky. 
Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu. 
Dlhším podržaním tlačidla v pohotovostnom režime zmeníte profil 
užívateľa. 
Poznámka:  
1) Krátke stlačenie znamená rýchle stlačenie a uvoľnenie tlačidla； 
Dlhé stlačenie znamená, že tlačidlo podržíte dlhšie než 3 sekundy. 
2). Všetky ponuky sa ovládajú pomocou klávesnice. Pri dotykovom 
ovládaní postupujte podľa pokynov na displeji telefónu. 
 

PRÍPRAVA 

INŠTALÁCIA SIM KARTY 
Akékoľvek poškriabanie alebo ohnutie karty môže poškodiť SIM kartu. 
Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte preto opatrní. 
Pred manipuláciou so SIM kartou najprv vypnite telefón, prípadne 
odpojte od nabíjacieho adaptéra. 
Otvorte zadný kryt telefónu, vyberte batériu a nájdite slot SIM karty. 
Vložte SIM kartu do pravého slotu. Ubezpečte sa, že zlaté kontakty 
SIM karty smerujú dolu a zrezaný roh karty zodpovedá tvaru slotu.  
INŠTALÁCIA SD KARTY 
SD karta je podporovaná. Ubezpečte sa, že SD karta správne je 
inštalovaná. 
Vyberte batériu a nájdite slot na SD kartu. Uvoľnite kryt slotu SD karty 
a kartu vložte tak, aby kontakty karty smerovali dolu. Ubezpečte sa, že 
zrezaný roh karty zodpovedá tvaru slotu. SD kartu zasuňte do slotu 
a kryt slotu opäť zavrite.  



 

 

INŠTALÁCIA BATÉRIE 
Otvorte kryt telefónu. 
Vložte batériu na jej miesto. 
Kryt telefónu opäť zavrite.   
VYBRATIE BATÉRIE 
Najprv vypnite telefón a uvoľnite zadný kryt telefónu posunom dolu.  
Vyberte batériu.  
NABÍJANIE BATÉRIE 

Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky a príslušného vstupu na 

telefóne. Ak je telefón zapnutý, na displeji je zobrazený indikátor 

nabíjania, ktorý bude v pohybe.  Keď sa batéria plne nabije, 

indikátor nabíjania sa prestane pohybovať; telefón možno nabíjať aj 

pri vypnutom stave.  

Po úplnom nabití telefónu odpojte nabíjačku od telefónu a elektrickej 
zásuvky. 

Telefón vás upozorní na nízky stav nabitia batérie. Ak je stav batérie 

príliš nízky, telefón sa automaticky vypne.  Nenechávajte batériu pri 

nízkom stave nabitia príliš dlho, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu alebo 

skráteniu životnosť.    

Ak je stav batérie príliš nízky, je možné, že nabíjanie najprv začne 

prebiehať bez príslušného indikátora na displeji telefónu.  

BEZPEČNOSTNÉ HESLO 
Heslo mobilného telefónu 
Heslo zabraňuje neoprávnenému používania telefónu. (heslo je 



 

 

továrensky nastavené na 1234) Továrenské heslo zmeňte čo najskôr.  
 

VŠEOBECNÉ FUNKCIE 

ZAPNUTIE TELEFÓNU 
Dlhším podržaním tlačidla Koniec hovoru / Vypnutie (Zapnutie) 

telefón zapnete. Zapne sa podsvietenie telefónu a prebehne 
spúšťacia animácia.  

Tento telefón podporuje až dve SIM karty a duálny pohotovostný 
režim so sieťou GSM. 
 
ZAČATIE HOVORU 

Keď sa na displeji zobrazí logo poskytovateľa siete, môžete začať 

alebo prijať hovor. Sieťový signál je zobrazený v ľavom hornom rohu 

displeja. Sila signálu je ovplyvnená okolitými prekážkami.  

Zadajte telefónne číslo pri pohotovostnom režime telefónu.  
ZAČATIE HOVORU ZO ZOZNAMU KONTAKTOV 
Môžete vytočiť ľubovoľné zvolené telefónne číslo zo zoznamu 
kontaktov.   
Vstúpte do hlavnej ponuky, zvoľte [Kontakty] a vstúpte do zoznamu 
kontaktov. Nájdite požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo [Volať] / 
[Prijať]. 
Postupujte podľa inštrukcií v sekcii [Kontakty]. 
ZAČATIE HOVORU Z HISTÓRIE HOVOROV 
Všetky volané/prijaté/zmeškané hovory sú uložené v príslušných 
sekciách histórie hovorov.  Staré záznamy sa automaticky odstraňujú 
pri dosiahnutí plnej kapacity histórie. Stlačením tlačidla 



 

 

[Volať]/[Prijať] vstúpite do záznamu histórie posledného hovoru. 
Môžete priamo vytočiť akékoľvek telefónne číslo zo zoznamu histórie 
hovorov.  
PRIJATIE HOVORU 
Prichádzajúci hovor je signalizovaný (vibráciami alebo vyzváňacím 
tónom). Hovor môžete prijať týmito spôsobmi:  
1. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim 
odpovede] vybrať [Prednastavená odpoveď].  
2. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim 
odpovede] vybrať [Akékoľvek tlačidlo].  
3. [Hovory→Nastavenie hovorov→Pokročilé nastavenie→Režim 
odpovede] vybrať [Automatická odpoveď z náhlavnej sústavy]. 
ODMIETNUTIE HOVORU 
Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte kláves [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] 
alebo [Pravé funkčné tlačidlo].  
UKONČENIE HOVORU 
Stlačením tlačidla [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] ukončíte hovor alebo 
zrušíte vytáčanie hovoru.  
OVLÁDANIE HLASITOSTI 
Hlasitosť počas hovoru môžete ovládať pomocou navigačných 
tlačidiel. 
MOŽNOSTI HOVORU 
Stlačením pravého funkčného tlačidla môžete počas hovoru aktivovať 
funkciu hands-free. Opätovným stlačením funkciu hands-free 
vypnete.  
Stlačením tlačidla [VĽAVO] vstúpite počas hovoru do nastavenia 
hovoru. Ponuka je závislá od hovoru a môže byť zobrazená iba počas 



 

 

hovoru. Funkciu presmerovania hovorov, čakania hovoru 
a konferenčných hovorov musí podporovať váš operátor. Podrobnosti 
získate u vášho operátora. 

·Zachovať/obnoviť telefónny hovor: zachová aktuálny hovor alebo 

obnoví telefónny hovor  

·Ukončiť hovor：ukončenie prebiehajúceho hovoru  
·Nový hovor：vstup do rozhrania vytáčania hovorov  
·Kontakty：vstup do zoznamu kontaktov 
·História hovorov：vstup do histórie hovorov   
·Správy：vstup do odosielania správ  
·Hlasový záznam ：vstup do rozhrania záznamu hovoru 
·Tichý režim： zapnutie/vypnutie tichého režimu 
·DTMF：Viacfrekvenčný dvojitý tón 
 
VYPNUTIE HOVORU 
Stlačením tlačidla [Koniec hovoru / Vyp (Zap)] pri pohotovostnom 
režime vypnete telefón.  
 

FUNKCIE 

HISTÓRIA HOVOROV 

1.História hovorov 

Zmeškané hovory / Volané čísla / Prijaté hovory / Vymazať protokoly 
hovorov. Môžete zobraziť zoznam všetkých vyššie uvedených.  

2. Nastavenie hovorov 

Nastavenie SIM kariet 



 

 

Čakanie hovorov / Presmerovanie hovorov / Blokovanie hovorov / 
Prepínanie liniek. Je možné prechádzať v zoznamoch vyššie 
uvedených sekcií. 
－Čakanie hovorov: Zvoľte možnosť čakanie hovorov aktivované, 
deaktivované alebo možnosť opýtaného volania. Poznámka: Táto 
funkcia závisí od poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie 
informácie získate od operátora. 
－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“, „Zrušiť všetky 
presmerovania“. Poznámka: Táto funkcia je závislá od poskytovaných 
služieb operátora. Podrobnejšie informácie získate od operátora. 
－Blokovanie hovorov: 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 poskytovaných služieb operátora. Podrobnejšie 
informácie získate od operátora. 
－Prepínanie liniek: Je možné prepínať medzi linkami 1 a 2. 
Pokročilé nastavenia 
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické opakované 
vytáčanie, zobrazenie doby hovoru, upozornenie na dĺžku hovoru, 
odmietnutie pomocou SMS, režim odpovede atď.  
－Auto opakované vytáčanie: Umožňuje zapnutie a vypnutie funkcie 
automatického opakovaného vytáčania. Ak je funkcia zapnutá, telefón 
začne po predošlom neúspešnom vytáčaní automaticky opätovne 



 

 

vytáčať číslo. 
－Upozornenie na dĺžku hovoru: Ak je funkcia zapnutá, počas 
prebiehajúceho hovoru sa ozve upozornenie na prekročenie vopred 
nastavenej dĺžky. 
－Odmietnutie pomocou SMS: Ak je funkcia zapnutá, prichádzajúce 
volania budú automaticky odmietnuté a automaticky sa odošle 
textová správa.  
－Upozornenie na spojenie hovoru: Ak je funkcia zapnutá, ozve sa 
upozornenie na úspešné spojenie hovoru. 
－Režim odpovede: Táto funkcia umožňuje prijať hovor akýmkoľvek 
tlačidlom, otvorením telefónu alebo automaticky prijímať hovory, ak 
sú k telefónu pripojené slúchadlá. 
HRY 

V mobilnom telefóne nájdete hru F1 Race a nastavenie hier. 

UŽÍVATEĽSKÉ PROFILY  
Mobilný telefón poskytuje viac užívateľských profilov: Všeobecný, 
Tichý, Schôdza a Vonku. 
Nastavenie profilov môžete upraviť a vybraný profil aktivovať. 
Režim náhlavnej súpravy nemožno aktivovať z rozhrania displeja. 
Režim náhlavnej súpravy sa aktivuje automaticky po pripojení 
slúchadiel k telefónu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 
Všeobecné. Pri nastavení Nastavenie hovorov > Všeobecné nastavenia 
hovorov > Režim odpovede z akejkoľvek klávesy budú prichádzajúce 
hovory automaticky prijaté.  
Výstraha：Možno zvoliť z viacerých možností (vyzváňanie, vibrácie, 
ticho, vibrácie a potom vyzváňanie). 
Vyzváňanie：Možno nastaviť typ vyzváňania (spôsob upozornenia: 



 

 

opakujúci sa, vzostupný, jedenkrát). 
Vyzváňanie SIM 1: Umožňuje nastaviť vyzváňací tón prichádzajúceho 
hovoru pre SIM 1. 
Vyzváňanie SIM 2: Umožňuje nastaviť vyzváňací tón prichádzajúceho 
hovoru pre SIM 2. 
Hlasitosť vyzváňania: Hlasitosť vyzváňacieho tónu možno upraviť 
stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla alebo tlačidla na 
boku telefónu. 
Správy SIM 1: Umožňuje nastaviť upozornenie prichádzajúcich správ 
pre SIM 1. 
Správy SIM 2: Umožňuje nastaviť upozornenie prichádzajúcich správ 
pre SIM 2. 
Hlasitosť upozornenia prichádzajúcich správ: Hlasitosť upozornenia 
prichádzajúcich správ  možno upraviť stlačením ľavého a pravého 
navigačného tlačidla alebo tlačidla na boku telefónu. 
Klávesnica: Možno zvoliť režim zvuku klávesnice na „tichý“, „kliknutie“ 
a „tón“. 
Hlasitosť klávesnice: Možno nastaviť hlasitosť režimu zvuku 
klávesnice. 
Systémové upozornenia: Možno zapnúť alebo vypnúť systémová 
upozornenia. 
SPRÁVY 
Službu SMS krátkych textových správ musí podporovať operátor.   
Môžete odosielať/prijímať/upravovať SMS správy. Podrobnosti získate 
u vášho operátora. 
PÍSANIE SPRÁV 
Vstúpte do rozhrania pre písanie správ, napíšte správu a stlačte ľavý 



 

 

kláves pre vstup do ponuky možností. 
Zvoľte "Možnosti" a vstúpte do ponuky, kde ďalej môžete zvoliť 
z možností "Odoslať", "Vložiť šablónu", "Vložiť kontaktné informácie", 
"Vložiť emotikony", "Uložiť správu" a ďalšie. 
Zvoľte možnosť "Odoslať" alebo stlačte tlačidlo OK pre vstup do 
zadania telefónnych čísel: 
－Zadať číslo: číslo príjemcu zadajte priamo; 
－ Pridať zo zoznamu kontaktov: zvoľte zoznam kontaktov a vyberte 
požadovaného príjemcu. 
Zadajte číslo príjemcu a stlačením tlačidla OK odošlete textovú 
správu. 
DORUČENÁ POŠTA 
Úložisko a správa prijatých správ. 
Vstúpte do vybranej sekcie Doručená pošta, stlačením navigačného 
tlačidla vyberte text a stlačením tlačidla OK si prečítajte jeho obsah. 
Stlačením ľavého funkčného tlačidla prejdete do ponuky Možnosti, 
kde ďalej môžete obnoviť, odstrániť, poslať ďalej, volať, uzamknúť, 
označiť, triediť atď. 
KONCEPT 
V sekcii Doručená pošta možno upravovať a prezerať rozpísané 
koncepty SMS správ.  
ODOSLANÁ POŠTA 
Úložisko a spravovanie odoslaných a neúspešných správ. Pozrite sa do 
sekcie Doručená pošta. 
ODOSLANÉ SPRÁVY 
Úložisko a spravovanie odoslaných a uložených správ. Pozrite sa do 
sekcie Doručená pošta. 



 

 

ŠABLÓNY 
Telefón má prednastavené množstvo často používaných fráz, ktoré 
možno editovať, odstrániť alebo používať pri písaní správ.   
NASTAVENIE SPRÁV 
SIM: 
－Nastavenie profilu：nastavenie čísla SMS centra  
－Doba platnosti: nastavenie doby platnosti SMS  
－Typ správy: nastavenie typu SMS správy  
－Správa o doručení: Nastavenie zapnutia správy o doručení  
- Cesta odpovede: nastavenie prepínača cesty odpovede  
－Preferované pripojenie: Nastavenie preferovaného pripojenia SMS  
－Server hlasovej schránky: Pri každej SIM karte možno v nastavení 
nastaviť dve čísla hlasovej schránky, pre počúvanie hlasových správ 
dlho stlačte kláves „1“. Túto funkciu by mal poskytovať operátor. 
Stav pamäte: Stav pamäte SIM karty a telefónu sú viditeľné.   
Ukladanie odoslaných správ: Nastavenie zapnutia ukladania 
odoslaných správ. 
Preferované úložisko: nastavenie preferovaného miesta úložiska SMS 
správ  
MULTIMÉDIÁ 
FOTOAPARÁT  
Môžete fotografovať a fotografie ukladať do telefónu.  
Keď je fotoaparát zapnutý, môžete ho nastaviť.  
Fotoaparát zaostríte stlačením tlačidla [Hore] a [Dolu]. 
Stlačte tlačidlo [Možnosti]:  
－Natáčanie videa：Prepnite na funkciu Natáčanie videa  
－Fotografie：Na SD karte môžete prezerať fotografie a vybrať ich 



 

 

ako pozadie, alebo ich premenovať alebo vymazať.   
－Nastavenie fotoaparátu：  
         Predídete presvetleniu ：Podľa potreby možno nastaviť 
„50Hz”alebo „60Hz”. 
         Časovač：5/10/15 sekúnd podľa potreby  
－Nastavenie fotoaparátu： 
          Veľkosť fotografií：160*120、320*240、240*320 
          Kvalita fotografií：nízka/stredná/vysoká    
－Vyváženie bielej：Auto, Slnko, Umelé, Denné, Pod mrakom, 
Tlmené 
－Režim：Auto/ Nočné snímky  
－Úložisko：Fotografie možno ukladať do telefónu alebo na SD kartu  
－Návrat do továrenského nastavenia：Vrátiť sa do továrenského 
nastavenia.  
Po nastavení fotografujte stlačením tlačidla [OK]. 
FOTOGRAFIE  
Pri prezeraní fotografií stlačením tlačidla [vľavo] vyberte:  
－Prezeranie：Prezeranie fotografií 
－Poslať： Posielanie fotografií cez Bluetooth  
－Nastaviť：Nastaviť ako pozadie  
－Premenovať：Premenujte fotografiu  
－Vymazať：Vymazať fotografiu 
－Informácie：Zistíte parametre fotografie  
ZÁZNAM VIDEA  
Stlačením [Možnosti] sa dostanete k týmto funkciám:  
－Prepnúť na fotoaparát：Prepnúť na fotoaparát 
－Nastavenie Záznamu videa：Predísť presvetleniu 



 

 

－Nastavenie videa：Nastaviť kvalitu videa  
PREHRÁVAČ VIDEÍ  
Zobrazte a prehrávajte videá zo zoznamu. 
Vyberte video a stlačením ľavého klávesu zvoľte funkciu: 
－Prehrať：Prehrať video podľa výberu  
－Poslať： Posielanie videí cez Bluetooth  
－Premenovať：Premenovať video 
－Vymazať：Vymazať video  
Stlačením klávesu [OK] môžete prehrávať alebo pozastaviť video.  

Dlhým stlačením navigačného tlačidla [doľava] a [doprava] môžete 
zrýchľovať a vracať prehrávané videá.  Stlačením tlačidla [hore] 
prepnete do režimu celej obrazovky. Stlačením tlačidla [dolu] 
zastavíte prehrávanie.  

PREHRÁVAČ HUDBY  
Prehrávajte hudobné súbory uložené v adresári. Stlačením tlačidla 
[OK] skladby prehrávate alebo pozastavíte.  Stlačením tlačidla 
[vľavo] a [vpravo] prepnete na poslednú alebo ďalšiu skladbu.  
Dlhým stlačením tlačidla [vľavo] a [vpravo] zrýchľujete alebo 
prehrávate späť.   

Pre kontrolu hlasitosti stlačte * alebo #.  
Pre vstup do zoznamu skladieb stlačte [Playlist]. Vyberte skladbu 
a stlačením [Možnosti] zvoľte funkciu:  

－Prehrať：Prehrať skladbu 

－Detaily：Zobraziť informácie o skladbe  
－Aktualizovať zoznam skladieb：Aktualizovať zoznam skladieb 
－Nastavenie：Zvoľte príslušný parameter  



 

 

6HLASOVÝ ZÁZNAM 
Stlačením navigačného tlačidla [vľavo] prejdete na možnosť nového 
záznamu, zoznam záznamov a do nastavenia.   
FM RÁDIO 

Súčasťou telefónu je aj FM rádio.   
Stlačením navigačného tlačidla [hore]/[dolu] prejdete na 

ďalší/posledný kanál. Stlačením navigačného tlačidla [vľavo] 

a [vpravo] automaticky vyhľadávate. Stlačením tlačidla [OK] FM rádio 

zapnete a vypnete. Stlačením tlačidla [vľavo] prejdete na možnosti:  
－Zoznam kanálov： Upraviť názov a frekvenciu kanálov. 

－Ručné ladenie：Naladiť frekvenciu ručne.  

－Automatické vyhľadávanie：Automaticky nájsť a uložiť kanál.  

－Nastavenie：Zapnutie alebo vypnutie prehrávania na pozadí.  

BUDÍK  
Pri vypnutí hovorov alebo tichom režime sa aktivuje viac budíkov.  
Vyberte si ľubovoľný budík a stlačením [Upraviť] môžete kritériá 
upraviť. Po dokončení nastavenia nezabudnite stlačiť tlačidlo [Uložiť].   
TELEFÓNNY ZOZNAM  
Táto funkcia umožňuje zobraziť a spravovať informácie o telefónnom 
čísle v prístroji a na SIM karte 
1. Zoznam kontaktov  
Stlačením pravého tlačidla na obrazovke otvoríte Kontakty. 
Všetky záznamy týkajúce sa zoznamu kontaktov sa v základnom 
nastavení ukladajú do mobilného telefónu a na  SIM kartu. Pre 
nastavenie zobrazenia zoznamu kontaktov stlačte  „Možnosti“ 



 

 

a vstúpte do menu. Potom vyberte „Nastavenie kontaktov“ -> 
„Preferované úložisko“.  
V rozhraní zoznamu môžete robiť tieto akcie:  
  - Zvoliť „Pridať nový kontakt“ a pridať SIM kartu alebo telefónne 
číslo;  
  - Stlačením navigačného tlačidla skontrolovať záznamy; 
  - Stlačením číselných tlačidiel nájsť telefónne čísla; 
  - Stlačením číselných tlačidiel vytočiť aktuálne číslo; 
  - Stlačením ľavého funkčného tlačidla prejsť do ponuky „Možnosti“ 
a použiť príslušnú funkciu z ponuky  
 - Stlačením tlačidla OK zobraziť aktuálny záznam pre viac informácií. 
2. Ponuka Možnosti  
V rozhraní zoznamu Kontaktov môžete robiť tieto akcie: 
- Zobrazenie: upraviť detail kontaktu. 
－Poslať textovú správu: Posielanie správ na aktuálne číslo.  
- Hovor: Vytočiť aktuálne číslo 
- Upraviť: Upraviť detail čísla.  
－Vymazať: vymazať číslo. 
- Kopírovať:  Kopírovať aktuálne číslo. 
- Pridať do blokovaných: Pridať číslo na zoznam blokovaných 
kontaktov. 
- Označiť niekoľko:  Vybrať niekoľko kontaktov. 
3. Nastavenie kontaktov:  Je schopný robiť nižšie uvedené operácie:  
- Ďalšie čísla:  Možno nastaviť čísla majiteľa, pevné čísla a SOS čísla.  
- Stav pamäte: Stav pamäte SIM karty a telefónu sú viditeľné.  
- Kopírovať kontakty:  Kontakty možno kopírovať zo SIM karty do 
telefónu a z telefónu na SIM kartu.  



 

 

- Presúvať kontakty:  Kontakty možno presúvať zo SIM karty do 
telefónu a z telefónu na SIM kartu. 
- Odstrániť všetky kontakty:  Všetky kontakty v telefóne a na SIM 
karte možno vymazať.  
V tejto ponuke možno pridať kontakt.  
Zadajte číslo a stlačením tlačidla [vľavo] v pohotovostnom režime 
uložte číslo do telefónu, SIM karty a kontaktov.  
SPRÁVCA SÚBOROV  
Telefón podporuje Micro SD kartu.  Pomocou správcu súborov 
môžete pohodlne spravovať rôzne adresáre a súbory na Micro SD 
karte.  
Kliknutím na tlačidlo OK vstúpite do vybranej zložky;  
Stlačením ľavého funkčného tlačidla vstúpite do možností a môžete 
robiť tieto akcie: 
－Otvoriť: otvoriť aktuálny súbor 
－Poslať: poslať vybrané súbory cez Bluetooth alebo MMS. 
- Nová zložka: založiť novú zložku na úložisku. 
－Premenovať: premenovať aktuálny súbor. 
- Vymazať: vymazať vybrané súbory, táto funkcia nie je k dispozícii pre 
systémové zložky.  
- Označiť niekoľko: označiť jednu alebo viac zložiek.  
- Kopírovať: kopírovať súbor do dokumentu. 
- Presunúť: presunúť súbor do dokumentu. 
- Detaily: skontrolovať informácie o zložke.  
NASTAVENIE  
NASTAVENIE TELEFÓNU 
- Čas a dátum 



 

 

·Nastavenie miesta：Nastavte mesto, v ktorom sa nachádzate.  
·Čas / Dátum: Nastavte čas a dátum. 

·Nastavenie formátu：Nastavte formát času a dátumu.   
- Jazyk  
Môžete si vybrať akýkoľvek jazyk, ktorý telefón ponúka.   
- Základná metóda zadávania   
Nastavte základnú metódu vstupu pre úpravy.   
- Displej pohotovostného režimu  
V pohotovostnom režime si môžete zvoliť zobrazenie LCD.  

·Tapeta：Vyberte si obľúbenú tapetu. 
·Animácia pri zapnutí ： Vyberte animáciu zobrazenú pri 

zapnutí.  
·Animácia pri vypnutí ： Vyberte animáciu zobrazenú pri 

vypnutí.  
·Zobrazenie času a dátumu：Stlačením klávesu [OK] túto 

funkciu aktivujte alebo deaktivujte. Po aktivácii sa čas 
a dátum zobrazí na obrazovke.   

- Nastavenie tlačidiel 
Nastavte klávesové skratky navigačného tlačidla.   
- Ďalšie nastavenia  
·Podsvietenie LCD pozadia：Nastavenie jasu podsvietenia LCD a doby 

trvania.   
BEZPEČNOSŤ  
Táto funkcia poskytuje súvisiace nastavenia týkajúce sa bezpečného 
používania.  
- Bezpečnosť SIM  

·Zámok PIN ： PIN (Osobné identifikačné číslo, 4 až 8 číslic) 



 

 

zabraňuje používaniu SIM karty neoprávneným osobám.   
·Zmeniť PIN：PIN obvykle dodáva so SIM kartou operátor 
siete.  Ak je aktivovaná kontrola kódu PIN, PIN treba zadať pri 
každom zapnutí telefónu.  Ak trikrát zadáte nesprávny PIN 
kód, SMS karta sa zablokuje.   

- Bezpečnosť telefónu:  
Zámok telefónu môžete aktivovať alebo deaktivovať, heslo 
v základnom nastavení je 1234. Pre zmenu hesla najprv zadajte 
počiatočné heslo 1234 a potom zadajte nové heslo. 
NASTAVENIE SIETE  
Môžete znova prehľadať sieť.  Vyberte si vašu obľúbenú sieť 
a vyberte, či ju registrujete automaticky alebo ručne.   
NASTAVENIE DUAL SIM   
－Dual Sim（2 SIM karty） 
Sú možné 2 SIM karty SIM 1 a SIM 2.  
- Iba SIM 1 
SIM 1 je povolená a SIM 2 je deaktivovaná. 
- Iba SIM 2  
SIM 2 je povolená a SIM 1 je deaktivovaná.  
OBNOVENIE NASTAVENIA  
Zadajte PIN (1234) a potvrďte. Telefón sa vypne a vráti do 
továrenského nastavenia.  
BLUETOOTH  

-VÝKON：Vyberte, či BT povoliť alebo nie.  

-VIDITEĽNOST：Zvoľte, či chcete BT zdieľať alebo skryť.  Ak je BT 

skrytý, iné zariadenia ho nenájdu.    



 

 

-Moje zariadenia：Vyhľadať iné BT v okolí  

-Moje meno： Meno, pod ktorým sa vaše BT zariadenie zobrazí, ak 

ho je možné vyhľadať.  

SVETLO 

Možnosti zapnúť alebo vypnúť alebo použiť SOS svietidlo.  

ZADÁVANIE 

Viac možností zadávania textu a číslic. Stlačením tlačidla [#] môžete 
kruhovo prepínať medzi jednotlivými možnosťami: 
ABC/abc/Abc/Numerické.  
 

Potrebujete poradiť aj po prečítaní tohto návodu?  
Najprv si prečítajte "Najčastejšie otázky" na adrese 

www.evolveo.com alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti 

EVOLVEO. 

 
Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 
• inštalácii iného firmware, než ktorý bol inštalovaný v EVOLVEO 
telefóne ako originálny v továrni 
• elektromechanickom alebo mechanickom poškodení telefónu 
spôsobenom užívateľovým nevhodným používaním (napr. 
prasknutý displej alebo dotyková vrstva, prasknutý predný alebo 
zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot 
pre SIM karty, slot pre microSDHC kartu alebo vstup pre slúchadlá 
a pod.) 
• poškodení reproduktora a slúchadla kovovými časticami 
• poškodení prírodnými vplyvmi, ako sú oheň, voda, statická 



 

 

elektrina, zvýšená teplota a pod. 
• poruche vzniknutej obvyklým opotrebením 
• poškodení neautorizovanou opravou 
• firmware telefónu, ak si vyžaduje aktualizáciu z dôvodu zmien v 
parametroch siete mobilných operátorov 
• poruchy funkcie siete  operátora mobilných telefónov  
• batérii, ak po viac než 6 mesiacoch používania nedrží svoju 
pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov) 
• úmyselnom poškodení 
 
Záručný a pozáručný servis 
Opravy a servis môžu vykonávať iba autorizované servisné miesta 
pre telefóny EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak sa môže 
mobilný telefón poškodiť a vy 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 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 StrongPhone F5 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, 
ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. 
Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Výrobca 
Naxya Limited / No. 5, 17/F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 



 

 

 
EU dovozca  
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 
Všetky práva vyhradené. 
Konštrukcia a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez 
predošlého upozornenia. 
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