Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте мобилен телефон
EVOLVEO.
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1. Важно съобщение
Използвайте слушалки, когато провеждате разговор
по време на шофиране. Когато провеждате
телефонен разговор в извънредни ситуации, моля,
паркирайте колата си встрани от пътя.
Изключете телефона, когато се качвате на самолет и
не го включвайте докато сте на борда му.
Бъдете особено внимателни, когато работите с този
телефон в близост до пейсмейкъри, слухови апарати
или други медицински изделия, които могат да
получат смущения в работата си.
Никога не се опитвайте да разглобите телефона сами.
В случай, че имате проблеми с този телефон, моля
свържете се с дистрибутора или сервиза за
поддръжка.
Не свързвайте телефона със зарядно устройство,
когато не е поставена батерията.
Защитете телефона от магнитни полета. Да се пази от
артикули с магнитни елементи, като например
кредитни карти.
Пазете от течности. В случай на проникване на
течност или при корозия, незабавно извадете
батерията и се свържете с Вашия дистрибутор.
Не използвайте този телефон в прекалено хладни или
топли среди. Не го оставяйте на пряка слънчева
светлина, в запрашена среда или на места с висока
влажност.
Не го почиствайте с помощта на течни препарати или
влажни кърпи със силни разтворители.
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2. Описание на телефона
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Високоговорител
Ляв функционален бутон/Любими номера
Приемане на повикване/Повикване/История на
повикванията
Заключване на клавиатурата
Цифрови бутони
Специални символи, Звук + FM радио
Режим за въвеждане на текст/контрол на звука
на радиото/изключване на звука
Придвижване нагоре и надолу в менюто/
регулиране силата на звука по време на разговор
Бутон за включване/изключване/край на разговор
Десен функционален бутон
Фенерче
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3. Инсталиране на SIM карта, карта с
памет и батерия
1. Поставете вашия телефон на равна повърхност с
екрана надолу; отстранете задния капак като го
плъзнете нагоре.
2. Намерете слота за SIM картата и поставете картата с
металните пластини с лице надолу.
3. Ако желаете, можете да поставите MicroSDHC карта.
Заключете картата с памет чрез преместване на
металния плъзгач до позиция заключено.
4. Поставете батерията.
5. Поставете обратно капака.
Зареждане на батерията
1. Уверете се, че батерията е поставена.
2. Този телефон може да се зарежда когато е включен и
когато е изключен.
3. Конекторът за зарядно устройство се намира от
долната страна на телефона.
4. Телефонът може да се зарежда директно от
зарядното устройство посредством MicroUSB кабел или
чрез поставянето в стойката и свързването й към
зарядното устройство. След като батерията е заредена,
изключете зарядното устройство от контакта.
Включване/изключване
Задръжте бутона с червената телефонна слушалка (9),
докато телефонът се включи.
Ако е необходимо, въведете ПИН кода на SIM картата.
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Задръжте бутона с червената телефонна слушалка (9),
докато телефонът се изключи.
Заключване на клавиатурата
За да заключите клавиатурата, плъзнете ключа за
заключване на клавиатурата (4) надолу.
За да отключите клавиатурата, плъзнете ключ (4)
нагоре.
Паролата за отключване на телефона се използва, за да
се предотврати други хора да използват телефона Ви.
Паролата обикновено е създадена от производителя на
телефона и може да се промени впоследствие.
Паролата по подразбиране за това конкретно
устройство е 1122.
В случай, че телефонът е заключен, то той не може да
се използва докато не въведете правилната парола. При
промяна на фабричната паролата се уверете, че новата
парола е правилно изписана!
Фенерче
Фенерчето може да се включва или изключва с плъзгача
разположен отстрани на телефона.

4. Меню на телефона
Натискането на бутон (8) нагоре извиква меню със
следните елементи: Съобщения - Мултимедия Настройки - Екстра - Услуги – Указател - История на
повикванията.
Натискането на бутон (8) надолу извиква менюто
„Списък с контакти“.
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Използвайте стрелките нагоре и надолу (8), за да се
придвижвате в менюто.
Текущият елемент от менюто се избира чрез натискане
на бутон (2). За да се върнете към предишното меню или
да затворите, натиснете бутон (10).

5. Гласови повиквания
Въведете желания телефонен номер чрез клавиатурата
на телефона и натиснете бутона със зелената слушалка
(3), за да започнете разговор. В случай, че сте
направили грешка при въвеждане на номера, натиснете
червения бутон (10) „Изтриване“ и последната цифра
ще бъде изтрита.
Натиснете бутон (3), за да приемете входящо повикване.
За да откажете повикване, натиснете червения бутон
(9).
Силата на звука може да се регулира по време на
разговор чрез натискане на бутон (8).
За да включите високоговорителя по време на разговор
(свободни ръце), натиснете бутон (10).
Контакти
Набиране на номер от списъка с контакти
Натиснете бутон (8) надолу, за да влезете в менюто
„Списък с контакти“.
Намиране на желания номер
Натиснете бутона с първата буква от името, което
търсите и след това завършете селекция с помощта на
бутон (8), съответно нагоре или надолу.
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Натиснете бутона със зелена слушалка (3), за да
започнете избирането на номера.
Запазване на телефонен номер във вградената памет
или SIM картата
Въведете номера, който искате да запишете, натиснете
бутон (2) Опции > Запази в списъка с контакти > в SIM
или във вградената памет. Въведете името, с което ще
бъде запазен номера > Натиснете бутон (2) Опции >
Запази.
Управление на списъка с контакти
В менюто „Списък с контакти“ можете да изберете от
следните опции:
Добави контакт
Покажи
Изпрати SMS
Повикване
Редактирай
Изтрий
Копирай
Настройки
Операция
Настройки
Предпочитана памет: избор на предпочитана памет за
съхранение на контакти.
Бързо набиране: след активирането му е възможно да
зададете бързи контакти към бутони от 2 до 9. За да се
обадите на тези номера, натиснете бутона и го задръжте
за минимум 2 секунди.
Състояние на паметта: показва потреблението на
паметта в SIM картата и вградената памет.
Операция
Тази опция ви позволява да прехвърляте контакти между
SIM и вградената памет на телефона.
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6. Кратки съобщения (SMS)
В режим на готовност натиснете бутон (8) нагоре и
приемете с натискане на OK.
Писане на съобщение
Първо напишете съдържанието на съобщение.
Писане на текст
Превключете между режимите за въвеждане (ABC, abc,
123), като натиснете бутон # няколко пъти.
В режими abc/ABC е възможно да пишете букви
посредством цифровите бутони от 2 до 9. Вие можете да
въведете една от буквите изписана върху него чрез
неколкократно натискане на бутона. При еднократно
натискане на бутон се появява първата буква изписана
върху съответния бутон, при двукратно натискане се
изписва втората буква и т.н.
Можете да преместите текстовия курсор надясно или
наляво, като натиснете бутон (8) нагоре/надолу.
Вмъкване на символи, интервал, цифри.
Натиснете *, за да отворите менюто със символи и
изберете желания символ като натиснете бутон (8)
нагоре/надолу. Потвърдете избора си с натискане на
бутон (2).
Можете да вмъкнете интервал като натиснете цифрен
бутон 0. Тази опция е забранена в режим „123“.
В режим „123“ можете директно да въвеждат цифри,
като натиснете съответните цифрени бутони.
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След като напишете съобщение, можете да го изпратите
като натиснете бутон (2) Опции > Изпрати > Въведи
номер > Добавяне от списъка с контакти и след това с
бутон (8) нагоре/надолу да изберете получател и да го
потвърдите с натискане на OK > Изпрати.
В менюто за съобщения се намират входящи SMS,
изпратени SMS, незавършени (започнати но незавършени
съобщения), неизпратени SMS или SMS настройки (опция
за настройка на SMS център, други настройки) и т.н.

7. Мултимедия
Файлов мениджър:
Позволява Ви да управлявате файлове съхранени на
картата с памет (в случай, че е поставена).
Аудио плейър:
Звуковите файлове се съхраняват на microSD картата в
папката „My music“ (Моята музика).
Бутон (2): Опции
Бутон (10): Старт / Пауза
Бутон (8): Контрол на силата на звука
Бутони (6) / (7): Пропускане на музикален файл до
следващ или последен
Звукозапис
Поставете microSDHC карта и в менюто с опции изберете
други опции за запис.
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FM радио
Регулирайте силата на звука с помощта на бутон (8)
нагоре/надолу. От FM радио менюто се излиза като
натиснете бутона с червената слушалка (9).
Ако сте в менюто FM радио, можете да изведете
следното подменю с натискане на бутон (2) (Опции):
Списък с канали: В случай, че предварително сте
настроили отделните канали с станции, сега можете да
изберете една от тях и да я слушате.
Ръчно въвеждане: Ръчно въвеждане на радиочестота.
Автоматична настройка: Търсенето на станции започва
след като приемете диалоговия прозорец „Автоматично
търсене на канали и запазване?“.
Настройка - възпроизвеждане на заден фон: Активира
режим на възпроизвеждане на заден фон. Радиото ще
продължи да работи дори и след като напусне менюто
FM радио.

8. Настройки
Профили
Позволява Ви да запазите до четири профила – Основен,
Тих, Среща, Навън - с възможност да регулирате типа
сигнализация, силата на звънене и др. Профилите могат
да бъдат персонализирани и настройките могат да се
съхраняват.
Телефон
Час и дата
Настройки на дата и час, активиране/деактивиране на
лятното часово време.
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Език
Езикови настройки на менюто.
Предпочитан режим на въвеждане
Дава възможност да промените предпочитания от вас
режим за въвеждане на текст.
Режим полет
При активиране на този режим SIM картата се изключва и
е невъзможно да приемете повиквания или да избирате
номера.
Промяна на яркостта на екрана
Регулирайте яркостта на екрана чрез натискане на бутон
(8). Намалената яркост на екрана удължава живота на
батерията.
Мобилни мрежи
Автоматичен или ръчен избор и въвеждане на мрежа.
Сигурност
Телефонът Ви позволява да настроите PIN код за SIM
картата, телефона и да настроите автоматичното
заключване на клавиатурата.
Въвеждането на PIN код се изисква при всяко включване
на телефона.
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PIN/PIN2 код
PIN/PIN2 кодът (от 4 до 8 цифри) се използва за защита
на Вашата SIM карта от неоторизиран достъп. PIN кодът
обикновено се осигурява от мобилния оператор и се
предоставя заедно със SIM картата. В случай, че
защитите SIM карта с PIN1/PIN2 код, то този код се
въвежда при всяко включване на телефона. В случай,
въведете грешен код 3 пъти подред, SIM картата се
заключва автоматично и е невъзможно да въведете
PIN1/PIN2 кода.
Внимание: В случай, че сте въвели грешен PIN/PIN2 код
три пъти подред, SIM картата автоматично се заключва и
остава заключена, докато не въведете PUK код.
Обикновено PUK кодът се получава от Вашия мобилен
оператор заедно със SIM картата.
SOS повиквания и изпращане на SMS съобщения
Активиране на SOS повиквания/SMS съобщения: от
менюто Настройки > SOS опции> Статус: изкл. или вкл.
След натискане на бутон SOS върху задната страна на
телефона прозвучава звукова аларма и номерата,
съхранени в списъка със SOS номера, се избират
автоматично. Освен това, телефонът изпраща SOS
съобщение. Текстът на съобщението може да се
промени от Настройки > SOS съобщение.
В случай, че спешното повикване е прието, телефонът
автоматично превключва в режим свободни ръце с
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усилен звук. За спиране на този режим след като SOS
функцията е активирана, моля, натиснете бутона с
червената слушалка (9).
Възстановяване на настройките по подразбиране
Връщане на настройките към фабричните настройки по
подразбиране (код 1122).

9. Екстри
Будилник
Регулирайте настройките от меню Екстри > Будилник>
Настройки. За включване/изключва натиснете бутони (6)
и (7).
Настройте времето и вида за повторение и мелодия и
съхранете чрез натискане на бутон (10).
Bluetooth
След включване на опцията Bluetooth и активиране на
видимостта на устройството, можете да търсите други
Bluetooth устройства от менюто My devices (Моите
устройства) и да свържете телефона с това устройство.
Когато е активиран, Bluetooth увеличава разхода на
енергия и намалява живота на батерията.
Калкулатор
Този телефон предлага калкулатор с основни операции.
Въвеждане на числа (Натиснете „#“, за да вмъкнете
плаваща запетая), използвайте бутон (8) нагоре и
надолу, за да изберете желания режим на работа (+), (-),
(х) или (/) и натиснете бутон (3), за да приемете.
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10. История на повикванията
Натиснете бутон (3), за да се покаже списък с
последните разговори. Можете да намерите пълен
списък на всички разговори в менюто История на
повикванията.

11. Отстраняване на проблеми
В случай, че срещнете проблем при използването на
този телефон, моля, погледнете за възможните решения
в таблицата по-долу.
Проблем

Решение

Телефонът не
може да бъде
включен

 Батерията трябва да е поне

Батерията не може
да се зарежда

 Уверете се, че зарядното

частично заредена?
 Поставена ли е правилно
батерията?
устройство е свързано правилно.
 Изправна ли е батерията?
Функционалността на батерията пада
с течение на времето и след повече
от година тя може и да не е
функционална.
 Батерията напълно изтощена ли
е? Ако това е така, свържете
телефона към зарядното за подълъг период от време, докато
зареждането започне. Това може
14

да отнеме повече от десет минути.
Не е невъзможно
да се свържа към
мрежата на
оператора

 Сигналът е твърде слаб или има

Не могат да се
правят телефонни
повиквания

 Свързан ли е телефонът към

Не могат да се
получават
телефонни
повиквания

 Свързан ли е телефонът към

Телефон е
блокиран от PIN

За да отключите своя PIN код,
моля, въведете PUK кода, който
сте получили от Вашия оператор

смущения. Проверете силата на
сигнала от иконата на екрана. Има
ли вертикални линии до иконата
на антена?
 Правилно ли е поставена SIM
картата? В случай, че SIM картата е
повредена, моля, обърнете се към
Вашия оператор, за да я замени.
мрежата на оператора?
 Активирана ли е функцията за
блокиране на повикванията?
 Достатъчен ли е балансът по
сметката Ви?
мрежата на оператора?
 Активирана ли е функцията за
блокиране на повикванията?
 Достатъчен ли е балансът по
сметката Ви?
 Активирано ли е пренасочване на
повикванията?
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заедно със SIM картата, или се
обърнете към Вашия оператор.
Грешка в SIM

 Металните пластини на SIM

картата са замърсени. Почистете
ги.
 SIM картата е повредена. Купете
нова.
Телефон
функционира
необичайно

От главното меню отидете в
„Настройки > Възстанови
фабричните настройки. В случай,
че не сте променяли фабричната
парола, тя е 1122.

В случай, че не сте открили решение, моля, свържете се
с Вашия дистрибутор или с оторизиран сервиз.
Оторизиран сервиз на EVOLVEO за Чехия може да бъде
намерен на www.evolveo.eu.
Имате ли все още нужда от помощ, след като
прочетохте това ръководство?
Първо направете справка с раздел „често задавани
въпроси“ от страница на EVOLVEO EasyPhone на адрес
www.evolveo.eu или се свържете с отдела за техническа
поддръжка на EVOLVEO.
Гаранцията отпада при:
• неправилна употреба на устройството;
• механични повреди причинени от неправилна
употреба;
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• повреди вследствие на екстремни условия на околната
среда, като огън, вода, статично електричество,
пренапрежение и т.н.;
• повреди причинени от опит за неоторизиран ремонт;
• нарушаване целостта на гаранционната пломба или
когато серийният номер на устройството не се чете.
Предаване на отпадъци
Символът със зачеркнат контейнер върху продукта,
документацията или опаковката напомня, че всички
електрически и електронни продукти и батерии трябва
да се предават в специален събирателен пункт в края на
техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези
продукти като битови отпадъци.

1313
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Abacus Electric, s.r.o. декларира, че EVOLVEO EasyPhone
(EAN: 8594161335290) е в съответствие с основните
изисквания на стандарт 1999/5/ЕО (NV 0.426/2000 Sb.)
Пълната Декларация за съответствие може се намери на
адрес ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Авторски права © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Всички права запазени. Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без предварително известие
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