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1 Фенер 12 Конектор 
micro-USB 

2 Слуша
лка 

13 Зарядно 
устройство  

3 Бутон 
за 
обажд
ания 

14 Настройка 
на силата 
на звука + 

4 Бутон 
за 
край 
на 
разгов
ора 

15 Настройка 
на силата на 
звука - 

5 Бутон 
Ентер 

16 Включвана 
на FM радио 

6 Бутон 
„Нагор
е“ 

17 Заключване 
на 
клавиатурат
а 

7 Бутон 
„Надолу
“, 
отварян
е на 
менюто 

18 Високогово
рител 

8 Бутон 
*  

19 Бутон SOS 
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9 Бутон 
# 

20 Фотоапарат 

10 Отвор 
за 
връзк
а 

21 Включване 
на фенера 

11 Конект
ор за 
слуша
лки 

22 Светкавица 
на 
фотоапарат
а 
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 БУТОН ФУНКЦИЯ 

Бутон за 
обаждания  

 

При натискане на този 
бутон включвате 
функцията, която 
веднага се появява в 
левия долен ъгъл на 
дисплея. 
При натискане на този 
бутон започвате 
разговор с избрания 
телефонен номер; 
При натискане 
приемате входящо 
обаждане;  
При натискане на 
бутона в режим на 
готовност извиквате 
историята на 
обажданията.  

Бутон за 
край на 
разговора  

При натискане на 
бутона в режим на 
готовност отваряте 
списъка на контактите; 
При натискане на 
бутона се връщате 
обратно към 
предходното меню; 
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Изключване на 
телефона: При по-
продължително 
задържане в режим на 
готовност изключвате 
телефона. 
Включване на 
телефона: При 
задържане на бутона 
включвате изключения 
телефон. 
При натискане на 
бутона се връщате 
обратно към режима на 
готовност. 
При натискане на 
бутона прекратявате 
разговора. 

Бутон 
„Надолу“, 
отваряне 
на менюто 
 

При натискане можете 
да разглеждате 
отделните възможности 
от списъка на 
функциите; 
В режим на готовност 
при натискане на бутон 
„Надолу“ влизате в 
Менюто, при натискане 
на бутон 
„Нагоре“ включвате 
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функцията SMS; 
В режим „FM 
радио“ използвайте 
бутони „Нагоре“ и 
„Надолу“ за 
настройване на 
честотата.  

Бутони с 
цифри 

В режим на готовност 
позволяват въвеждане 
на избрания номер, а в 
режим на редакция - 
цифри и букви; 

Бутон * 

При двукратно 
натискане на бутон * в 
режим на готовност 
въвеждате символ 
„+“ за международни 
разговори. 

Бутон # 

При натискане на 
бутона променяте 
начина на въвеждане 
на текста. Промяна на 
профилите (с 
продължително 
натискане). 
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Икони за състоянията на 
телефона: 

Икона Описание 

 
GSM Сигнал 

Страничен 
бутон 

Бутон за силата на 
звука (14): Промяна на 
силата на звука при 
разговор, при гледане 
на видео файлове и 
слушане на FM радио.  
Бутон на FM радиото 
(15): С натискане на 
този бутон 
нагоре/надолу радиото 
се включва/изключва. 
Бутон на фенера (16): 
включване/изключване 
на фенера. 
Бутон за заключване на 
клавиатурата (17): 
заключва/отключва 
клавиатурата. 
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Ниво на зареждане на 

батерията 

 
Будилникът е активен 

 
Включен Bluetooth 

 Имате непрочетен SMS 

 
Настроен профил Вибрации 

 
Настроен профил На открито  

 
Настроен профил Тих 

 
 

Включване на телефона 
Пъхнете нокът в процепа под задния 
капак на телефона и свалете капака. 
Поставете SIM1/2 карта, евентуално и 
карта памет ако имате закупена такава. 
Поставете батерията. Металните 
контакти на батерията трябва да са 
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насочени срещу контактите на 
телефона. 
Поставете обратно капата на батерията. 
 

Слот за SIM1/2 карти / слот за карта 
TF 

 

Зареждане на батерията 
Свържете зарядното устройство към 
конектора USB 
или поставете телефона в стойката за 
зареждане. Зареждането започва 
автоматично. Телефонът може да се 
зарежда във включено и изключено 
състояние. Състоянието на зареждане 
на батерията е сигнализирано на екрана 
на телефона. 

Включване/изключване на 
телефона 
За включване задръжте червения бутон 
(4), докато телефонът се включи. 
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(Възможно е да ви бъде поискан PIN 
код, в случай, че защитата с PIN код е 
включена). При първото включване ще 
бъдете поканени да изберете език на 
телефона. 
За изключване натиснете и задръжте 
червения бутон (4), докато телефонът не 
започне да се изключва. 

Отключване/заключване на 
клавиатурата 
Можете да събудите телефона с 
натискане на произволен бутон, след 
това за отключване превключете бутона 
за заключване на клавиатурата (17) или 
натиснете бутона за обаждане (3) и след 
това бутона за край на разговора (4). За 
заключване на клавиатурата 
превключете бутона за заключване на 
клавиатурата (17). 

Осъществяване на обаждания 
В режим на готовност въведете 
телефонен номер и с натиснете бутон 
„обаждане“ (3) за започване на разговор. 
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При натискане на бутона за край на 
разговора (4) прекратявате или 
отказвате входящо обаждане.  

МЕНЮ 
За влизане в менюто натиснете бутон 

„Надолу“ (7) 

СЪОБЩЕНИЯ 
Телефонът позволява приемане и 
изпращане на текстови съобщения SMS. 
При влизане в менюто се появяват 
следните възможности:  
Писане на съобщение – създаване и 
изпращане на нов SMS 
Получени съобщения – показване на 
получените съобщения 
Неизпратени съобщения – съобщения, 
които 
не са били изпратени 
Чернови – съобщения, запазени за 
по-нататъшна работа 
Изпратени съобщения – показване на 
изпратените съобщения 
Защитени изпратени съобщения – 
изпратени съобщения, защитени с 
парола 
Шаблони – списък с предварително 
създадени съобщения 
Настройки на SMS – позволява 
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настройки 
на предпочитаната памет за 
съхранение, състояние на паметта и др. 
 
Писане на съобщение 
Изберете Меню/Съобщения/Писане на 
съобщение. Въведете телефонния 
номер ръчно или го изберете от списъка 
с контакти. Въведете текста на 
съобщението. С помощта на бутон #(9) 
можете да превключвате между малки и 
големи букви и цифри, с помощта на *(8) 
могат да се добавят специални символи. 
Натиснете зеления бутон (3) и изберете 
„Изпращане“. 
 
 
Четене на съобщение 
За четене на съобщения Изберете 
Меню/Съобщения/Получени съобщения, 
изберете съответното съобщение и 
натиснете зеления бутон (3) Прочит.     

КОНТАКТИ 
Записване на нов контакт 
Изберете 
Меню/Контакти/Възможности/Нов и 
натиснете зеления бутон (3). Изберете 
място за съхранение (на SIM картата 
или в телефона). След като въведете 
името и телефонния номер, натиснете 
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зеления бутон (3) за запаметяване на 
контакта. 
Намиране на записан контакт  
За влизане в Контактите натиснете 
червения бутон (4) или изберете 
Меню/Контакти. За търсене въведете 
името на контакта или с помощта на 
бутоните Нагоре/Надолу (6/7) се 
придвижете по списъка. След като 
намерите контакта натиснете зеления 
бутон (3) и изберете от следните 
възможности.  
Писане на съобщение – позволява 
писане и изпращане на SMS на 
избрания контакт. 
Набиране – набира избрания контакт 
Показване – показва подробности за 
избрания 
контакт и позволява редактирането му 
Изтриване – изтрива избрания контакт 
Импорт/Експорт – позволява копиране 
на контакти между SIM картата и 
паметта на телефона и импортиране и 
експортиране на контакти.  
Други - позволява показване на 
състоянието 
на паметта, настройка на „Бърз 
избор“ или 
други функции 
 
Бързо набиране  
Изберете 
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Меню/Контакти/Възможности/Нов/ Бърз 
избор и натиснете зеления бутон (3). 
Има възможност за настройка и запис 
на 8 номера за бързо набиране, които 
отговарят на числата 2-9. 
За активиране на Бързо набиране в 
режим на готовност натиснете и 
задръжте един от 8-те алфанумерични 
бутони и телефонът ще избере 
съответния телефонен номер от списъка 
за бързо набиране. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГОВОРИ 
Изберете Меню/Информация за 
разговори. От главното меню влезте в 
История на разговорите, където ще се 
покажат пропуснатите 
обаждания/избраните 
номера/отказаните обаждания и 
информация за продължителността на 
разговорите. 

МУЛТИМЕДИЯ 
Изберете Меню/ Мултимедия 

1. Фотоапарат 
При натискане на бутон Нагоре (6) или 
Ентер (5) можете да направите снимка с 
вградения фотоапарат. Със зеления 
бутон (3) влизате в менюто, където 
можете да разглеждате снимките или да 
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промените настройките на фотоапарата. 
2. Видеорекордер 
При натискане на бутона Нагоре (6) или 
Ентер (5) започва видеозапис. 
Дължината на записа зависи от 
времевия лимит и капацитета на памет 
картата. Със зеления бутон (3) влизате в 
менюто, където можете да разглеждате 
видеозаписите или да промените 
настройките на камерата. 
3. MP3 
Телефонът позволява прослушване на 
музикални файлове, например тип MP3.  
За пускане или спиране натиснете 
зеления бутон (3) или Ентер (5). 
4. Видео плейър 
С натискане на зеления бутон (3) 
избирате пускане или спиране на 
видеозапис, начин на възпроизвеждане 
и др. 
5. FM радио  
За включване използвайте страничния 
бутон (15) или влезте в 
Меню/Мултимедия/FM радио. 
С бутоните Нагоре-Надолу пускате 
автоматично търсене на станции. 
Със зеления бутон (3) показвате 
допълнителните възможности: 
Автоматично търсене: Автоматично 
търсене и запазване на станции. 
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Списък на каналите: показва списък на 
ръчно или автоматично намерените 
станции. 
Ръчно търсене: Станциите могат да се 
слушат благодарение на ръчното 
въвеждане на честотата. Бутонът * (8) 
има функцията на „,“. За въвеждане на 
89,9 трябва да се напише „89 * 9“.  
Запис: С помощта на тази функция 
можете да записвате FM програмата.  
6. Звукозаписно устройство 
Влезте в звукозаписното устройство, с 
натискане на бутон Възможности 
можете да започнете запис, да изберете 
мястото на съхранение или формата на 
файла.  
7. Фотогалерия 
С помощта на тази функция можете да 
изберете произволна снимка, а с 
натискане на зеления бутон (3) можете 
да я изобразите, преименувате, 
изтриете и др. 

SOS НАСТРОЙКИ  
Функцията позволява при натискане на 
бутона SOS (19) да се изпрати 
автоматично предупредителен SMS и да 
се изберат предварително определени 
номера. Изберете Меню/SOS настройки. 
Можете да включите/изключите 
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функцията, да настроите номерата, 
които телефонът последователно 
автоматично ще набере и текста на SMS 
съобщението.  
SOS настройки: Изберете Настройки на 
режим SOS и изберете „Включване“. 
След това в менюто SOS Настройки 
можете да въведете до 5 телефонни 
номера. Можете да настроите също така 
дали да се изпраща SMS съобщение и 
да промените текста му. 
В менюто SOS Тревога изберете дали 
при включване на функцията телефонът 
да издава звукова аларма. 
Ако функцията SOS е включена, при по-
продължително задържане на бутона 
„SOS“ активирате функцията SOS, която 
протича по следния начин:  
 
Чува се силен предупредителен сигнал, 
в същото време на всички номера за 
спешни обаждания се изпраща SMS със 
следния текст: „Моля за помощ.“. 
 
След това започва набиране на 
номерата за спешни обаждания, като 
всеки номер се набира три пъти. 
 
SOS обаждането спира ако някое от 
лицата приеме разговора или ако нито 
едно от лицата не приеме разговора 
дори след третото набиране. 
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Важно предупреждение: Телефонът 
разполага с функция за изпращане на 
приблизителното местоположение на 
телефона с помощта на SOS съобщение 
след включване на SOS алармата. За 
определяне на местоположението 
телефонът използва мобилната мрежа 
GSM. Следователно точността на 
определеното местоположение зависи 
от плътността на обхвата на GSM 
мрежата – в градовете точността е 
десетки до стотици метри, извън 
градовете точността е значително по-
малка. 
За тази услуга не се предоставя 
никаква гаранция и верността на 
резултатите, както и достъпността на 
услугата не са гарантирани по 
никакъв начин 
от доставчика на телефона, от 
оператора, нито 
от доставчика на картите. 
Предоставянето на услугата може да 
бъде 
прекратено по всяко време дори без 
предупреждение. 

НАСТРОЙКИ 
За влизане изберете Меню/Настройки. 

Настройки на обаждания 
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Дуална SIM: С помощта на тази 
функция 
има възможност за регулиране на 
режима на SIM картата „Две SIM карти“, 
„Само SIM карта 1“, „Само SIM карта 2“, 
„Режим самолет“.  
Пренасочване на разговори: Включва 
пет различни настройки - Винаги 
пренасочване, Пренасочване, когато е 
недостъпен, Пренасочване, когато не 
отговаря, Пренасочване, когато е заето. 
С натискане на възможността 
Прекратяване деактивирате всички 
пренасочвания на разговори. 
Изчакване на разговори: Активиране 
или деактивиране на функцията, 
възможност за проверка на актуалните 
настройки на функцията. 
Блокиране на разговори: Блокиране 
на номера, които вие набирате или 
които ви звънят.  
Други: Тук може да се настрои 
припомняне на разговор, автоматично 
повторно набиране при прекъсване на 
разговора, отговор с SMS при отказване 
на разговор или автоматично записване 
на разговора. 
Напомняне за продължителността на 
разговора. 
Предупреждение: Някои функции 
изискват поддръжка от оператора. 
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Настройки на телефона  
Изберете Меню/Настройки/Настройки на 
телефона. С помощта на функцията 
могат да се настроят следните 
параметри: 
Час и дата – Настройка на часа, датата, 
часовата зона и формата. 
Езикови настройки – Настройка на 
езика на телефона и езика по 
подразбиране за писане на текстове. 
Преки пътеки – позволява настройка на 
две преки пътеки от менюто на 
телефона 
Автоматично заключване на 
клавиатурата – Настройка на периода, 
след който клавиатурата се заключва. 
Възобновяване на настройките – 
След въвеждане на парола 
‚1234‘ телефонът се връща към 
първоначалните си настройки. 
Екран 
С функцията се настройва периодът на 
светене на клавишите, контраста и какво 
е изобразено на дисплея. Контрастът се 
регулира с помощта на клавишите * и #. 
Защита 
За защита на личните данни можете да 
настроите защита на SIM картата или 
телефона, списък на нежелани номера и 
др.  
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Профили 
Мобилният телефон предлага няколко 
предварително зададени профила. 
Можете да си изберете профил или да 
го редактирате и да го активирате.  

СПИСЪК НА ФАЙЛОВЕ 
Файловият мениджър управлява 
файловете в телефона и на външната 
памет карта. В това меню можете да 
управлявате снимки, MP3 файлове и 
други папки от менюто.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Календар 
В календара може да се покаже дата, да 
се добави събитие, да се изтрие 
събитие и др. 
2. Калкулатор 
Функцията предлага обичайните 
функции на калкулатор като събиране, 
изваждане, умножение и деление. 
3. Будилник 
В будилника могат да се настроят 3 
аларми с повторение, отлагане или тип 
предупреждение. 
4. Хронометър/Таймер 
Телефонът може да се използва като 
обикновен хронометър. При натискане 
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на бутон Обаждане хронометърът се 
включва, а при повторно натискане на 
същия бутон, спира. След спиране може 
да се нулира с цифровия бутон 5.   
5. Bluetooth  
Можете да включите функцията, след 
това да намерите друго устройство 
Bluetooth, да свържете телефона с него 
и да използвате двете устройства 
заедно. С помощта на Bluetooth можете 
също така да настроите външно 
хранилище на данни, достъп до звукови 
файлове и др.  

ЛУПА 
С помощта на бутоните Нагоре-Надолу 
можете да настроите увеличение. 
Изберете Меню/Лупа/. 
 
Спецификации на захранващия 
адаптер 
Име, адрес и 

регистрационен 

номер на 

фирмата на 

Naxya Limited, No. 

5, 17/F, Strand 50, 

50 Bonham Strand, 

Sheung,Wan, 

HongKong,1891486 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnification
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производителя на 

оборудването 

Номер на модела 

на устройството 

EP-850-EBS 

Име или 

търговска марка, 

търговски 

регистрационен 

номер и адрес на 

производителя на 

променливотоков 

адаптер 

Shenzhen 

Heliansheng 

Electronic Co., Ltd. 

802.E building, Nan 

Chang Jianyu No 1 

industrial park, 

Gusu Xixiang 

Street, Bao'an 

district, Shenzhen, 

Guandgong, China 

Идентификационе

н знак за модел 

на 

променливотоков 

адаптер 

HLS006 
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Захранващо 

напрежение 

100 - 240 V~ 

AC входна 

честота 

50/60 Hz 

Изходно 

напрежение 

5V 

Изходен ток 0,5A 

Изходяща 

мощност 

2,5W 

Средна активност 

в активен режим 

69% 

Ефективност при 

ниски 

натоварвания 

62% 

Консумация на 

енергия на празен 

ход 

0,1W 
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Гаранционен и следгаранционен 
сервиз 
Гаранцията НЕ СЕ ОТНАСЯ за: 
• Инсталиране на друг фърмуер, 
различен от онзи, който е бил 
инсталиран първоначално в телефона 
EVOLVEO. 
• Електронни или механични повреди на 
телефона, причинени от неправилна 
употреба (например пукнат дисплей, 
пукнат преден или заден капак на 
телефона, повреден microUSB конектор 
на зарядното, слот за SIM карта, слот за 
карта microSDHC, порт за слушалки и 
др.) 
• Повреди на високоговорителя или 
слушалките, причинени от метални 
частици. 
• Увреждане поради природни влияния 
като огън, вода, статично електричество, 
висока температура. 
• Повреди, причинени от обичайно 
износване. 
• Щети, причинени от ремонти, 
извършени от неквалифицирани лица. 
• Фърмуера на телефона ако иска 
актуализация поради промяна в 
параметрите на мобилната мрежа. 
• Повреди в мобилната мрежа  
• Батерията, ако след изтичане на 6 или 
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повече месеца не запазва 
първоначалния си капацитет 
(гаранцията за капацитета на батерията 
е 6 месеца). 
• Умишлено увреждане. 
 
Гаранционен и следгаранционен 
сервиз 
Ремонт и сервиз могат да се извършват 
единствено в оторизиран сервизен 
център за продукти EVOLVEO (повече 
информация на www.evolveo.com), в 
противен случай мобилният телефон 
може да се повреди и да се загуби 
гаранцията. 

 
Ликвидиране: Символът на 

задраскан контейнер върху продукта, в 
приложената документация или върху 
опаковките означава, че в държавите от 
Европейския съюз всички електронни и 
електрически уреди, батерии и 
акумулатори след края на 
експлоатационния им живот трябва да 
бъдат ликвидирани отделно като част от 
разделното събиране на отпадъците. Не 
изхвърляйте тези продукти при общите 
битови отпадъци. 
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   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ 
Дружество Abacus Electric, s.r.o. 
декларира, че телефонът EVOLVEO 
EasyPhone EB отговаря на изискванията 
на стандартите и разпоредбите, 
отнасящи се за дадения тип устройства. 
 
Пълния текст на Декларацията за 
съответствие ще намерите на 
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Вносител 
Abacus Electric, s.r.o. 
Плана 2, 370 01, Чешка република 
 
Производител 
Naxya Limited 
№ 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong 
Произведено в Китай 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 

 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Всички права запазени 
Външният вид и техническата 
спецификация на продукта могат да се 
променят без предварително 
предупреждение. 
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