EasyPhone FM

www.evolveo.com

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon
značky EVOLVEO.

Důležité upozornění
Řídíte-li motorové vozidlo,
používejte při telefonování
sluchátka s mikrofonem. V
naléhavých situacích zaparkujte
vozidlo na okraji silnice, abyste
mohli v důležitém hovoru
pokračovat.
Při nastupování do letadla telefon
vypněte a na palubě ho
nezapínejte.
Při používání telefonu poblíž
zařízení, jako jsou
kardiostimulátory, naslouchátka
nebo jiné lékařské přístroje, buďte
velice opatrní, protože telefon
může rušit jejich provoz.

Telefon se sami nepokoušejte
rozebrat. V případě problémů s
telefonem požádejte o pomoc
prodejce nebo servis.
Telefon nepřipojujte na nabíječku,
pokud v něm není vložená baterie.
Telefon chraňte před účinky
magnetického pole. Nepřibližujte
ho k magnetickým prvkům, jako
jsou například platební karty.
Chraňte před kapalinami. V
případě, že do telefonu pronikne
nějaká tekutina, nebo se projeví
koroze, vyndejte hned baterii a
požádejte o pomoc prodejce.
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FUNKCE

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci, která se ihned zobrazí v levém
dolním rohu displeje.
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte
hovor vybraného telefonního čísla;
Stisknutím přijmete příchozí hovor;
Stisknutím tlačítka v pohotovostním
režimu zobrazíte historii hovorů.
Stisknutím tohoto tlačítka v
pohotovostním režimu přejdete do
seznamu kontaktů;
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
zpět do předchozí nabídky;
Vypnutí telefonu: Delším podržením
tlačítka v pohotovostním režimu
telefon vypnete.
Zapnutí telefonu: Delším podržením
tlačítka vypnutý telefon opět zapnete.

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
zpět do pohotovostního režimu.
Stisknutím tohoto tlačítka hovor
ukončíte.
Tlačítko
‚Dolů‘,
vyvolání
menu
Tlačítko
‚Hvězdička‘

Numerická
tlačítka

Tlačítko *

Jejich stisknutím můžete v seznamu
funkcí procházet jednotlivé volby;
V pohotovostním režimu vstoupíte
stisknutím tlačítka ‚Dolů‘ do Menu a
stisknutím tlačítka ‚Nahoru‘ vyvoláte
funkci SMS;
V režimu "FM rádio" použijte tlačítka
‚Nahoru‘ a ‚Dolů‘ k nastavení
frekvence.
V pohotovostním režimu umožňují
zadat volané číslo a v editačním
režimu číslice a písmena;
Dvojitým stisknutím tlačítka * v
pohotovostním režimu napíšete
symbol "+"pro mezinárodní volání.

Tlačítko #

Postranní
tlačítko

Stisknutím tlačítka změníte způsob
zadávání textu.
Tlačítko hlasitosti: Úprava hlasitosti
při hovoru, při přehrávání videí a
poslechu FM rádia. Stisknutím tohoto
tlačítka nahoru / dolů se telefon
zapíná / vypíná.
Tlačítko svítilny: zapnutí/vypnutí
svítilny.

Umístění slotu SIM karty / TF karty, viz
obrázek níže:

VOLÁNÍ
V pohotovostním režimu zadejte
telefonní číslo a stisknutím tlačítka
„volání“ zahájíte hovor.
Stisknutím tlačítka konec hovoru
ukončíte nebo odmítnete příchozí hovor.

ZPRÁVA
Při vstupu do menu se zobrazí:

Napsat zprávu

Doručené zprávy

Neodeslané zprávy

Koncepty

Odeslané zprávy

Zabezpečené doručené zprávy

Šablony

Nastavení

Kapacita zpráv
Kapacita zpráv je dána maximální

úložnou kapacitou telefonu a externích
SIM karet. Stav paměti SIM karty nebo
telefonu je možné zkontrolovat.

KONTAKTY
V telefonním seznamu telefonu je možné
uložit až 250 telefonních čísel, kapacita
kontaktů na SIM kartě závisí na
telefonním operátorovi, informaci vám
podá váš telefonní operátor.

1. Rychlé vytáčení
Nastavení telefonních čísel, které bude
možné volit zrychlenou volbou dlouhým
stisknutím tlačítek 2-9.
Vyberte „Menu“ a pomocí tlačítka dolů
nalistujte „Telefonní seznam
Vyberte „Možnosti/Další/Zrychlená

volba“ a nastavte čísla 2-9: Je možné
zde nastavit a uložit 8 čísel pro rychlé
vytáčení, která odpovídají číslům 2-9.
Po aktivaci Rychlého vytáčení v
pohotovostním režimu stiskněte a
podržte jedno z 8 alfanumerických
tlačítek a telefon vytočí odpovídající
telefonní číslo ze seznamu rychlého
vytáčení.

ZÁZNAMY O HOVORECH
Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie
hovorů, kde se zobrazí zmeškané
hovory/volaná čísla/příchozí
hovory/odmítnuté hovory a záznamy o
trvání hovorů.

MULTIMEDIA
1. Fotoaparát
Stisknutím tlačítka ‚Nahoru‘ lze
vestavěným fotoaparátem pořizovat
fotografie. Stejným tlačítkem lze také
upravovat nastavení fotoaparátu. Pokud
se vyčerpá kapacita paměti, smažte
některé obrázky nebo jiné soubory ve
„Správci souborů“.
Obrázek je možné zobrazit v
možnostech fotoaparátu a je možné jej
upravit pomocí „Nastavení fotoaparátu“ a
„Nastavení obrázků“.

2. Videorekordér
Stisknutím tlačítka fotoaparátu
‚Nahoru‘ se začne nahrávat video. Délka
záznamu závisí na časovém limitu a

kapacitě paměťové karty. Po vstupu do
menu Možnosti je možné zvolit
následující nastavení: Přepnout na
kameru, Nastavení kamery, Nastavení
videa a Úložiště.

3. MP3
Na obrazovce se zobrazí tato legenda:
Seznam, Zpět. V seznamu se zobrazí
jména skladem, které jste si nahráli.
Zvolením jedné z nich vstoupíte do
seznamu: Zvolením možnosti z
podrobného seznamu můžete přehrávat,
aktualizovat seznam nebo měnit
nastavení. Pokud v seznamu nejsou
žádné skladby, vidíte pouze Aktualizovat
seznam nebo Nastavení.
Stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů
můžete přejít na předchozí nebo další
skladbu.

Numerické tlačítko 5: Pro zastavení
a přehrávání
Hlasitost: Stisknutím tlačítka hlasitosti
lze měnit hlasitost přehrávání.

4. Video přehrávač
Vyvolejte video přehrávač. Stisknutím
tlačítka volání otevřete Možnosti.

5. FM rádio
Můžete zvolit následující možnosti:
Stiskněte vypínač FM rádia pro zapnutí
nebo vypnutí.
Stiskem tlačítka Hlasitost upravíte
hlasitost reprodukce.
Tlačítky Nahoru-Dolů spustíte

automatické prohledávání stanic
Seznam stanic: zobrazuje seznam
manuálně nebo automaticky
vyhledaných stanic.
Nastavení: Je možné zapnout a vypnout
funkce „Přehrávání na pozadí“ a
„Reproduktor“.
Nahrávání: Pomocí funkce
„Nahrávání“ můžete FM program
nahrávat.

6. Záznamové zařízení
Vstupte do záznamníku zvuku, stiskem
tlačítka Možnosti vyberte Nový záznam a
můžete zvolit jednu z níže uvedených
možností: Nový záznam, Přehrát,
Seznam.

7. Fotogalerie
Pomocí této funkce můžete vybrat
jakýkoliv obrázek a stisknutím tlačítka
volání zvolte následující možnosti:
Prohlížet, Přejmenovat, Smazat atd.

NASTAVENÍ FUNKCE SOS
Funkci můžete zapnout/vypnout, nastavit
číslo a znění SMS zprávy.
SOS nastavení: Vyberte „Menu“
„Nastavení“  „SOS Nastavení“,
nastavte „Stav“ na „Zapnuto“ a poté na
čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Můžete
také nastavit znění zprávy.
Postup: Pokud je funkce SOS zapnutá,
delším podržením tlačítka
„SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude
probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na
všechna čísla tísňového volání zaslána
SMS s obsahem: „Prosím o pomoc.“.
Poté započne vytáčení nastavených
čísel tísňového volání, každé číslo bude
vytočeno třikrát.
Volání SOS se zastaví, pokud některá z
osob hovor přijme, či pokud žádná z
osob hovor nepřijme ani po třetím
vytočení.

NASTAVENÍ
1. Nastavení hovorů
Nastavení duální SIM karty :
Pomocí této funkce je možné upravit

režim SIM karty “Dvě SIM karty”, “Pouze
SIM karta 1 ”, “Pouze SIM karta 2 ”,
“Režim Letadlo”.
Přesměrování hovorů: Zahrnuje pět
rozdílných nastavení - Přesměrovat
vždy, Přesměrovat, je-li nedostupný,
Přesměrovat, když neodpovídá,
Přesměrovat, je-li obsazeno a
Přesměrovat všechna datová volání.
Stisknutím možnosti Zrušit deaktivujete
veškerá přesměrování hovorů.
Čekání hovoru: Aktivujte nebo
deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost
zkontrolovat momentální nastavení této
funkce.

Blokování hovorů: Blokování čísel,
která sami vytáčíte nebo která vám
volají.
Pokročilé nastavení:
Automatické opakované vytáčení
Po aktivaci této funkce bude telefon
automaticky

číslo

znovu

vytáčet

pokaždé, když se hovor přeruší nebo
je odmítnut.
Upozornění: Některé funkce vyžadují
podporu operátora.

2. Nastavení telefonu
Pomocí této funkce můžete nastavit
datum a čas, jazyk, zkratkové klávesy a

automatický zámek displeje.

3. Displej
Touto funkcí se nastavuje prodleva před
vypnutím displeje, kontrast a dobu
podsvícení. Jednotlivé hodnoty se mění
pomocí klávesy * a #.

4. Zabezpečení
Pro ochranu osobních údajů můžete
nastavit zabezpečení SIM karty nebo
telefonu, seznam nežádoucích čísel atd.

Obnovení továrního nastavení
Vložte heslo ‚1234‘

5. Profily
Tento mobilní telefon nabízí několik
přednastavených profilů. Profil si můžete
vybrat nebo upravit a aktivovat jej.

Dostupné jsou tyto možnosti:
Normální
Tichý
Jednání
Uvnitř
Venku

SEZNAM SOUBORŮ
Správce souborů spravuje soubory v
telefonu a na externí paměťové kartě. V
tomto menu můžete spravovat obrázky,
MP3 soubory a další složky této nabídky.
Moje hudba - složka Audio
Fotografie - složka Fotografie
Videa - složka Videa

APLIKACE
1. Kalendář
V kalendáři lze zobrazit datum, přidat
událost, smazat událost atd.

2. Kalkulačka
Tato funkce nabízí obvyklé funkce
kalkulačky včetně plus, mínus, násobení
a dělení.

3. Budík
V budíku lze nastavit 3 alarmy s
opakováním, odložením nebo typem
upozornění.

4. Stopky / Časovač
Telefon můžete použít jako jednoduché

stopky. Stisknutím tlačítka volání se
stopky spustí a dalším stisknutém téhož
tlačítka zastaví. Po zastavení je lze
vynulovat numerickým tlačítkem 5.

5. Bluetooth
Funkci Bluetooth můžete vypnout nebo
zapnout.
Bluetooth: Funkci můžete zapnout a poté
vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon
tzv. spárovat s jiným zařízením a
používat společně. Přes Bluetooth také
můžete nastavit externí úložiště, přístup
ke zvukovým souborům atd.

LUPA
Pomocí tlačítek Nahoru-Dolů můžete
nastavit zvětšení.

Záruční a pozáruční servis
Opravy a servis je možné provádět
pouze v autorizovaném servisním místě
pro výrobky 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
EasyPhone FM splňuje požadavky
norem a předpisů, které jsou relevantní
pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě
naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Výrobce / Výrobca / Manufacturer /
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Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham
Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Vyrobeno v Číně
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