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A: nanoSIM

B: microSDHC/SDXC κάρτα

Τηλέφωνο

Φακός

Αναγνώστης 

κεραυνό

Ένταση +/-

microUSB, type-C

Υβριδική υποδοχή

Ενεργ/ση-Απεν/ση
Ενεργ/ση - Απεν/ση Οθόνης

Εκκίνηση

Ανοίξτε την 
υβριδική υποδοχή
(SIM/microSDHC)

Κλείστε όλα τα 1 3

Εισαγωγή καρτών

Συνδέστε 

2

4

B A

ή
nanoSIM (slot SIM2)

(υποδοχήSIM1 slot, κύριο

καλύμματα 

Συνιστούμε να 

αποσυνδέσετε το 

φορτιστή αμέσως 

μετά τη φόρτιση του 

τηλεφώνου. Μπορείτε 

να παρατείνετε 

σημαντικά τη 

διάρκεια ζωής και τη 

χωρητικότητα της 

ενσωματωμένης 

μπαταρίας του 

τηλεφώνου.

δακτυλικών αποτυπωμάτων
τηλεφώνου

το φορτιστή

ENGΑγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα 

κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Το σπασμένο γυαλί λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση.

Ακολουθούν μερικές συστάσεις για την ασφαλή 
χρήση του:

 9■ Το EVOLVEO StrongPhone G  είναι σχεδιασμένο για 
να πολύ πιο ισχυρό σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο 
κινητό τηλέφωνο, ωστόσο, δεν είναι απολύτως 
άφθαρτο.

■ Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρείται σωστά κλειστή η 
θύρα  microUSB προκειμένου να διατηρείται η αντίσταση του 
τηλεφώνου στο νερό και την σκόνη.

■ Το EVOLVEO StrongPhone G9 είναι σύμφωνο με την 
πιστοποίηση IP69. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η συμβατότητα 
δεν διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητά του.

■ Η οθόνη του τηλεφώνου μπορεί να σπάσει αν χτυπήσει σε 
σκληρή επιφάνεια, όταν εκτεθεί σε ισχυρό χτύπημα ή όταν η 
οθόνη καμφθεί ή παραμορφωθεί με άλλο τρόπο. Σε 
περίπτωση καταστροφής της οθόνης, μην επιχειρήσετε να 
την επισκευάσετε.

■ Το τηλέφωνο είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό σε σκόνη στις 
ακόλουθες συνθήκες: Το νερό πρέπει να είναι κανονικό. 
Περιστασιακή χρήση σε χλωριωμένες πισίνες μπορεί να 
επιτραπεί, αλλά το τηλέφωνο πρέπει να πλυθεί με καθαρό 
νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θαλασσινό ή αλμυρό νερό.

■ Καθαρίστε το κινητό τηλέφωνο αμέσως αν έρθει σε επαφή 
με προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν κηλίδες, όπως 
μελάνι, χρώμα, μέικ-απ, τροφή, λάδι, κ.λπ. Αποσυνδέστε όλα 
τα καλώδια, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και 
χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε 
καθαριστικά τζαμιών, προϊόντα οικιακής καθαριότητας, 
σπρέι, διαλύματα, οινόπνευμα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

■ Αυτό το τηλέφωνο είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρονική 
συσκευή, ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται από 
χτυπήματα και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δεν είναι ανθεκτικό 
σε ρινίσματα μετάλλων ή άλλου είδους μεταλλικά σωματίδια.

■ Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο στην διάρκεια 
καταιγίδας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καταστροφή της 
συσκευής ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από 
τέτοια λειτουργία.

■ Το EVOLVEO StrongPhone G9 έχει ελεγχθεί για 
συμβατότητα με τα πρότυπα EU ραδιοκυμάτων, WiFi και 
Bluetooth. Σε περίπτωση που θέλετε να περιορίσετε τις 
επιπτώσεις της ενέργειας υψηλής συχνότητας, περιορίστε 
την διάρκεια της άμεσης έκθεσής σας σε ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές, π.χ., χρησιμοποιώντας ένα σετ Bluetooth hands-
free, ή κρατώντας μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στο 
σώμα σας και το κινητό τηλέφωνο.

■ Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το τηλέφωνο 
μόνοι σας, οποιαδήποτε κακή συναρμολόγηση, 
συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των εξωτερικών 
βιδών και του πίσω καλύμματος, μπορεί να οδηγήσει σε 
καταστροφή της συσκευής, η οποία δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

■ Μην βάφετε το τηλέφωνο με χρώματα. Όλα αυτά 
επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργικότητα του τηλεφώνου 
και την στεγανότητά του.

■ Οι κατασκευαστές, πωλητές και μεταπωλητές δεν φέρουν 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και άμεση ή 
έμμεση καταστροφή, σχετική με την χρήση αυτού του 
τηλεφώνου, ανεξάρτητα από το πώς ακριβώς προκλήθηκε.

■ Μην τρυπάτε τα ηχεία, μην εισάγετε οποιαδήποτε 
αντικείμενα στις θύρες εισόδου.

■ Σε περίπτωση που το τηλέφωνο πέσει σε νερό, σκουπίστε 
το με ένα στεγνό ύφασμα, και αφήστε το να στεγνώσει πριν 
το ενεργοποιήσετε ξανά.

■ Η επισκευή και συντήρηση μπορούν να γίνουν μόνο από 
εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο για τηλέφωνα EVOLVEO 
(περισσότερα στο www.evolveo.com), διαφορετικά το 
τηλέφωνο μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση μπορεί να 
ακυρωθεί.

Μην επιχειρήσετε να το στεγνώσετε με εξωτερική θερμική 
πηγή, όπως μικροκύματα ή σεσουάρ μαλλιών.

■ Το EVOLVEO StrongPhone G9 προορίζεται για χρήση σε 

θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C και μπορεί να παραμείνει 
αποθηκευμένο σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως 
45°C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να 
επηρεάσουν την λειτουργία του τηλεφώνου ή την διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας.

Το στοιχείο Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google 

• εγκατάστασης διαφορετικού υλικολογισμικού (firmware) 
από το πρωτότυπο εργοστασιακό υλικολογισμικό 
EVOLVEO ή ROOT του λειτουργικού συστήματος AndroidTM

• εκ προθέσεως φθοράς

http://www.evolveo.eu/gr/symparastasi

• μπαταρίας, αν μετά από 6 μήνες χρήσης δεν διατηρεί 

την αρχική της δυναμικότητα (η εγγύηση για την 

χωρητικότητα της μπαταρίας είναι έξι μήνες)

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις:

• ηλεκτρομηχανικής ή μηχανικής βλάβης στο τηλέφωνο 

προκληθείσας από ακατάλληλη χρήση από τον χρήστη 

(όπως σπασμένη οθόνη ή οθόνη αφής, σπασμένο 

μπροστινό ή πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, 

κατεστραμμένη υποδοχή microUSB, υποδοχή για κάρτες 

SIM, υποδοχή κάρτας microSD, σύνδεσης ακουστικών, 

κ.λπ.).

• καταστροφής προκαλούμενης από φυσικά φαινόμενα, 

όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, στατικό ηλεκτρισμό, υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.

• ελαττωμάτων προκαλούμενων από τη συνήθη χρήση 

του τηλεφώνου

• ζημιάς από  μη εξουσιοδοτημένη επισκευή

• βλάβης στα ηχεία και ακουστικά προκληθείσας από 

ρινίσματα μετάλλων

• βλαβών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Εξυπηρέτηση πελατών

Επισκευές και συντήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο 

από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για 

τηλέφωνα EVOLVEO (περισσότερες πληροφορίες: 

www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε 

βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την 

εγγύησή σας.

• firmware τηλεφώνου αν αυτό απαιτεί αναβάθμιση λόγω 

αλλαγών στις παραμέτρους των δικτύων της κινητής  

τηλεφωνίας

Τεχνική υποστήριξη EVOLVEO

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το 

απαγορευτικό Χ στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην 

συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα 

τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και 

συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους 

ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας 

της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα 

αταξινόμητα απορρίμματα.

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το 

GSM κινητό τηλέφωνο EVOLVEO StrongPhone G9 είναι 

σύμφωνο με τις προδιαγραφές των οδηγιών και 

κανονισμών, που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο 

συσκευής.

        

        Απόρριψη

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους 

κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.evolveo.com/ce

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, 

www.facebook.com/EvolveoCZ

Hong Kong

Κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές 

μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

Naxya Limited

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

www.evolveo.com

 

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Made in China

Abacus Electric, s.r.o.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

* Βεβαιωθείτε ότι το χαρακτηριστικό αυτόματης 
απενεργοποίησης είναι ανενεργό

* Πατήστε το πλήκτρο για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για 
τουλάχιστον  20  δευτερόλεπτα

* Επαναφέρετε τις Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Ρυθμίσεις > 
Backup & επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών 
δεδομένων > Επαναφορά τηλεφώνου)

* Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την κάρτα  SIM

Δεν μπορεί να ακουστεί ήχος

* Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι στο χαμηλότερο επίπεδο

Επικοινωνήστε με τον πάροχο

Το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα, 
"παγώνει" ή επανεκκινεί

Αντιμετώπιση προβλημάτων

* Πατήστε το πλήκτρο για Ενεργ/ση-Απεν/ση για τουλάχιστον  
20 δευτερόλεπτα.

* Φορτίστε την μπαταρία, αρχικά φορτίστε για περίπου μισή 
ώρα, κατόπιν αποσυνδέστε τον φορτιστή, συνδέστε τον ξανά 
και ολοκληρώστε την φόρτιση

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

* Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν είναι σε λειτουργία 
„Πτήσης“

Εσφαλμένο PIN

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (επαναφορά στις εργοστασιακές 
προεπιλογές) 

Το τηλέφωνο έχει "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται στην 
αφή

Το τηλέφωνο συμπεριφέρεται απρόσμενα, ορισμένες 
απαιτούμενες ενέργειες δεν μπορούν να εκτελεστούν

1. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργ/ση-Απεν/ση μέχρι να 
επανεκκινήσει το τηλέφωνο (για έως 20 δευτερόλεπτα).

Το τηλέφωνο θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, όλοι οι κωδικοί σας θα χαθούν, καθώς και οι 
εγκατεστημένες εφαρμογές, κ.λπ.

Ρυθμίσεις > Back up και Επαναφορά > Επαναφορά 
εργοστασιακών δεδομένων Διαγραφή όλων των δεδομένων 
στο τηλέφωνο

Προειδοποίηση!

Ταχεία πρόσβαση στις ρυθμίσεις τηλεφώνου

Σύρετε την επάνω μπάρα πληροφοριών της κύριας 
οθόνης προς τα κάτω με το δάκτυλο προκειμένου να 
εμφανιστούν πληροφορίες όπως WiFi, Bluetooth, GPS 
ή κατάσταση μεταφοράς Δεδομένων, Προφίλ ήχου, 
Φωτεινότητα, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, κ.λπ.

Προγραμματιζόμενο κουμπί

StrongPhone G9

SOS

Λειτουργία eSIM

Για τη σωστή λειτουργία eSIM πρέπει να επιλέξετε στις 
«Ρυθμίσεις» – «Προηγμένες λειτουργίες»: «eSIM/SIM 2»

Μετά εκκινήστε την εφαρμογή «eSIM Toolkit», εισαγάγετε 
τον κωδικό QR της νέας κάρτας eSIM επιλέγοντας «Scan 
Download».

Για να ελέγξετε την εισαγμένη eSIM, εκκινήστε την 
εφαρμογή «eSIM Toolkit» και επιλέξτε «To LUI».

Ενεργοποίηση της eSIM

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία eSIM.
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