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Vitajte
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš odolný mobilný telefón EVOLVEO
StrongPhone Z5!
Hlavné prednosti telefónu sú:
• veľký 2,8“ displej
• odolnosť proti nárazu
• vodeodolnosť podľa IP68
• SOS tlačidlo
• dve SIM karty
• funkcia powerbanky
• veľká batéria s kapacitou 4 000 mAh
Veríme, že budete s naším výrobkom plne spokojní!
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Opis telefónu
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Funkcia
Slúchadlo
Displej
Ľavé funkčné tlačidlo
Navigačné tlačidlo
Tlačidlo volania
Alfanumerické tlačidlá
Tlačidlo *
Tlačidlo 0: Svetlo
Tlačidlo 8: Powerbanka

10
11
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13
14
15
16
17
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Funkcia
Tlačidlo #
Tlačidlo koniec hovoru
Pravé funkčné tlačidlo
Kryt batérie
Fotoaparát
Svetlo
Reproduktor
Konektor na slúchadlá
Tlačidlo SOS

TLAČIDLÁ

FUNKCIE

Ľavé funkčné
tlačidlo LFT (3)

Stlačením tohto tlačidla prejdete do menu
v pohotovostnom režime. Spustíte funkciu, ktorá sa
ihneď zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.

Pravé funkčné
tlačidlo PFT (12)

Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu
kontaktov. Prejdete späť do predchádzajúceho
menu. Vymažete zapísané informácie.

Tlačidlo volania
(5)

Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného
telefónneho čísla. Príjmete prichádzajúci hovor.
V pohotovostnom režime vstúpite do histórie
hovorov.

Tlačidlo koniec
hovoru (11)

Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla v
pohotovostnom režime telefón vypnete. Zapnutie
telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón
opäť zapnete. Stlačením tohto tlačidla prejdete
späť do pohotovostného režimu. Stlačením tohto
tlačidla hovor ukončíte. Stlačením na hlavnej
obrazovke vypne displej a zamkne klávesnicu.
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Navigačné
tlačidlo (4)

V menu sa môžete pohybovať nahor a dole, doľava
a doprava. Na úvodnej obrazovke nájdete funkcie
rýchleho prístupu, ktoré je možné ľubovoľne
nastaviť. Prostredné tlačidlo slúži na potvrdenie
akcie alebo vstup do menu.

Alfanumerické
tlačidlá (6)

V pohotovostnom režime umožňujú napísať
telefónne číslo na vytočenie, v režime editácie
potom písanie písmen a číslic.

Tlačidlo * (7)

Dvojitým stlačením tlačidla „*“ v pohotovostnom
režime napíšete symbol „+“ pre medzinárodné
volanie. V režime písania textu umožňuje vložiť
špeciálne znaky

Tlačidlo 0 –
svetlo (8)

Dlhým stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetlo

Tlačidlo 9 –
powerbanka (9)

Dlhým stlačením tlačidla zapnete/vypnete
powerbanku

Tlačidlo # (10)

V režime písania textu prepína spôsob zadávania
znakov. Zmena profilov (dlhým stlačením).

Tlačidlo SOS
(18)

Dlhým stlačením tlačidla aktivujete SOS alarm

Uvedenie telefónu do prevádzky
Vloženie batérie

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste správne a bezpečne vložili
batériu do svojho telefónu.
1.
Vyskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie a vložte batériu. Uistite
sa, že je batéria správne zarovnaná.
2.
Nasaďte kryt batérie späť na telefón.
3.
Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
4.
Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, kým nebudú pevne
utiahnuté.

Vloženie karty SIM a pamäťovej karty MicroSD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie.
Odstráňte kryt batérie.
Vyberte batériu.
Vložte SIM kartu(y)/MicroSD kartu do slotu označeného SIM
1(2)/MicroSD.
Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, kým nebudú pevne
utiahnuté.

Nabitie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB. Nabíjanie sa spustí automaticky.
Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom
stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo koniec hovoru (11) počas 3 sekúnd.

Odomknutie/zamknutie klávesnice

Telefón prebudíte stlačením ľavého funkčného tlačidla (3) alebo tlačidla
koniec hovoru (11). Potom na uzamknutie klávesnice stlačte LFT (3) a
následne tlačidlo * (7). Na uzamknutie klávesnice stlačte krátko tlačidlo

7

koniec hovoru (11). Automatické uzamknutie klávesnice je možné
nastaviť v Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Zobraziť
vlastnosti/Automatické zamknutie klávesnice.

Volanie

Na klávesnici zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo
(5) na zavolanie.
Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo (5).
Na odmietnutie hovoru stlačte červené tlačidlo (11).
Hlasitost upravíte počas hovoru pomocou navigačného tlačidla
Nahor/dole (4).

Základné funkcie
Správy

Telefón umožňuje prijímať a posielať textové správy SMS. Na vstup do
ponuky použite navigačné tlačidlo Vľavo (4) alebo LFT (3)/Menu/Správy.
V ponuke Správy môžete písať textové správy, prezerať, odpovedať,
preposielať a mazať prijaté a odoslané textové správy, písať koncepty
správ a vykonávať ďalšie nastavenia.

Telefónny zoznam

V tejto ponuke môžete vykonávať úpravy kontaktov, napr. pridať nový
kontakt, presunúť, skopírovať alebo odstrániť existujúce kontakty.
Môžete tiež nastaviť rýchle voľby pre čísla 2 – 9.
Na vstup do ponuky použite PFT (12) Mená alebo LFT
(3)/Menu/Telefónny zoznam.

Pridanie telefónneho čísla do Telefónneho zoznamu
1.

Prejdite do Telefónneho zoznamu → Možnosť Pridať nový
záznam.

2.

Vyberte úložisko (Na SIM alebo Do telefónu).

3.

Zadejte meno a telefónne číslo.
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4.

Stlačte LFT (3) a vyberte Voľba → Uložiť alebo zrušiť, alebo
stlačte navigačné tlačidlo (4) a rovno uložte.

Nastavenie rýchlej voľby

Ak chcete určité telefónne čísla vytáčať ešte rýchlejšie, môžete k
jednotlivým tlačidlám 2 – 9 priradiť kontakty z telefónneho zoznamu.
1.
2.

Prejdite do Telefónny zoznam/Voľba/Nastavenia adresára/Rýchla
voľba/Status/Zapnuté.
Vyberte Nastaviť čísla/Upraviť, aby ste mohli priradiť čísla rýchlej
voľby ku kontaktom, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname.

História volaní

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/História volaní.

História volaní

Tu je zoznam vašich zmeškaných hovorov, Volaných hovorov, Prijatých
hovorov a Všetkých hovorov. Stlačením LFT (3) otvoríte rôzne možnosti,
napr. Zobraziť, Volať, Odoslať textovú správu, Uložiť do kontaktov,
Pridať medzi blokované, Odstrániť.

Nastavenie hovoru

Stlačením LFT (3) otvoríte nastavenia každej zo svojich SIM kariet, ako
napr. čakanie hovoru a presmerovanie hovoru, môžete tiež zvoliť režim
odpovede a nastaviť blokované čísla.
Čakanie hovoru: Určite, či má byť nový prichádzajúci hovor
signalizovaný tónom čakajúceho hovoru, keď už prebieha hovor.
1.
Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Nastavenia
hovorov SIM 1 (SIM 2)/Čakanie hovoru
2.
Zvoľte Aktivovať alebo Deaktivovať a nastavenie sa uloží.
3.
Musíte skontrolovať, či je služba k dispozícii.
Ak chcete službu povoliť, kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných
služieb. Upozorňujeme, že rozsah dostupných funkcií sa môže líšiť v
závislosti od poskytovateľa mobilných služieb.
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Presmerovanie hovorov:

Určite, či a v akých situáciách by sa mali prichádzajúce hovory na váš
mobilný telefón presmerovať na iné určené telefónne číslo.
1.
Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Nastavenia
hovorov SIM 1 (SIM 2)/Presmerovanie hovoru
2.
Vyberte požadované nastavenia presmerovania hovorov
(Presmerovať všetky hlasové volania; Presmerovať, ak nie je
prístupný; Presmerovať, ak nedošlo k prijatiu hovoru;
Presmerovať, ak je obsadené; Presmerovať všetky dátové
volania.)
3.
Vyberte Aktivovať/Na nové číslo, na ktoré majú byť vaše hovory
presmerované.
4.
Môžete tiež Aktivovať/Do hlasovej pošty
Potvrďte pomocou Možnosti/Hotovo a nastavenie sa uloží.

Blokované čísla – Blacklist

Môžete zablokovať až 20 telefónnych čísel. Ak túto funkciu budete
využívať, telefónne čísla v zozname blokovaných čísel sa vám nebudú
môcť dovolať. Volajúcemu bude automaticky vyslaný signál, že je vaše
číslo obsadené.
Pridanie telefónneho čísla medzi blokované čísla
1.
Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Pokročilé
nastavenia/Blacklist.
2.
Zadajte telefónne čísla, ktoré chcete pridať medzi blokované.
3.
Potvrďte stlačením Voľba/Hotovo a nastavenie sa uloží.

Nastavenia
Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko profilov: Hlavný, Tichý,
Schôdzka, Vonku. Nastavenia môžete prispôsobiť konkrétnym
udalostiam alebo prostrediam.
Tu je prispôsobenie Normálneho režimu na ukážku.
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1.

Na vstup do ponuky použite LFT
(3)/Menu/Nastavenia/Profily/Hlavné/Voľba/Aktivovať

2.

V ponuke Prispôsobiť si môžete nastavenia upraviť.
 Typ upozornenia: Len vyzváňať, Len vibrácie, Vibrácie a
vyzváňanie, Vibrácie a potom vyzváňať
 Typ zvonenia: Opakovať, Raz
 Zvuk vyzváňania: Zvuk 1, Zvuk 2... alebo vyberte zo súboru.
 Hlasitosť vyzváňania Upravte pomocou navigačného tlačidla.
 Správa: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5
 Hlasitosť tónu tlačidiel Upravte pomocou navigačného tlačidla.
 Zapnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5
 Vypnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5

Nastavenia telefónu
Nastavenie funkcie SOS

Tento mobilný telefón je vybavený funkciou SOS – keď dlhšie stlačíte
bočné tlačidlo a podržíte 1,5 s, telefón automaticky zavolá a/alebo pošle
textovú správu vami vybraným núdzovým kontaktom. Ak nie je
nastavené žiadne číslo SOS, zobrazí sa upozornenie „Žiadne tiesňové
číslo SOS“. Vtedy by ste mali najprv nastaviť núdzové kontakty.
1.
Na vstup do ponuky použite LFT
(3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/SOS/SOS/Zapnuté.
2.

Stlačte Číslo SOS – stlačením navigačného tlačidla vyberte
kontakt z telefónneho zoznamu alebo stlačte ľavé tlačidlo a
zadajte telefónne číslo. V zozname sú k dispozícii 4 čísla.

3.

Zvolením možnosti Obsah SOS SMS môžete nastaviť obsah
SMS a zvoliť, či sa má po núdzovom volaní odoslať SOS správa.

4.

Môžete tiež nastaviť stav zvuku alarmu: zapnuté/vypnuté
v ponuke Zvuk alarmu.
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SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb na hovor odpovie, či ak
žiadna z osôb hovor nepríjme ani po treťom vytočení.
Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou zaslania približnej
polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Na
určenie polohy telefón využíva mobilnú sieť GSM. Presnosť určenia
polohy taktiež závisí na hustote pokrytia GSM siete – v mestách je
presnosť na desiatky až stovky metrov, mimo mesta je presnosť
výrazne nižšia.
Na túto službu nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov
ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná dodávateľom telefónu,
operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov. Poskytovanie
služby môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie dátumu a času
1.

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia
telefónu/Čas a dátum/Nastaviť čas/dátum.

2.

Zadajte aktuálny čas a dátum.

3.

Kliknutím na Uložit aktivujete nastavenie.

Plánované zapnutie

Je možné nastaviť dve plánované časové zapnutia alebo vypnutia
telefónu

Nastavenie jazyka/jazyka písania

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia
telefónu/Jazyk alebo Jazyk písania. Vyberte požadovaný jazyk.

Zobraziť vlastnosti

Nastavenie tapety a údajov na hl. obrazovke, automatického zamknutia
klávesnice

Navigačné klávesy

Umožňuje nastaviť štyri skratky z menu telefónu
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Režim lietadlo

Vypne všetky vysielače v telefóne.

Nastavenie LCD

Nastavenie jasu a času podsvietenia.

Bezpečnostné nastavenia

Zabezpečenie SIM 1 (SIM 2): V tomto prípade to znamená zámok PIN.
Na aktiváciu zámku PIN musíte zadať správny PIN kód. Ak zapnete
zámok PIN, musíte pri každom zapnutí mobilného telefónu zadať PIN
kód. Ak zadáte nesprávny PIN trikrát za sebou, musíte zadať PIN
Unblocking Key (PUK). Kód PUK sa používa na odomknutie a zmenu
kódu PIN. Ak chcete získať kód PUK, obráťte sa na poskytovateľa SIM
karty.

Zabezpečenie telefónu

Táto funkcia umožňuje zamknúť/odomknúť telefón. Ak ju povolíte,
musíte pri každom zapnutí telefónu zadať heslo, ktoré je
vo východiskovom nastavení 1234.

Obnova továrenského nastavenia

Východiskové heslo je 1234. Majte na pamäti, že akonáhle obnovíte
továrenské nastavenie, bude to, čo ste uložili v zariadení, vymazané!

Multimédiá
Váš mobilný telefón môže zobrazovať a prehrávať rôzne formy
multimediálneho obsahu (fotografie, hudbu a videá). K dispozícii sú
rôzne aplikácie.
1.
Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Multimédiá.
2.
Ak chcete prehrávať hudbu uloženú v zariadení alebo na
pamäťovej karte micro-SD, vyberte možnosť Prehrávač audio.
3.
Ak chcete zobraziť fotografie uložené vo svojom zariadení alebo
na pamäťovej karte micro-SD, vyberte Prehliadač obrázkov.
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4.
5.
6.

Ak chcete prehrávať videá uložené v zariadení alebo na
pamäťovej karte micro-SD, vyberte možnosť Videoprehrávač.
Vyberte Videorekordér na zaznamenanie videosúboru
Zvoľte Zvukový rekordér na zaznamenanie zvukového súboru

FM rádio
Mobilný telefón je vybavený integrovaným rádiom, pomocou ktorého
môžete prijímať rozhlasové stanice v pásme FM.
1.
Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/FM rádio.
2.
Prejdite na FM rádio/Voľba, kde môžete buď ručne zadať, alebo
automaticky vyhľadať kanál, nastaviť prehrávanie na pozadí.
3.
Stlačením navigačného tlačidla zapnete alebo pozastavíte rádio.
4.
Stlačením tlačidiel * (7) a # (10) upravíte hlasitosť.
5.
Použite pravé a ľavé tlačidlo navigačného tlačidla na prepínanie
na predchádzajúci alebo nasledujúci dostupný kanál.
6.
S pomocou tlačidiel nahor a dolu zvýšite alebo znížite hodnotu
frekvencie.

Správa súborov
Pomocou správcu súborov môžete spravovať svoje súbory podľa
potreby. Prezerajte, kopírujte, presúvajte a vykonávajte ďalšie údržbové
operácie so súbormi, ako sú obrázky, videá, hudba a aplikácie uložené
v telefóne alebo na karte microSD.
Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Správa súborov.

Fotoaparát
Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Fotoaparát.
Fotoaparát podporuje funkciu fotografovania, môžete fotografovať
stlačením navigačného tlačidla. Pred použitím fotoaparátu vložte do
svojho mobilného telefónu pamäťovú kartu microSD.
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Organizér
Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Organizér.

Nabíjačka OTG

Váš telefón je možné použiť ako powerbanku s funkciou OTG na
nabíjanie ďalších zariadení.
1. Prejdite do Organizér/Nabíjačka OTG/Zapnuté. Je tiež možné
aktivovať a deaktivovať podržaním klávesy 8 v hlavnej ponuke.
2. Pripojte telefón k inému zariadeniu pomocou konektora OTG a kábla
USB.

Budík

Vo východiskovom nastavení je pripravených päť deaktivovaných
budíkov. Môžete aktivovať jeden, viac alebo všetky z nich podľa
potreby. Pri každom budíku si môžete prispôsobiť nastavenia.
1.
Prejdite na Organizér/Budík/Vyberte nastavenia budíka/Upraviť
2.
Vyberte Stav/Zapnuté, aby ste ho zapli.
3.
Zadajte požadovaný čas.
4.
Zvoľte počet opakovaní: Raz/Každý deň/Vlastné
5.
Vyberte tón budíka, je k dispozícii päť zvonení
6.
Zvolené nastavenie uložte.

Kalendár

Pomocou Kalendára môžete vytvárať a spravovať udalosti, schôdzky a
návštevy.
1.
Prejdite do Organizér/Kalendár a objaví sa prehľad aktuálneho
mesiaca s dňami v týždni.
2.
Na navigáciu horizontálne aj vertikálne použite navigačné tlačidlá.
Pridanie udalostí do kalendára
1.
Stlačením LFT (3) otvorte hlavné menu.
2.
Prejdite na Kalendár/Voľba/Pridať udalosť.
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3.

Zadajte predmet udalosti – zadajte dátum a čas udalosti –
nastavte typ udalosti, pripomenutie, spôsob opakovania, miesto
udalosti, opis udalosti a uložte.

Kalkulačka

Praktická vstavaná kalkulačka telefónu umožňuje vykonávanie
základných matematických úkonov.
1. Prejdite do Organizér/Kalkulačka.
2. Zadajte čísla pomocou číselnej klávesnice.
3. Stlačte príslušné tlačidlo aritmetickej operácie
4. Stlačte navigačné tlačidlo (=), aby sa zobrazil výsledok.
5. Stlačením tlačidla * zadáte 00.
6. Stlačením klávesy # vložíte desatinnú čiarku.
7. Stlačením LFT (3) vymažete všetky čísla.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete bezplatne vymieňať dáta s inými
zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.
Zapnutie/vypnutie Bluetooth:
1.
Prejdite do Organizér/Bluetooth/Spojenie.
2.
Zvoľte Zapnuté/Vypnuté na zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth.
Viditeľnosť:
Môžete si zvoliť, či má byť váš mobilný telefón viditeľný pre iné
zariadenia Bluetooth v okolí.
1.
Zvoľte zapnuté/vypnuté, aby bol váš mobil viditeľný/neviditeľný.
Moje zariadenie:
Vyhľadajte vo svojom okolí iné zariadenia podporujúce Bluetooth, s
ktorými sa môžete spojiť.
1.
Prejdite do Organizér/Bluetooth/Moje zariadenie/Hľadat nové
zariadenie. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať, a
spárujte stlačením ľavého alebo navigačného tlačidla.
2.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Váš mobilný telefón je
pripojený k vybranému zariadeniu.
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Príjem informácií cez Bluetooth
1.
Keď sa iné zariadenie pokúsi odoslať súbor do telefónu cez
Bluetooth, zobrazí sa upozornenie.
2.
Stlačením ľavého tlačidla potvrdíte príjem súboru.
Odosielanie informácií pomocou Bluetooth
1.
Vyhľadajte súbory, ktoré chcete zdieľať, stlačte
Možnosti/Odoslať/Cez Bluetooth.
2.
Vyberte názov zariadenia, s ktorým chcete dáta zdieľať, alebo
zvoľte hľadať nové zariadenie (Ďalšie informácie nájdete v časti
Moje zariadenie) a následne stlačením ľavej klávesy odošlite.

Poznámky
1.
2.

Prejdite do Organizér/Poznámky.
Zadajte poznámku a uložte.

Pokyny na údržbu
Čistite mäkkou handričkou bez žmolkov. Na čistene zariadenia
nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

• Nainštalovanie iného firmvéru 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 na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)
• Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
• Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina,
vysoká teplota.
• Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
• Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou
• Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov
mobilnej siete.
• Poruchy mobilnej siete
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• Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu
(záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
• Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom
mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete
mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.

Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku,
v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch
Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia,
batérie a akumulátory po skončení ich životnosti 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 Z5 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré
sú relevantné pre daný typ zariadenia.
Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na http://ftp.evolveo.com/ce/
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, Strand 50,
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Vyrobené v Číne
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Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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