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Üdvözöljük
Köszönjük, hogy az EVOLVEO StrongPhone Z5 ellenálló mobiltelefon
megvásárlása mellett döntött!
A telefon fő előnyei a következők:
• nagy 2,8“-es kijelző
• ütésállóság
• IP68-as vízállóság
• SOS gomb
• két SIM kártya
• power bank-ként is használható
• nagy, 4 000 mAh kapacitású elem
Hisszük, hogy maradéktalanul elégedett lesz a termékünkkel!
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A telefon leírása
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Funkciók
Fülhallgató
Kijelző
Bal funkcionális gomb
Navigálógomb
Hívás gomb
Alfanumerikus billentyűzet
* gomb
0-ás gomb: Lámpa
8-as gomb: Power bank
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Funkciók
# gomb
Hívás vége
Jobb funkcionális gomb
Akkumulátor borítása
Fényképezőgép
Lámpa
Hangszóró
Fülhallgató csatlakozója
SOS gomb

GOMBOK

FUNKCIÓK

Bal funkcionális
gomb BFG (3)

A gomb megnyomásával juthat a készültségi
módban használható lehetőségekhez. Az elindított
funkciók a képernyő bal alsó sarkában jelennek
meg.

Jobb
funkcionális
gomb JFG (12)

A jobb gomb megnyomásával az elérhetőségeket
jelenítheti meg. Visszalép az előző menübe. Kitörli
a beírt információt.

Hívás gomb (5)

A gomb megnyomásával felhívhatja a kiválasztott
telefonszámot. Fogadhatja a bejövő hívást.
Készenléti állapotban beléphet a hívási
előzményekbe.

Hívás vége
gomb (11)

Telefon kikapcsolása: A gomb hosszabb lenyomva
tartásával a készenléti üzemmódban kikapcsolja a
készüléket. Telefon bekapcsolása: A kikapcsolás
gomb lenyomva tartásával ismét bekapcsolja a
telefont. A gomb megnyomásával visszatér a
készenléti módba. A gomb megnyomásával
leteheti a hívást. A kezdőképernyőn a gomb
megnyomásával kikapcsolja a kijelzőt és lezárja a
billentyűzetet.
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Navigálógomb
(4)

A menüben le-, föl, valamint jobbra és balra
mozoghat a gombbal. A kezdőképernyőn tetszés
szerint rendelhet a gombhoz gyorselérési
funkciókat A középső gombbal megerősítheti a
műveletet, vagy beléphet a menübe.

Alfanumerikus
gombok (6)

Készenléti állapotban lehetővé teszik, hogy
telefonszámot tárcsázzon, szerkesztési módban
pedig betűket és számokat írhat velük.

* gomb (7)

Készenléti állapotban nyomja meg kétszer a
„*“ gombot a „+“ szimbólum beírásához a
nemzetközi hívásokhoz. Író módban lehetővé teszi
speciális karakterek beírását.

0-ás gomb lámpa (8)

A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja
a lámpát

9-as gomb –
power bank (9)

A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja
a power bankot

# gomb (10)

Író módban átállíthatja vele az írásjelek
beadásának módját. Profilok módosítása (hosszan
lenyomva).

SOS gomb (18)

A gomb nyomva tartásával bekapcsolja/kikapcsolja
a lámpát

Telefon üzembe helyezése
Akkumulátor behelyezése

Kövesse az utasításokat, hogy helyesen is biztonságosan be tudja
helyezni az akkumulátort a telefonjába.
1.
Csavarozza ki a négy csavart a telefon hátlapján, és helyezze be
az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a
helyén van.
2.
Helyezze vissza a telefon hátlapját.
3.
Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik-e.
4.
Húzza be a négy csavart a telefon hátlapján, amíg szorosak nem
lesznek.

A SIM kártya és a MicroSD kártya behelyezése
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Csavarozza ki a négy csavart a telefon hátlapján.
Távolítsa el az akkumulátor borítását.
Távolítsa el az akkumulátort.
Helyezze be a SIM kártyát(kat) / MicroSD kártyát a SIM 1(2) /
MicroSD - nek megjelölt nyílásba.
Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik-e.
Húzza be a négy csavart a telefon hátlapján, amíg szorosak nem
lesznek.

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz. A töltés automatikusan
elindul. A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet
tölteni. Az akkumulátor szintét jelzi a kijelző.

A telefon be- és kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás vége gombot (11) 3
másodpercig.

7

A billentyűzet feloldása / lezárása

A telefont a bal funkcionális gomb (3) vagy a hívás vége gomb (11)
megnyomásával ébresztheti fel. A billentyűzet feloldásához nyomja
meg az BFG (3), majd a * (7) gombot. A billentyűzet lezárásához
nyomja meg röviden a hívás vége (11) gombot. Az automatikus lezárást
beállíthatja a Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Tulajdonságok
megjelenítése/Billentyűzet automatikus lezárása menüben.

Hívás

Írja be a kívánt számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a zöld
gombot (5) a híváshoz.
Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld gombot (5).
A hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot (11)
A hangerőt hívás közben a fel/le navigációs gombbal (4) állíthatja be.

Alapfunkciók
Üzenetek

A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek fogadását és küldését. A
menübe való belépéshez használja a Bal navigációs gombot (4) vagy a
BFG (3)/Menü/Üzenetek. Az Üzenetek menüben szöveges üzeneteket
írhat, megtekintheti, megválaszolhatja, továbbíthatja és törölheti a
fogadott és elküldött szöveges üzeneteket, írhat üzenetvázlatokat és
más beállításokat is megadhat.

Telefonkönyv

Ebben a menüben szerkesztheti a névjegyeket, pl. új névjegyet hozhat
létre, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti a meglévő névjegyeket.
Gyorshívást is beállíthat a 2-9 számokhoz.
A menübe való belépéshez használja a JFG (12) Névjegyek vagy a
BFG (3)/Menü/Telefonkönyv.

Telefonszám hozzáadása a telefonkönyvhöz
1.
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Navigáljon a Telefonkönyvbe → Lehetőségek → Új névjegy
létrehozása.

2.

Válassza ki a tárhelyet (SIM kártya vagy Telefon tárhelye).

3.

Adja meg a nevet és a telefonszámot.

4.

Nyomja meg a BFG-ot (3) és válasszon a Lehetőségek → Mentés
vagy mégse között, vagy nyomja meg a navigálógombot (4) és
rögtön mentse el.

Gyorstárcsázás beállítása

Ha szeretne bizonyos telefonszámokat még gyorsabban tárcsázni,
névjegyeket rendelhet hozzá az egyes számokhoz tartozó gombokhoz
2-9 -ig a telefonkönyvből.
1.

2.

Lépjen a Telefonkönyv/Tárcsázás/Címjegyzék
beállításai/Gyorstárcsázás/Állapot/Be lehetőségekre.
A Gyorshívó számok hozzárendeléséhez a már meglévő
névjegyekhez válassza a Számok beállítása/Szerkeszt
lehetőséget.

Híváslista

A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Híváslista.

Híváslista

Itt található a nem fogadott, tárcsázott, fogadott és az összes hívás
listája. A BFG (3) megnyomásával különféle lehetőségeket nyithat meg,
például Nézet, Hívás, Szöveges üzenet küldése, Mentés a
Névjegyzékbe, Hozzáadás a tiltólistára, Törlés.

Hívás beállítások

A BFG (3) megnyomásával megnyithatja az egyes SIM-kártyák
beállításait, például a hívásvárakoztatást és a hívásátirányítást,
kiválaszthatja a válasz módját és beállíthatja a letiltott számokat is.
Hívásvárakoztatás: Adja meg, hogy az új bejövő hívást
hívásvárakoztató hangjelzéssel legyen-e jelezve, egy másik hívás
közben.
1.
Lépjen a Híváslista/Hívásbeállítások/Hívásbeállítások SIM 1 (SIM
2)/Hívásvárakoztatás részhez
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2.

Válassza az Aktiválás vagy Deaktiválás lehetőséget, és a
beállítások automatikusan mentve lesznek.
3.
Le kell ellenőriznie, hogy elérhető-e ez a szolgáltatás.
A szolgáltatás engedélyeztetéséhez forduljon mobilszolgáltatójához.
Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások az egyes
mobil szolgáltatóktól függően változhatnak.

Hívásátirányítás:

Adja meg, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokat át kell-e irányítani
egy másik megadott telefonszámra, és milyen esetekben.
1.
Lépjen a Híváslista/Hívásbeállítások/Hívásbeállítások SIM 1 (SIM
2)/Hívásátirányítás részhez
2.
Válassza ki a kívánt átirányítási beállítást (Összes hanghívás
átirányítása, Átirányítás, ha nem elérhető, Átirányítás, ha nem
érkezik válasz a hívásra, Átirányítás, ha foglalt, Minden adathívás
átirányítása.)
3.
Válassza az Aktiválás / Új számra lehetőséget, amelyre át
lesznek irányítva a hívásai.
4.
Aktiválhatja a Hangposta funkciót is
Erősítse meg az Opciók / Kész gombbal, és a beállítások mentésre
kerülnek.

Blokkolt számok - Feketelista

Akár 20 számot is leblokkolhat. Ha ezt a funkciót használja, a tiltólistán
szereplő számok nem tudják Önt felhívni. A hívó félnek automatikusan
az a jelzés érkezik, hogy a hívott szám foglalt.
Telefonszám hozzáadása a tiltólistára
1.
Lépjen a Híváslista/Hívásbeállítások/Speciális
beállítások/Feketelista menüpontra.
2.
Írja be azokat a telefonszámokat, amelyeket hozzá kíván adni a
listához.
3.
Erősítse meg az Opciók/Kész lehetőséggel, és a beállítások
mentésre kerülnek.
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Beállítások
Profilok

Ez a mobiltelefon többféle profilt kínál: Fő, Csendes, Találkozó, Utcai
Testre szabhatja az egyes beállításokat adott eseményekhez vagy
környezetekhez.
Itt látható a Normál mód beállításának módja.
1.
A menübe való belépéshez használja az BFG
(3)/Menü/Beállítások/ Profilok/Fő/Kiválasztás/Aktiválás
lehetőségeket.
2.

A beállításokat a Testreszabás menüben módosíthatja.
 Riasztás típusa: Csak csengés, csak rezgés, rezgés és
csengés, rezgés majd csengés
 Csengés típusa: Ismétlődő, Egyszeri
 Csengés hangja: Hang 1, Hang 2...vagy válasszon a fájlok
közül.
 A csengés hangerejét a navigációs gombbal állíthatja be.
 Üzenet: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5
 A gombnyomások jelzőhangjának hangerejét a navigációs
gombbal állíthatja be.
 A telefon bekapcsolása: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5
 Telefon kikapcsolása: Csendes, Hang 1, Hang 2,...Hang 5

Telefon beállítások
SOS funkció beállítása

Ez a mobiltelefon SOS funkcióval is fel van szerelve - ha 1,5
másodpercig lenyomva tartja az oldalsó gombot, a telefon
automatikusan felhívja és/vagy szöveges üzenetet küld az Ön által
kiválasztott segélyhívó kapcsolatokat/-nak. Ha nincs beállítva SOS-
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szám, a „Nincs SOS-segélyhívó szám“ üzenet jelenik meg. Így először
létre kell hoznia a segélyhívó kapcsolatokat.
1.
A menübe való belépéshez használja az BFG
(3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/SOS/SOS/Bekapcsolás
lehetőségeket.
2.

Nyomja meg az SOS számot - a navigációs gombbal válasszon ki
egy névjegyet a telefonkönyvből, vagy nyomja meg a bal gombot,
és írja be a telefonszámot. Összesen 4 számot vehet fel a listára.

3.

Az SOS SMS tartalom opció kiválasztásával beállíthatja a
segélyhívó SMS tartalmát, és kiválaszthatja, hogy küldjön-e SOS
üzenetet a segélyhívás után.

4.

A Riasztás hang menüjében beállíthatja a riasztási hang állapotát:
be/ki.

Az SOS állapot leáll, ha az egyik személy fogadja a hívást, vagy ha a
harmadik tárcsázás után sem fogadja a hívást egyik sem.
Fontos figyelmeztetés: A telefon olyan funkcióval is fel van szerelve,
mely az SOS riasztás aktiválása után elküldi SOS üzenetben a telefon
hozzávetőleges helyzetét. A telefon a GSM mobilhálózatot használja a
helyzetének meghatározásához. A helymeghatározás pontossága a
GSM hálózat lefedettségétől függ - a városokban a pontossága tíz-száz
méter, városon kívül lényegesen alacsonyabb.
Erre a szolgáltatásra nem vállalunk garanciát, és az eredmények
pontossága és a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem
garantált sem a
telefon forgalmazója, sem a térképadatok üzemeltetője vagy
forgalmazója által. A szolgáltatás bármilyen előzetes figyelmeztetés
nélkül felmondható.
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Dátum és idő beállítása
1.

A menübe való belépéshez használja az BFG
(3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Dátum és idő/Dátum/Idő
beállítása lehetőségeket.

2.

Adja meg az aktuális időt és dátumot.

3.

A mentésre kattintással aktiválja a beállítást.

Ütemezett bekapcsolás

Két tervezett időpontot állíthat be a telefon be- vagy kikapcsolásához

Nyelv/írási nyelv beállítások

A menübe való belépéshez használja az BFG
(3)/Menü/Beállítások/Telefon beállítások/Nyelv vagy írás nyelvének
beállítása lehetőségeket. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Tulajdonságok megjelenítése

A háttérkép, az adatok és az automatikus billentyűzár beállítása a
főképernyőn

Navigációs billentyűk

Négy rövidítő gyorsbillentyűt állíthat be a telefon menüjéből.

Repülő üzemmód

Kikapcsolja a telefon összes antennáját.

LCD kijelző beállítása

A fényerő és a háttérvilágítás beállítása.

Biztonsági beállítások

SIM 1 (SIM 2) biztonsága: Ebben az esetben PIN-zárat jelent. A PINzár aktiválásához meg kell adnia a helyes PIN-kódot. Ha aktiválja a
PIN-zárat, minden bekapcsoláskor meg kell adnia a PIN-kódot. Ha
egymás után háromszor rossz PIN-kódot ír be, akkor meg kell adnia a
PIN-feloldási kulcsot (PUK). A PUK kódot a PIN kód feloldásához és
megváltoztatásához használhatja. A PUK-kódért forduljon a SIM-kártya
szolgáltatójához.
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Telefon biztonsága

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon zárolását/feloldását. Ha
engedélyezi, akkor a telefon minden bekapcsolásakor meg kell adnia
egy jelszót, ez a jelszó alapértelmezett állapotban 1234.

Gyári beállítások visszaállítása

Az alapértelmezett jelszó 1234. Ne feledje, hogy a gyári beállítások
visszaállítása után minden adat törlődik a készülékről!

Multimédia
A mobiltelefon képes megjeleníteni és lejátszani különböző formátumú
multimédiás tartalmakat (fényképeket, zenéket és videókat). Különböző
alkalmazások állnak rendelkezésre.
1.
A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG
(3)/Menü/Multimédia lehetőségeket
2.
A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához
válassza az Audio lejátszó lehetőséget.
3.
A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához
válassza az Képnézegető lehetőséget.
4.
A készüléken vagy a micro-SD kártyán tárolt zene lejátszásához
válassza az Videó lejátszó lehetőséget.
5.
Videofájl rögzítéséhez válassza a Videofelvevő lehetőséget
6.
Hangfájl rögzítéséhez válassza a Hangfelvevő lehetőséget

FM rádió
A mobiltelefon beépített rádióval van felszerelve, amellyel FM
rádióállomásokhoz kapcsolódhat.
1.
A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/FM
rádió lehetőségeket.
2.
Lépjen az FM rádió / opció oldalra, ahol manuálisan beírhat vagy
automatikusan kereshet egy csatornát, valamint beállíthatja a
háttérben való lejátszást.
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3.
4.
5.
6.

A navigációs gomb megnyomásával bekapcsolhatja vagy
leállíthatja a rádiót.
A hangerőt a * (7) és a # (10) gombokkal szabályozhatja.
A jobb és bal navigációs gombokkal válthat az előző vagy a
következő elérhető csatornára.
A fel és le gombokkal növelheti vagy csökkentheti a frekvenciát.

Fájlkezelő
A fájlkezelővel szükség szerint kezelheti fájljait. Megtekintheti,
másolhatja, áthelyezheti és egyéb karbantartási műveleteket végezhet
a telefonján vagy a microSD-kártyán tárolt fájlokon, például képeken,
videókon, zenéken vagy alkalmazásokon.
A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Fájlkezelő
lehetőségeket

Fényképezőgép
A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Fényképező
lehetőségeket
A kamerával a navigációs gomb megnyomásával készíthet képeket. A
kamera használata előtt helyezzen be egy microSD kártyát a
mobiltelefonjába.

Tervező
A menübe való belépéshez nyomja meg a BFG (3)/Menü/Tervező
lehetőségeket.

OTG Töltő

A telefon OTG funkcióval ellátott power bankként használható más
eszközök töltésére.
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1. Lépjen be a Tervező/OTG Töltő/Bekapcsolva. A főmenüben a 8-as
billentyű lenyomásával is be- és kikapcsolható
2. Csatlakoztassa telefonját egy másik eszközhöz az OTG csatlakozó
és az USB kábel segítségével.

Ébresztőóra

Alapértelmezett beállítások közt öt deaktivált riasztás található.
Szükség szerint aktiválhat egyet, többet vagy akár az összeset. Testre
szabhatja az egyes riasztások beállításait.
1.
Lépjen a Tervező / Ébresztőóra / Ébresztőóra beállítása /
Szerkesztés menüpontra.
2.
A bekapcsolásához válassza az Állapot/Be lehetőséget.
3.
Válassza ki a kívánt időt.
4.
Válassza ki az ismétlések számát: Egyszer/Minden nap/Saját
5.
Válassza ki az ébresztő hangot, öt csengőhang közül választhat
6.
Mentse el a kiválasztott beállításokat.

Naptár

A Naptár segítségével találkozókat, értekezleteket és látogatásokat
hozhat létre és kezelhet.
1.
Lépjen a Szervező/Naptár oldalra, és megjelenik az aktuális
hónap áttekintése a hét napjaival.
2.
A navigációs gombok segítségével navigálhat vízszintesen és
függőlegesen.
Esemény hozzáadása a naptárhoz
1.
Az BFG (3) megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2.
Lépjen a Naptár / Opciók / Esemény hozzáadása lehetőségre.
3.
Írja be az esemény tárgyát - adja meg az esemény dátumát és
idejét - állítsa be az esemény típusát, emlékeztetőjét,
ismétlődésének módját, az esemény helyét, az esemény leírását,
majd mentse el.
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Számológép

A telefon praktikus beépített számológépe lehetővé teszi az alapvető
matematikai feladatok elvégzését.
1. Nyissa meg a Szervező/Számológép oldalt.
2. Írja be a számokat a numerikus billentyűzet segítségével.
3. Nyomja meg a megfelelő gombot az aritmetikai művelethez
4. Az eredmény megjelenítéséhez nyomja meg a navigációs gombot
(=).
5. Nyomja meg a * gombot 00 beírásához.
6. Tizedesjegy beszúrásához nyomja meg a # gombot.
7. A BFG (3) megnyomásával törli az összes számot.

Bluetooth

A Bluetooth funkcióval ingyenesen cserélhet adatot más Bluetoothkompatibilis eszközzel.
Bluetooth be- és kikapcsolása
1.
Lépjen a Tervező/Bluetooth/Kapcsolatok oldalra.
2.
Válassza a Be/Ki lehetőséget a Bluetooth funkció be- és
kikapcsolásához.
Láthatóság:
Kiválaszthatja, hogy mobiltelefonja látható legyen-e a közelben lévő
Bluetooth-eszközök számára.
1.
Válassza a ki/be lehetőséget a telefon láthatóvá/láthatatlanná
tételéhez.
Saját készülék:
Keressen más Bluetooth-kompatibilis eszközöket a környéken,
amelyekhez csatlakozni szeretne.
1.
Lépjen a Tervező/Bluetooth/Saját eszközök/Új eszköz keresése
oldalra. Válassza ki az eszközt melyet párosítani kíván, majd a
párosításhoz nyomja meg a bal vagy a navigációs gombot.
2.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A mobiltelefonja
csatlakozott a kiválasztott eszközhöz.
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Információk fogadása Bluetooth-on keresztül
1.
Amikor egy másik eszköz fájlt próbál küldeni a telefonjára
Bluetooth-on keresztül, egy értesítés jelenik meg.
2.
A fájl fogadásához nyomja meg a bal gombot.
Információk küldése Bluetooth-on keresztül
1.
Válassza ki a megosztani kívánt fájlt, nyomja meg az
Opciók/Küldés/Bluetooth-on gombot.
2.
Válassza ki annak az eszköznek a nevét, amellyel meg szeretné
osztani a fájlt, vagy válassza ki az új eszköz keresését (további
információkért lásd: Saját készülék), majd nyomja meg a bal
billentyűt a küldéshez.

Megjegyzések:
1.
2.

Lépjen a Tervező/Megjegyzések oldalra.
Írjon be szöveget, majd mentse el.

Karbantartási tanácsok
Puha szöszmentes ruhával tisztítsa. A készülék tisztításához ne
használjon tisztítószert vagy oldószert.

A jótállás NEM VONATKOZIK:

• Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő
telepítése.
• A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy
mechanikus károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett telefon elülső
vagy hátsó borítója, sérült microUSB tápcsatlakozó, SIM-kártya
foglalat, microSDHC-kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb..)
• A hangszóró és a fejhallgató károsodása a fémrészecskék által.
• Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas
hőmérsékleten bekövetkező károk által.
• Normál kopás okozta hibák.
• Nem képesített személy által végzett javítások által okozott károk
• Telefon firmware-ére, ha a mobil hálózati paraméterek változásai miatt
frissítést igényel.
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• Mobilhálózati hibák
• Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap elteltével sem tartja meg
eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitásának garanciája 6
hónap).
• Szándékos megkárosítás.

Garancia és jótállás utáni szerviz

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek hivatalos
szervizközpontjában végezhető (bővebben a www.evolveo.com címen),
különben károsíthatja a mobiltelefont és érvénytelenítheti a garanciát.

Megsemmisítés: A terméken, a mellékelt dokumentumokban
vagy a csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra
jelenti, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden
elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív
hulladékként kell megsemmisíteni. Soha ne dobja ki ezeket a
termékeket válogatás nélküli kommunális hulladékként.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO
StrongPhone Z5 megfelel az eszköz típusára vonatkozó szabványok és
előírások követelményeinek.
A teljes megfelelőségi nyilatkozat itt található:
http://ftp.evolveo.com/ce/
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
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Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50,
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Kínában gyártva
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki specifikációi
előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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