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ÚVOD 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. 
Pro úplné využití mobilního telefonu a jeho funkcí vám 
doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod. 

Některé funkce nemusí být kompatibilní s jinými konfiguracemi sítě 

a s jinými službami operátorů. Pro potvrzení se obraťte na prodejce 

nebo operátory.  

 

SVÍTILNA 

ALFANUMERICKÁ TLAČÍTKA 

LEVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO 

TLAČÍTKO VOLAT/PŘIJMOUT 

TLAČÍTKO FM RADIO 

 

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO 

PRAVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO 

TLAČÍTKO OK  
TLAČÍTKO KONEC HOVORU / 
VYP (ZAP) TELEFONU 

TLAČÍTKO HUDBA 
SOS TLAČÍKO 



 

 

KLÁVESNICE  

1. LEVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO, PRAVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO   
Spustí funkci zobrazenou vlevo/vpravo ve spodní části displeje. 

Vlevo vstup do hlavní nabídky, vpravo vstup do seznamu kontaktů při 

pohotovostním režimu telefonu. 

2. TLAČÍTKO VOLAT/PŘIJMOUT 
Vytočení telefonního čísla nebo přijmutí příchozího hovoru. 
Stisknutím tlačítka při pohotovostním režimu telefonu zobrazíte 
záznamy posledních hovorů. 
3. TLAČÍTKO KONEC HOVORU / VYP (ZAP) TELEFONU 
Ukončení probíhajícího hovoru.  
Delší podržení tlačítka pro zapnutí či vypnutí telefonu.  
Také umožňuje návrat do pohotovostního režimu.  
4. TLAČÍTKO OK 
Potvrdí zvolenou možnost. 
5. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA 
Levé/Pravé：Pro pohyb doleva/doprava při editaci.  
Nahoru/Dolů：Pro listování v kontaktech / telefonních číslech / 
zprávách a všech podnabídkách. Použijte navigační kurzor nahoru 
a dolů pro pohyb a editaci. 
6. ALFANUMERICKÁ TLAČÍTKA 
Zadávání číslic a písmen. 
7. *   
Spuštění různých funkcí v závislosti na zvolené nabídce. 
Opětovné stisknutí tlačítka * pro zadání znaku "+". 
8. #  



 

 

Různé funkce v závislosti na zvolené nabídce. 
Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu. 
Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu změníte profil 
uživatele. 
Poznámka:  
1). Krátké stisknutí znamená rychlé stisknutí a uvolnění tlačítka； 
Dlouhé stisknutí znamená, že tlačítko podržíte déle než 3 sekundy. 
2). Všechny nabídky se ovládají pomocí klávesnice. Při dotykovém 
ovládání postupujte dle pokynů na displeji telefonu. 
 

PŘÍPRAVA 

INSTALACE SIM KARTY 
Jakékoli poškrábání či ohnutí karty může SIM kartu poškodit. Při 
vkládání a vyjímání SIM karty buďte tedy opatrní. 
Před manipulací se SIM kartou nejdříve vypněte telefon a případně 
odpojte od nabíjecího adaptéru. 
Otevřete zadní kryt telefonu, vyjměte baterii a najděte slot SIM karty. 
Vložte SIM kartu do pravého slotu. Ujistěte se, že zlaté kontakty SIM 
karty směřují dolů a seříznutý roh karty odpovídá tvaru slotu.  
INSTALACE SD KARTY 
SD karta je podporována. Ujistěte se, že je SD karta správně 
nainstalována. 
Vyjměte baterii a najděte slot na SD kartu. Uvolněte kryt slotu SD 
karty a kartu vložte, taky aby kontakty karty směřovaly dolů. Ujistěte 
se, že seříznutý roh karty odpovídá tvaru slotu. SD kartu zasuňte do 
slotu a kryt slotu opět zavřete.  



 

 

INSTALACE BATERIE 
Otevřete kryt telefonu. 
Vložte baterii na místo. 
Kryt telefonu opět uzavřete.   
VYJMUTÍ BATERIE 
Nejprve vypněte telefon a uvolněte zadní kryt telefonu posunem 
dolů.  
Baterii vyjměte.  
NABÍJENÍ BATERIE 

Připojte nabíječku do elektrické zásuvky a příslušného vstupu na 

telefonu. Pokud je telefon zapnutý, na displeji bude zobrazen 

indikátor nabíjení, který bude v pohybu.  Jakmile je baterie plně 

nabita, indikátor nabíjení se přestane pohybovat; telefon může být 

nabíjen i při vypnutém stavu.  

Po úplném nabití telefonu odpojte nabíječku od telefonu a elektrické 
zásuvky. 

Telefon Vás upozorní na nízký stav nabití baterie. Jestliže je stav 

baterie příliš nízký, telefon se automaticky vypne.  Nenechávejte 

baterii při nízkém stavu nabití příliš dlouho, může tak dojít k jejímu 

poškození a zkrácení živnosti.    

Pokud je stav baterie příliš nízký, je možné, že nabíjení zprvu začne 

probíhat bez odpovídajícího indikátoru na displeji telefonu.  

BEZPEČNOSTNÍ HESLO 
Heslo mobilního telefonu 



 

 

Heslo zabraňuje neoprávněnému používání telefonu. (heslo je 
továrně nastaveno na 1234) Tovární heslo změňte, co nejdříve.  
 

OBECNÉ FUNKCE 

ZAPNUTÍ TELEFONU 
Delším podržením tlačítka Konec hovoru / Vypnutí (Zapnutí) telefon 

zapnete. Zapne se podsvícení telefonu a proběhne spouštěcí 
animace.  

Tento telefon podporuje až dvě SIM karty a duální pohotovostní režim 
se sítí GSM. 
 
ZAHÁJENÍ HOVORU 

Jakmile se na displeji zobrazí logo poskytovatele sítě, můžete zahájit či 

přijmout hovor. Síťový signál je zobrazen v levém horním rohu 

displeje. Síla signálu je ovlivněna okolními překážkami.  

Zadejte telefonní číslo při pohotovostním režimu telefonu.  
ZAHÁJENÍ HOVORU ZE SEZNAMU KONTAKTŮ 
Můžete vytočit libovolné zvolené telefonní číslo ze seznamu kontaktů.   
Vstupte do hlavní nabídky a zvolte [Kontakty] a vstupte do seznamu 
kontaktů. Najděte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko [Volat] / 
[Přijmout]. 
Postupujte dle instrukcí v sekci [Kontakty]. 
ZAHÁJENÍ HOVORU Z HISTORIE HOVORŮ 
Všechny volané/přijaté/zmeškané hovory jsou uloženy 
v odpovídajících sekcích historie hovorů.  Staré záznamy se 
automaticky odstraňují při dosažení plné kapacity historie. Stisknutím 



 

 

tlačítka [Volat]/[Přijmout] vstoupíte do záznamu historie posledního 
hovoru. Můžete přímo vytočit jakékoliv telefonní číslo ze seznamu 
historie hovorů.  
PŘIJMUTÍ HOVORU 
Příchozí hovor je signalizován (vibrace nebo vyzváněcí tón). Hovor 
můžete přijmout následujícími způsoby:  
1. [Hovory→Nastavení hovorů→Pokročilé nastavení→Režim 
odpovědi] vybrat [Přednastavená odpověď].  
2. [Hovory→Nastavení hovorů→Pokročilé nastavení→Režim 
odpovědi] vybrat [Jakékoliv tlačítko].  
3. [Hovory→Nastavení hovorů→Pokročilé nastavení→Režim 
odpovědi] vybrat [Automatická odpověď přes náhlavní soustavu]. 
ODMÍTNUTÍ HOVORU 
Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte klávesu [Konec hovoru / Vyp 
(Zap)] nebo [Pravé funkční tlačítko].  
UKONČENÍ HOVORU 
Stisknutím tlačítka [Konec hovoru / Vyp (Zap)] ukončíte hovor či 
zrušíte vytáčení hovoru.  
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI 
Hlasitost během hovoru můžete ovládat pomocí navigačních tlačítek. 
MOŽNOSTI HOVORU 
Stisknutím pravého funkčního tlačítka můžete během hovoru 
aktivovat funkci hands-free. Opětovným stisknutím funkci hands-free 
vypnete.  
Stisknutím tlačítka [VLEVO] vstoupíte během hovoru do nastavení 
hovoru. Nabídka je závislá na hovoru a může být zobrazena pouze 
během hovoru. Pro funkci přesměrování hovorů, čekání hovoru a 



 

 

konferenčních hovorů musí být podporovány Vašim operátorem. 
Podrobnosti získáte u svého operátora. 

·Zachovat/obnovit telefonní hovor: zachová aktuální hovor nebo 

obnoví telefonní hovor  

·Ukončit hovor：ukončení probíhajícího hovoru  
·Nový hovor：vstup do rozhraní vytáčení hovorů  
·Kontakty：vstup do seznamu kontaktů 
·Historie hovorů：vstup do historie hovorů   
·Zprávy：vstup do odesílání zpráv  
·Hlasový záznam ：vstup do rozhraní záznamu hovoru 
·Tichý režim： zapnutí/vypnutí tichého režimu 
·DTMF：Vícefrekvenční dvojitý tón 
 
VYPNUTÍ HOVORU 
Stisknutím tlačítka [Konec hovoru / Vyp (Zap)] při pohotovostním 
režimu vypnete telefon.  
 

FUNKCE 

HISTORIE HOVORŮ 

1.Historie hovorů 

Zmeškané hovory / Volaná čísla / Přijaté hovory / Smazat protokoly 
hovorů. Můžete zobrazit seznam všech výše uvedených.  

2. Nastavení hovorů 

Nastavení SIM karet 

Čekání hovorů / Přesměrování hovorů / Blokování hovorů / Přepínání 



 

 

linek. Je možné procházet v seznamech výše uvedených sekcí. 
－ Čekání hovorů: Zvolte možnost čekání hovorů aktivováno, 
deaktivováno či možnost dotazovaného volání. Poznámka: Tato 
funkce je závislá na poskytovaných službách operátora. Podrobnější 
informace získáte od operátora. 
－Přesměrování hovorů: K dispozici jsou možnosti „Přesměrovat 
všechna hlasová volání“, „Přesměrovat, pokud není přístupný“, 
„Přesměrovat, pokud nedošlo k přijmutí hovoru“, „Přesměrovat, 
pokud je obsazeno“, „Přesměrovat všechna datová volání“, „Zrušit 
všechna přesměrování“. Poznámka: Tato funkce je závislá na 
poskytovaných službách operátora. Podrobnější informace získáte od 
operátora. 
－Blokování hovorů: K dispozici jsou možnosti „Všechny hlasové 
hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory“, „Mezinárodní hlasové 
hovory s výjimkou domů“, „Všechny hlasové hovory“, „Hlasové 
hovory při roamingu“, „Zrušit vše“, „Změnit blokovací heslo“. 
Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách 
operátora. Podrobnější informace získáte od operátora. 
－Přepínání linek: Je možné přepínat mezi linkami 1 a 2. 
Pokročilé nastavení 
Pomocí této funkce můžete nastavit automatické opakované vytáčení, 
zobrazení doby hovoru, upozornění na délku hovoru, odmítnutí 
pomocí SMS, režim odpovědi atd.  
－Auto opakované vytáčení: Umožňuje zapnutí či vypnutí funkce 
automatického opakovaného vytáčení. Jestliže je funkce zapnutá, 
telefon začne automaticky opětovně vytáčet číslo po předešlém 
neúspěšném vytáčení. 



 

 

－Upozornění na délku hovoru: Jestliže je funkce zapnutá, ozve se 
během probíhajícího hovoru upozornění na překročení předem 
nastavené délky. 
－Odmítnutí pomocí SMS: Jestliže je funkce zapnuta, příchozí volání 
budou automaticky odmítnuty a bude automaticky odeslána textová 
zpráva.  
－Upozornění na spojení hovoru: Jestliže je funkce zapnuta, ozve se 
upozornění na úspěšné spojení hovoru. 
－Režim odpovědi: Tato funkce umožňuje přijmutí hovoru jakýmkoliv 
tlačítkem, otevřením telefonu či automatické přijímání hovorů, 
jestliže jsou k telefonu připojeny sluchátka. 
HRY 

V mobilním telefonu naleznete hru F1 Race a nastavení her. 

UŽIVATELSKÉ PROFILY  
Mobilní telefon poskytuje více uživatelských profilů: Obecný, Tichý, 
Schůze a Venku. 
Nastavení profilů můžete upravit a vybraný profil aktivovat. 
Režim náhlavní soupravy nelze aktivovat přes rozhraní displeje. Režim 
náhlavní soupravy se aktivuje automaticky po připojení sluchátek k 
telefonu. Podrobnější informace naleznete v části Obecné. Při 
nastavení Nastavení hovorů > Obecné nastavení hovorů > Režim 
odpovědi přes jakoukoliv klávesu, budou příchozí hovory automaticky 
přijímány.  
Výstraha：Je možné zvolit z více možností (vyzvánění, vibrace, ticho, 
vibrace a poté vyzvánění). 
Vyzvánění：Je možné nastavit typ vyzvánění (způsob upozornění: 
opakující se, vzestupný, jedenkrát). 



 

 

Vyzvánění SIM 1: Umožňuje nastavit vyzváněcí tón příchozího hovoru 
pro SIM 1. 
Vyzvánění SIM 2: Umožňuje nastavit vyzváněcí tón příchozího hovoru 
pro SIM 2. 
Hlasitost vyzvánění: Hlasitost vyzváněcího tónu můžete upravit 
stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nebo tlačítka na 
straně telefonu. 
Zprávy SIM 1: Umožňuje nastavit upozornění příchozích zpráv pro SIM 
1. 
Zprávy SIM 2: Umožňuje nastavit upozornění příchozích zpráv pro 
SIM 2. 
Hlasitost upozornění příchozích zpráv: Hlasitost upozornění 
příchozích zpráv můžete upravit stisknutím levého a pravého 
navigačního tlačítka nebo tlačítka na straně telefonu. 
Klávesnice: Je možné zvolit režim zvuku klávesnice na „tichý“, 
„kliknutí“ a „tón“. 
Hlasitost klávesnice: Je možné nastavit hlasitost režimu zvuku 
klávesnice. 
Systémové upozornění: Je možné zapnout či vypnout systémová 
upozornění. 
ZPRÁVY 
Služba SMS krátkých textových zpráv musí být podporována 
operátorem.   Můžete odesílat/přijímat/upravovat SMS zprávy. 
Podrobnosti získáte u svého operátora. 
PSANÍ ZPRÁV 
Vstupte do rozhraní pro psaní zpráv, napište zprávu a zmáčkněte levou 
klávesu pro vstup do nabídky možností. 



 

 

Zvolte "Možnosti" a vstupte do nabídky, kde dále můžete zvolit z 
možností "Odeslat", "Vložit šablonu", "Vložit kontaktní informace", 
"Vložit emotikony", "Uložit zprávu" a další. 
Zvolte možnost "Odeslat" nebo stiskněte tlačítko OK pro vstup do 
zadání telefonních čísel: 
－Zadat číslo: zadejte číslo příjemce přímo; 
－ Přidat ze seznamu kontaktů: zvolte seznam kontaktů a vyberte 
požadovaného příjemce. 
Zadejte číslo příjemce a stisknutím tlačítka OK odešlete textovou 
právu. 
DORUČENÁ POŠTA 
Úložiště a správa přijatých zpráv. 
Vstupte do vybrané sekce Doručená pošta, stisknutím navigačního 
tlačítka vyberte text a stisknutím tlačítka OK si přečtěte jeho obsah. 
Stisknutím levého funkčního tlačítka přejdete do nabídky Možnosti, 
kde dále můžete obnovit, odstranit, poslat dál, volat, uzamknout, 
označit, třídit atd. 
KONCEPT 
V sekci Doručená pošta je možné upravovat a prohlížet rozepsané 
koncepty SMS zpráv.  
ODESLANÁ POŠTA 
Úložiště a správa odesílaných a neúspěšných zpráv. Podívejte se do 
sekce Doručená pošta. 
ODESLANÉ ZPRÁVY 
Úložiště a správa odeslaných a uložených zpráv. Podívejte se do sekce 
Doručená pošta. 



 

 

ŠABLONY 
Telefon má přednastavené množství často používaných frází, které lze 
editovat, odstranit nebo použít při psaní zpráv.   
NASTAVENÍ ZPRÁV 
SIM: 
－Nastavení profilu：nastavení čísla SMS centra  
－Doba platnosti: nastavení doby platnosti SMS  
－Typ zprávy: nastavení typu SMS zprávy  
－Zpráva o doručení: Nastavení zapnutí zprávy o doručení  
- Cesta odpovědi: nastavení přepínače cesty odpovědi  
－Preferované připojení: Nastavení preferovaného připojení SMS  
－Server hlasové schránky: U každé SIM karty lze v nastavení nastavit 
dvě čísla hlasové schránky, pro poslech hlasových zpráv dlouze 
stiskněte klávesu „1“ . Tato funkce by měla být poskytována 
operátorem. 
Stav paměti: Stav paměti SIM karty a telefonu jsou viditelné.   
Ukládání odeslaných zpráv: Nastavení zapnutí ukládání odeslaných 
zpráv. 
Preferované úložiště: nastavení preferovaného místa úložiště SMS 
zpráv  
MULTIMEDIA 
FOTOAPARÁT  
Můžete fotografovat a fotografie ukládat do telefonu.  
Když je fotoaparát zapnutý, můžete jej nastavit.  
Fotoaparát zaostříte stisknutím tlačítka [Nahoru] a [Dolů]. 
Stiskněte tlačítko [Možnosti]:  
－Natáčení videa：Přepněte na funkci Natáčení videa  



 

 

－Fotografie：Na SD kartě můžete prohlížet fotografie a vybrat je 
jako pozadí nebo je přejmenovat nebo smazat.   
－Nastavení fotoaparátu：  
         Předejděte přesvětlení ： Podle potřeby lze nastavit 
„50Hz”nebo „60Hz”. 
         Časovač：5/10/15 sekund podle potřeby  
－Nastavení fotoaparátu： 
          Velikost fotografií：160*120、320*240、240*320 
          Kvalita fotografií：nízká/střední/vysoká    
－Vyvážení bílé：Auto, Slunce, Umělé, Denní, Pod mrakem, Tlumené 
－Režim：Auto/ Noční snímky  
－Úložiště：Fotografie lze ukládat do telefonu nebo SD karty  
－Návrat do továrního nastavení：Vrátit se do továrního nastavení.  
Po nastavení fotografujte stisknutím tlačítka [OK]. 
FOTOGRAFIE  
Při prohlížení fotografií stisknutím tlačítka [vlevo] vyberte:  
－Prohlížení：Prohlížení fotografií 
－Poslat： Posílání fotografií přes Bluetooth  
－Nastavit：Nastavit jako pozadí  
－Přejmenovat：Přejmenujte fotografii  
－Smazat：Smazat fotografii 
－Informace：Podívejte se na parametry fotografie  
ZÁZNAM VIDEA  
Stisknutím [Možnosti] se dostanete k těmto funkcím:  
－Přepnout na fotoaparát：Přepnout na fotoaparát 
－Nastavení Záznamu videa：Předejít přesvětlení 
－Nastavení videa：Nastavit kvalitu videa  



 

 

PŘEHRÁVAČ VIDEÍ  
Zobrazte a přehrávejte videa ze seznamu. 
Vyberte video a stisknutím levé klávesy zvolte funkci: 
－Přehrát：Přehrát video dle výběru  
－Poslat： Posílání videí přes Bluetooth  
－Přejmenovat：Přejmenovat video 
－Smazat：Smazat video  
Stisknutím klávesy [OK] můžete přehrávat nebo pozastavit video.  

Dlouhým stisknutím navigačního tlačítka [doleva] a [doprava] 
můžete zrychlovat a vracet přehrávaná videa.  Stisknutím tlačítka 
[nahoru] přepnete do režimu celé obrazovky. Stisknutím tlačítka 
[dolů] zastavíte přehrávání.  

PŘEHRÁVAČ HUDBY  
Přehrávejte hudební soubory uložené v adresáři. Stisknutím tlačítka 
[OK] skladby přehrávejte nebo pozastavte.  Stisknutím tlačítka 
[vlevo] a [vpravo] přepněte na poslední nebo další skladbu.  
Dlouhým stisknutím tlačítka [vlevo] a [vpravo] zrychlujte nebo 
přehrávejte zpět.   

Pro kontrolu hlasitosti stiskněte * nebo #.  
Pro vstup do seznamu skladeb stiskněte [Playlist].  Vyberte 
skladbu a stisknutím [Možnosti] zvolte funkci:  

－Přehrát：Přehrát skladbu 

－Detaily：Zobrazit informace o skladbě  
－Aktualizovat seznam skladeb：Aktualizovat seznam skladeb 
－Nastavení：Zvolte příslušný parametr  
6HLASOVÝ ZÁZNAM 
Stisknutím navigačního tlačítka [vlevo] přejděte na možnost nového 



 

 

záznamu, seznam záznamů nebo do nastavení.   
FM RÁDIO 

Součástí telefonu je i FM rádio.   
Stisknutím navigačního tlačítka [nahoru]/[dolů] přejděte na 

další/poslední kanál.  Stisknutím navigačního tlačítka [vlevo] a 

[vpravo] automaticky vyhledávejte.  Stisknutím tlačítka [OK] FM 

rádio zapněte a vypněte. Stisknutím tlačítka [vlevo] přejděte na 

možnost:  
－Seznam kanálů： Upravit název a frekvenci kanálů. 

－Ruční ladění：Naladit frekvenci ručně.  

－Automatické vyhledávání：Automaticky najít a uložit kanál.  

－Nastavení：Zapnutí nebo vypnutí přehrávání na pozadí.  

BUDÍK  
Při vypnutí hovorů nebo tichém režimu je aktivováno více budíků.  
Vyberte si libovolný budík a stisknutím [Upravit] můžete kritéria 
upravit. Po dokončení nastavení nezapomeňte stisknout tlačítko 
[Uložit].   
TELEFONNÍ SEZNAM  
Tato funkce umožňuje zobrazit a spravovat informace o telefonním 
čísle v přístroj a na SIM kartě 
1. Seznam kontaktů  
Stisknutím pravého tlačítka na obrazovce otevřete Kontakty. 
Všechny záznamy týkající se seznamu kontaktů jsou ve výchozím 
nastavení ukládány v mobilním telefonu a na kartě SIM. Pro nastavení 



 

 

zobrazení seznamu kontaktů stiskněte volbu „možnosti“ a 
vstoupíte do menu. Poté vyberete „Nastavení kontaktů“ -> 
„preferované úložiště“.  
V rozhraní seznamu můžete provádět následující akce:  
  - Vybrat „Přidat nový kontakt“ a přidat SIM kartu nebo telefonní 
číslo;  
  - Stisknutím navigačního tlačítka zkontrolovat záznamy; 
  - Stisknutím číselných tlačítek najít telefonní čísla; 
  - Stisknutím číselných tlačítek vytočit aktuální číslo; 
  - Stisknutím levého funkčního tlačítka přejít do nabídky Možnosti a 
použít odpovídající funkci z nabídky  
 - Stisknutím tlačítka OK zobrazit aktuální záznam pro více informací. 
2. Nabídka Možnosti  
V rozhraní seznamu Kontaktů můžete provádět následující akce: 
- Zobrazení: upravit detail kontaktu. 
－Poslat textovou zprávu: Posílání zpráv na aktuální číslo.  
- Hovor: Vytočit aktuální číslo 
- Upravit: Upravit detail čísla.  
－Smazat: smazat číslo. 
- Kopírovat:  Kopírovat aktuální číslo. 
- Přidat do blokovaných: Přidat číslo na seznam blokovaných 
kontaktů. 
- Označit několik:  Vybrat několik kontaktů. 
3. Nastavení kontaktů:  Je schopen provádět níže uvedené operace:  
- Další čísla:  Mohou být nastavena čísla majitele, pevná čísla a SOS 
čísla.  
- Stav paměti: Stav paměti SIM karty a telefonu jsou viditelné.  



 

 

- Kopírovat kontakty:  Kontakty je možné kopírovat ze SIM karty do 
telefonu a z telefonu na SIM kartu.  
- Přesouvat kontakty:  Kontakty je možné přesouvat ze SIM karty do 
telefonu a z telefonu na SIM kartu. 
- Odstranit všechny kontakty:  Všechny kontakty v telefonu a na SIM 
kartě je možné smazat.  
V této nabídce je možné přidat kontakt.  
Zadejte číslo a stisknutím tlačítka [vlevo] v pohotovostním režimu 
uložte číslo do telefonu, SIM karty a kontaktů.  
SPRÁVCE SOUBORŮ  
Telefon podporuje Micro SD kartu.  Pomocí správce souborů můžete 
pohodlně spravovat různé adresáře a soubory na Micro SD kartě.  
Kliknutím na tlačítko OK vstoupíte do vybrané složky;  
Stisknutím levého funkčního tlačítka vstoupíte do možností a můžete 
provádět následující akce: 
－Otevřít: otevřít aktuální soubor 
－Poslat: poslat vybrané soubory přes Bluetooth nebo MMS. 
- Nová složka: založit novou složku v úložišti. 
－Přejmenovat: přejmenovat aktuální soubor. 
- Smazat: smazat vybrané soubory, tato funkce není k dispozici pro 
systémové složky.  
- Označit několik: označit jednu nebo více složek.  
- Kopírovat: kopírovat soubor do dokumentu. 
- Přesunout: přesunout soubor do dokumentu. 
- Detaily: zkontrolujte související informace o složce.  



 

 

NASTAVENÍ  
NASTAVENÍ TELEFONU 
- Čas a datum 

·Nastavení místa：Nastavte město, ve kterém se nacházíte.  
·Čas / Datum: Nastavte čas a datum. 

·Nastavení formátu：Nastavte formát času a data.   
- Jazyk  
Můžete si vybrat jakýkoliv jazyk, který je v nabídce telefonu.   
- Výchozí metoda zadávání   
Nastavte výchozí metodu vstupu pro úpravy.   
- Display pohotovostního režimu  
V pohotovostní režimu si můžete zvolit zobrazení LCD.  

·Tapeta：Vyberte si oblíbenou tapetu. 
·Animace při zapnutí ： Vyberte animaci zobrazenou při 

zapnutí.  
·Animace při vypnutí ： Vyberte animaci zobrazenou při 

vypnutí.  
·Zobrazení času a data：Stisknutím klávesy [OK] tuto funkci 

aktivujte nebo deaktivujte. Po aktivaci se čas a datum 
zobrazí na obrazovce.   

- Nastavení tlačítek 
Nastavte klávesové zkratky navigačního tlačítka.   
- Další nastavení  
·Podsvícení LCD pozadí：Nastavení jasu podsvícení LCD a doby 

trvání.   
BEZPEČNOST  
Tato funkce poskytuje související nastavení týkající se bezpečného 



 

 

používání.  
- Bezpečnost SIM  

·Zámek PIN ： PIN (Osobní identifikační číslo, 4 až 8 číslic) 
zabraňuje použití SIM karty neoprávněnými osobami.   
·Změnit PIN ： PIN je obvykle dodáván se SIM kartou 
operátorem sítě.  Pokud je aktivována kontrola kódu PIN, je 
nutné PIN zadat při každém zapnutí telefonu.  Pokud třikrát 
zadáte špatný PIN kód, SMS karta se zablokuje.   

- Bezpečnost telefonu:  
Zámek telefonu můžete aktivovat nebo deaktivovat, heslo ve 
výchozím nastavení je 1234. Pro změnu hesla nejprve zadejte 
počáteční heslo 1234 a poté zadejte nové heslo. 
NASTAVENÍ SÍTĚ  
Můžete znovu prohledat síť.  Vyberte si svou oblíbenou síť a vyberte, 
zda ji registrujete automaticky nebo ručně.   
NASTAVENÍ DUAL SIM   
－Dual Sim（2SIM karty） 
Jsou umožněny 2 SIM karty SIM 1 a SIM 2.  
- Pouze SIM 1 
SIM 1 je povolena a SIM 2 je deaktivována. 
- Pouze SIM 2  
SIM 2 je povolena a SIM 1 je deaktivována.  
OBNOVENÍ NASTAVENÍ  
Zadejte PIN (1234) a potvrďte. Telefon se vypne a telefon se vrátí do 
továrního nastavení.  
BLUETOOTH  

-VÝKON：Vyberte, zda BT povolit nebo ne.  



 

 

-VIDITELNOST：Zvolte, zda chcete BT sdílet nebo skrýt.  Jiná zařízení 

nenajdou váš BT, pokud je BT skrytý.   

-Moje zařízení：Vyhledat jiná BT v okolí  

-Moje jméno： Jméno, pod kterým se vaše BT zařízení zobrazí, 

pokud je možné jej vyhledat.  

SVÍTILNA 

Možnosti zapnout nebo vypnout nebo použít SOS svítilnu.  

ZADÁVÁNÍ 

Více možností zadávání textu a číslic. Stisknutím tlačítka [#] můžete 
kruhově přepínat mezi jednotlivými možnostmi: 
ABC/abc/Abc/Numerická.  
 

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?  
Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy" na adrese www.evolveo.com 

nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO. 

 
Záruka se NEVZTAHUJE na: 
• instalaci jiného firmware, než který byl v EVOLVEO telefonu 
nainstalován jako originální z továrny  
• elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené 
uživatelem nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo 
dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený 
napájecí microUSB konektor, slot pro SIM karty, slot pro microSD 
kartu nebo vstup pro sluchátka apod.), poškození reproduktoru a 



 

 

sluchátka kovovými částicemi 
• poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, 
zvýšená teplota apod. 
• vadu vzniklou obvyklým opotřebením 
• poškození neautorizovanou opravou 
• firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn 
v parametrech sítě mobilních operátorů 
• vady funkce sítě operátora mobilních telefonů 
• baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní 
kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců) 
• úmyslné poškození 
 
Záruční a pozáruční servis 
Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním 
místě pro telefony EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak 
můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku. 

 

Likvidace:  

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené 

dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie 

musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a 

akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v 

rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného 

komunálního odpadu. 



 

 

   PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon 
EVOLVEO StrongPhone F5 splňuje požadavky norem a předpisů, 
které jsou relevantní pro daný typ zařízení. 
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Výrobce 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
EU dovozce  
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 
Všechna práva vyhrazena. 
Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. 
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