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1 Lámpa 12 Micro-USB 
csatlakozó 

2 Fülhallgató 13 Töltő 
csatlakoztató  

3 Hívás 
gomb 

14 Hangerő 
beállítása + 

4 Hívás vége 
gomb 

15 Hangerő 
beállítása - 

5 Enter 
gomb 

16 FM rádió 
kikapcsolója 

6 ‚Fel‘ gomb 17 Billentyűzet 
lezárása 

7 ‚Le‘ gomb, 
menü 
előhívása 

18 Hangszóró 

8 * gomb  19 SOS gomb 

9 # gomb 20 Fényképezőgép 
10 Nyílás 

heveder 
rögzítésére 

21 Lámpa 
kikapcsolója 

11 Fülhallgató 
csatlakozój
a 

22  
Fényképező 
villanója 
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 GOMB FUNKCIÓK 

Hívás 
gomb  

 

Ennek a gombnak a 
megnyomásával 
elindíthatja a funkciót, 
mely rögtön megjelenik 
a képernyő bal alsó 
sarkában. 
A gomb megnyomásával 
felhívhatja a kiválasztott 
telefonszámot; 
Megnyomásával 
fogadhatja a bejövő 
hívást;  
A gomb megnyomásával 
a készültségi 
üzemmódban 
megjelenítheti a hívási 
előzményeket.  

Hívás vége 
gomb  

Ennek a gombnak a 
megnyomásával a 
készültségi 
üzemmódban beléphet a 
névjegyzékbe; 
A gomb megnyomásával 
visszatér az előző 
menübe; 
Telefon kikapcsolása: A 
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gomb hosszabb 
lenyomva tartásával a 
készenléti üzemmódban 
kikapcsolja a készüléket. 
Telefon bekapcsolása: A 
kikapcsolás gomb 
lenyomva tartásával 
ismét bekapcsolja a 
telefont. 
A gomb megnyomásával 
visszatér a készenléti 
módba. 
A gomb megnyomásával 
leteheti a hívást. 

‚Le‘ gomb, 
menü 
előhívása 
 

A megnyomásával 
közlekedhet az egyes 
funkciók jegyzékében; 
A készenléti módban a 
‚Le‘ gomb lenyomásával 
beléphet a Menübe, a 
‚Fel‘ gomb lenyomásával 
pedig az SMS funkciót 
hívhatja elő; 
Az "FM rádió" módban a 
‚Fel‘ és a ‚Le‘ gombokkal 
állíthatja be a 
frekvenciát.  

Numerikus Készültségi módban 
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gombok megadhatja a hívni 
kívánt számot, 
szerkesztési módban 
pedig számokat és 
betűket; 

* gomb 

Készenléti állapotban 
nyomja meg kétszer a * 
gombot a „+“ szimbólum 
beírásához a 
nemzetközi hívásokhoz. 

# gomb 

A gomb megnyomásával 
megváltoztathatja a 
szövegbeviteli módot. 
Profilok módosítása 
(hosszan lenyomva). 

Oldalsó 
gomb 

Hangerő gomb (14): 
Hangerő beállítása hívás 
közben, videók 
lejátszása vagy az FM-
rádió hallgatása közben.  
Az FM rádió gombja 
(15): A gomb fel / le 
nyomásával 
bekapcsolhatja / 
kikapcsolhatja a rádiót. 
A lámpa gombja (16): a 
lámpa be- / 
kikapcsolása. 
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Telefon állapotának ikonjai: 
Ikon Leírás 

 
GSM Térerő 

 
Akkumulátor töltöttségi szintje 

 
Az ébresztőóra aktív 

 
Bluetooth bekapcsolva 

 Olvasatlan SMS 

 
Vibrációs üzemmód 

bekapcsolva 

 
Utcai üzemmód bekapcsolva  

A billentyűzet lezáró 
gombja (17): lezárja / 
feloldja a billentyűzetet. 
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Csendes üzemmód 

 
 

A telefon üzembe helyezése 
Helyezze a körmét a telefon hátlapja alatti 
nyílásba, és távolítsa el a fedelet. 
Helyezze be az 1/2 SIM-kártyát, ha 
vásárolt memóriakártyát, helyezze be azt 
is. Helyezze be az akkumulátort. Az 
akkumulátor érintkezőinek a telefon 
érintkezőivel szemben kell lenniük. 
Helyezze vissza az elem fedelét. 
 

SIM1/2 kártya nyílása / nyílás TF 
kártyára 

 

Az akkumulátor töltése 
Csatlakoztassa a töltőt az USB 
csatlakozóhoz 
vagy helyezze a telefont a töltőállomásba. 



11 

A töltés automatikusan elindul. A telefont 
be- és kikapcsolt állapotban is lehet tölteni. 
Az akkumulátor szintét a kijelző jelzi. 

Telefon be- és kikapcsolása 
A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros 
gombot (4), amíg a telefon be nem 
kapcsol. (Ha a PIN-védelem be van 
kapcsolva, a rendszer kéri a PIN-kód 
megadását). Az első bekapcsoláskor a 
telefon kéri, hogy válassza ki a telefon 
nyelvét. 
A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros 
gombot (4), amíg a telefon kikapcsol. 

A billentyűzet feloldása / lezárása 
A telefon felébresztéséhez nyomja meg 
bármelyik gombot, majd a feloldáshoz 
nyomja be a billentyűzet zár gombját (17), 
vagy nyomja meg a hívás gombot (3), majd 
a hívás vége gombot (4). A billentyűzet 
lezárásához nyomja meg a billentyűzet zár 
gombot (17). 

Hívás 
A készültségi üzemmódban adja meg a 
telefonszámot, majd a „hívás“ gomb (3) 
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megnyomásával kezdeményezheti a 
hívást.  
A hívás vége gomb (4) befejezheti, vagy 
elutasíthatja a  bejövő hívást.  

MENÜ 
A menübe lépéshez nyomja meg a Le 

gombot (7) 

ÜZENETEK 
A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek 
fogadását és küldését. A menübe való 
belépéskor a következő jelenik meg:  
Üzenet írása - új SMS létrehozása és 
elküldése 
Bejövő üzenetek - fogadott üzenetek 
Nem elküldött üzenetek – üzenetek, 
melyeket 
nem sikerült elküldeni 
Piszkozatok – üzenetek elmentve későbbi 
szerkesztésre 
Elküldött üzenetek - elküldött üzenetek 
Biztonságos elküldött üzenetek – 
jelszóval ellátott elküldött üzenetek 
Sablonok – előre meghatározott 
üzenetlista 
SMS-beállítások – lehetővé teszi a 
preferált tárhely, a memória állapának stb. 
beállítását 
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Üzenet írása 
Válassza a Menü / Üzenetek / Új üzenet 
írása lehetőséget. Írja be a tel. számot 
manuálisan vagy választhat a névjegyek 
közül. Írja be az üzenet szövegét. A # 
gomb (9) segítségével állíthatja a kis / 
nagy betűket / számjegyeket, a * (8) 
segítségével speciális szimbólumokat 
adhat meg. Nyomja meg a zöld gombot (3) 
majd válassza a Küldés lehetőséget. 
 
 
Üzenet olvasása 
Üzenetek olvasásához válassza a Menü / 
Üzenetek / Bejövő üzentek, válassza ki a 
megfelelő üzenetet, majd nyomja meg a 
zöld gombot (3) Olvasás.     

NÉVJEGYZÉK 
Új név létrehozása 
Válassza a Menü / Néjegyzék / Opciók / Új 
lehetőségeket, majd nyomja meg a zöld 
gombot (3). Válassza ki a mentés helyét 
(SIM kártya vagy telefon). A név és a 
telefonszám megadása után nyomja meg a 
zöld gombot (3), és mentse a névjegyet. 
Elmentett névjegy kikeresése  
A névjegyzékbe lépéséhez nyomja meg a 
piros gombot (4) vagy válassza a Menü / 
Névjegyzék lehetőséget. A kereséshez írja 
be a kontaktus nevét, vagy használja a Fel 
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/ Le gombot (6/7) a lista görgetéséhez. 
Névjegy kikeresése után nyomja meg a 
zöld gombot (3) majd válasszon a 
következő lehetőségek közül.  
Üzenet írása – lehetővé teszi SMS írását 
és küldését a kiválasztott névjegynek 
Tárcsázás – kiválasztott névjegy 
tárcsázása 
Megjelenítés – megjeleníti a részleteit 
a kiválasztott névjegynek és lehetővé teszi 
a szerkesztését 
Törlés – a kijelölt névjegy törlése 
Import/Export – lehetővé teszi a 
névjegyek 
másolását a SIM kártya és a telefon 
tárhelye között, valamint az importálást és 
exportálást.  
Továbbiak – lehetővé teszi a 
memória állapotának megtekintését, a 
gyorshívás beállítását, valamint 
további funkciókat 
 
Gyors tárcsázás  
Válassza a Menü / Néjegyzék / Opciók / Új 
/ Gyorsított hívás lehetőségeket, majd 
nyomja meg a zöld gombot (3). A telefon 8 
gyors tárcsázó számot képes tárolni, 
amelyek a 2-9 számoknak felelnek meg. 
Gyors tárcsázáshoz készenléti állapotban 
nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 
alfanumerikus billentyű egyikét, és a 
telefonon tárcsázza a megfelelő 
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telefonszámot a gyors tárcsázási listából. 

HÍVÁSOK ADATAI 
Válassza ki a Menü / Hívások feljátszása 
lehetőségeket. A főmenüből beléphet a 
hívási előzményekbe, ahol megjelenítheti a 
nem fogadott hívásokat/hívott 
számokat/bejövő hívásokat/elutasított 
hívásokat és 

MULTIMÉDIA 
Válassza a Menü / Multimédia 

1. Fényképezőgép 
A Fel (6) vagy az Enter (5) gomb  
megnyomásával fényképezhet a beépített 
kamera segítségével. A zöld gomb (3) 
megnyomásával beléphet a menübe, ahol 
megtekintheti a képeket, vagy 
módosíthatja a kamera beállításait. 
2. Videó felvevő 
A Fel (6) vagy Enter (5) gombbal indíthatja 
a felvételt. A felvétel ideje az időkorláttól és 
a memóriakártya kapacitásától függ. A zöld 
gomb (3) megnyomásával beléphet a 
menübe, ahol megtekintheti a videókat, 
vagy módosíthatja a felvétel beállításait. 
3. MP3 
A telefon lehetővé teszi zenefájlok, például 
MP3 fájlok lejátszását.  
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A lejátszáshoz vagy a leállításhoz nyomja 
meg a zöld (3) vagy az Enter (5) gombot. 
4. Videólejátszó 
A zöld gomb (3) megnyomásával válassza 
ki a videó indítását, szüneteltetését, 
lejátszási módját stb. 
5. FM rádió  
Az indításhoz használja az oldalsó gombot 
(15), vagy lépjen be a Menü / Multimédia / 
FM rádióba. 
A Fel-Le gombokkal elindíthatja az 
állomások automatikus keresését 
A zöld gombbal (3) megjelenítheti a további 
lehetőségeket: 
Auto. keresés: Állomások automatikus 
keresése és tárolása. 
Állomások listája: Megjeleníti a 
manuálisan vagy automatikusan kikeresett 
állomások listáját. 
Manuális keresés: Az állomásokat a 
frekvencia kézi megadásával lehet 
hallgatni. A * (8) gomb “,”-ként működik. 
89,9 beírásához elég beírni a “89 * 9”-t.  
Felvevés: Ezzel a funkcióval feljátszhatja 
a rádióprogramot.  
6. Felvevő berendezés 
Lépjen a hangfelvevőbe, a Opciók 
gombbal elindíthatja a felvételt, beállíthatja 
a tárolási helyet, vagy a fájlformátumot.  
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7. Fotógaléria 
Ennek a funkciónak a segítségével 
bármilyen képet kiválaszthat, és a zöld 
gomb (3) megnyomásával megjelenítheti, 
átnevezheti, törölheti, stb. a képeket. 

SOS BEÁLLÍTÁSOK  
Ez a funkció lehetővé teszi az SOS gomb 
(19) megnyomásával automatikus SMS 
küldését vagy a beállított számok 
felhívását. Válassza ki a Menü / SOS 
beállítások lehetőségeket. A funkciókat itt 
ki/be kapcsolhatja, beállíthatja a számokat, 
melyeket a telefon fokozatosan fel fog hívni 
és az SMS üzenetet is.  
SOS beállítások: Válassza ki az SOS 
üzemmód beállításait és állítsa 
„Bekapcsolva” -ra. Ezután az SOS 
Beállítások menüjében adjon meg 5 
telefonszámot. Hasonlóképpen beállíthatja, 
hogy kell- e küldeni SMS üzenetet, és 
megadhatja a szövegét. 
Az SOS menüben válassza ki, hogy adjon-
e ki a telefon riasztóhangot a funkció 
elindításakor. 
Ha az SOS funkció be van kapcsolva, 
akkor az SOS gomb lenyomva tartása 
elindítja az SOS funkciót, amely az 
alábbiak szerint fog történni:  
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Hangos riasztóhang hallatszik, ugyanakkor 
kiküldésre kerül a következő tartalmú 
SMS-t az összes segélyhívó számra: 
„Segítséget kérek.“. 
 
Ezután a beállított segélyhívó számokat 
elkezdi tárcsázni, minden számot 
háromszor tárcsáz. 
 
Az SOS hívások leállnak, ha az egyik 
személy fogadja a hívást, vagy ha a 
harmadik tárcsázás után sem fogadja a 
hívást egyik sem. 
Fontos figyelmeztetés: A telefon olyan 
funkcióval is fel van szerelve, mely az SOS 
riasztás aktiválása után elküldi SOS 
üzenetben a telefon hozzávetőleges 
helyzetét. A telefon a GSM mobilhálózatot 
használja a helyzetének 
meghatározásához. A helymeghatározás 
pontossága a GSM hálózat 
lefedettségének sűrűségétől függ - a 
városokban a pontosság tíz-száz méter, a 
városokon kívül a pontosság lényegesen 
alacsonyabb. 
Erre a szolgáltatásra nem vállalunk 
garanciát, és az eredmények 
pontossága és a szolgáltatás 
elérhetősége semmilyen módon nem 
garantált a 
telefonszolgáltató, üzemeltető vagy 
térképi anyagok szállítója által. A 
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szolgáltatás nyújtása bármilyen 
figyelmeztetés nélkül felmondható. 

BEÁLLÍTÁS 
A belépéshez válassza a Menü / Beállítások 

lehetőségeket. 

Hívás beállítása 
Dual SIM: Ennek a funkciónak a 
segítségével 
lehetséges változtatni a SIM kártya 
állapotát “Két SIM kártya”, “Csak SIM 1 ”, 
“Csak SIM 2 ”, “Repülőgépes üzemmód”-
ra.  
Hívásátirányítás: Öt különböző beállítást 
tartalmaz - Átirányítás, Átirányítás, ha nem 
elérhető, Átirányítás, ha nem válaszol, 
Átirányítás, ha foglalt. Az összes 
hívásátirányítás deaktiválásához nyomja 
meg a Törlés gombot. 
Hívásvárakoztatás: Aktiválja vagy 
deaktiválja ezt a funkciót, válassza a 
jelenlegi állapot beállításának ellenőrzése 
lehetőséget. 
Hívások tiltása: Számok tiltása, melyeket 
Ön tárcsáz vagy amelyek hívják Önt.  
Továbbiak Itt kapcsolhatja be a 
hívásemlékeztetőt, az automatikus 
újratárcsázást, amikor befejezi a hívást, 
válasz SMS-t küldhet, ha elutasítja a 
hívást, vagy az automatikus hívásrögzítést. 
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Hívás időtartam emlékeztető. 
Figyelmeztetés: Némelyik funkció 
szolgáltató támogatását igényli. 
 
Telefon beállítása  
Válassza a Menü / Beállítások / 
Telefonbeállítások lehetőséget. Ezzel a 
funkcióval a következő paramétereket 
lehet beállítani: 
Idő és dátum - idő és dátum beállítása 
időzóna és formátum. 
Nyelv beállítások – Telefon nyelvének 
beállítása és a kimeneti nyelv beállítása 
szöveg írásához. 
Gyorsbillentyűk – két gyorsbillentyűt 
állíthat be a telefon menüjéből 
Automatikus billentyűzár – Az idő 
beállítása, ami után automatikusan 
lezáródik a billentyűzet. 
Beállítások visszaállítása – Az 
‚1234‘ jelszó megadása után a telefon 
viasszaáll az eredeti beállításaihoz. 
Kijelző 
Ez a funkció beállítja a billentyűzet 
megvilágításának idejét, a kijelző 
kontrasztját, és hogy mi jelenjen meg a 
kijelzőn. A kontraszt a * és a # gombokkal 
állítható. 
Biztonság 
A személyes adatok védelme érdekében 
beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon 
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biztonságát, a nem kívánt számok listáját 
és hasonlókat.  
Profilok 
Ez a mobiltelefon többféle előre 
meghatározott profilt kínál: Az egyes 
profilokat kiválaszthatja, szerkesztheti vagy 
aktiválhatja.  

FÁJLOK JEGYZÉKE 
A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső 
memóriakártyán található fájlokat. Ebben a 
menüben képeket, MP3 fájlokat és egyéb 
mappákat kezelhet.  

APPLIKÁCIÓK 
1. Naptár 
A naptárban megjeleníthető a dátum, 
eseményeket adhat hozzá, kitörölheti az 
eseményeket és hasonlók. 
2. Számológép 
Ez a funkció egy számológép alap 
műveleteit kínálja, mint például a plusz, 
mínusz, szorzás vagy osztás 
3. Ébresztőóra 
Az ébresztőórában 3 riasztást állíthat be 
ismétléssel, szundival vagy a jelzés 
típusával. 
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4. Stopperóra / Időmérő 
A telefont egyszerű stopperóraként is 
használhatja. A hívás gomb 
megnyomásával elindul a stopperóra, az 
újabb megnyomással pedig megáll. A 
leállítás után az 5-ös gombbal nullázható 
ki.   
5. Bluetooth  
Bekapcsolhatja a funkciót, majd kereshet 
egy másik Bluetooth-eszközt, párosíthatja 
telefonját egy másik eszközzel, és együtt 
használhatja a kettőt. Bluetoothon 
keresztül beállíthat külső tárhelyet, 
hozzáférést adhat hangfájlokhoz stb.  

NAGYÍTÓ 
A Fel-Le gombok segítségével állíthatja be 
a nagyítást. Válassza ki a Menü / Nagyító/ 
lehetőségeket. 
 
A tápegység specifikációi 
A 

berendezésgyártó 

neve, címe és 

cégjegyzékszáma 

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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Az eszköz 

modellszáma 

EP-850-EBS 

A hálózati adapter 

gyártójának neve 

vagy védjegye, 

kereskedelmi 

nyilvántartási 

száma és címe 

Shenzhen 

Heliansheng 

Electronic Co., Ltd. 

802.E building, Nan 

Chang Jianyu No 1 

industrial park, 

Gusu Xixiang 

Street, Bao'an 

district, Shenzhen, 

Guandgong, China 

A váltakozó áramú 

adapter azonosító 

jele 

HLS006 

Tápfeszültség 100 - 240 V~ 

AC bemeneti 

frekvencia 

50/60 Hz 

Kimeneti 

feszültség 

5V 
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Kimeneti áram 0,5A 

Kimeneti 

teljesítmény 

2,5W 

Átlagos aktivitás 

aktív módban 

69% 

Hatékonyság 

alacsony terhelés 

mellett 

62% 

Terhelés nélküli 

energiafogyasztás 

0,1W 

 

Garancia és jótállás utáni szerviz 
A jótállás NEM VONATKOZIK: 
• Az EVOLVEO telefonba eredetileg 
telepített firmware-től eltérő firmware 
telepítése. 
• A telefon nem megfelelő használatából 
eredő elektromechanikus vagy mechanikus 
károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett 
telefon elülső vagy hátsó borítása, sérült 
microUSB csatlakozó, SIM-kártya foglalat, 
microSDHC-kártyahely, fejhallgató-
csatlakozó stb..) 
• A hangszóró és a fejhallgató károsodása 
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a fémrészecskék által. 
• Természetes hatások, például tűz, víz, 
statikus elektromosság, magas 
hőmérsékleten bekövetkező károk. 
• Normál kopás okozta hibák. 
• Nem képesített személy által végzett 
javítások által okozott károk 
• Telefon firmware-e, ha a mobil hálózati 
paraméterek változásai miatt frissítést 
igényel. 
• Mobilhálózat meghibásodása  
• Akkumulátor, ha 6 hónapnál tovább 
megőrzi az eredeti kapacitását (az 
akkumulátor kapaciására vonatkozó 
garancia 6 hónap). 
• Szándékos megrongálás. 
 
Garancia és jótállás utáni szerviz 
Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO 
termékek hivatalos szervizközpontjában 
végezhető (bővebben a www.evolveo.com 
címen), különben károsíthatja a 
mobiltelefont és érvénytelenítheti a 
garanciát. 

 
Likvidáció: A terméken, a mellékelt 

dokumentumokban vagy a csomagoláson 
található áthúzott szemétkosár szimbólum 
arra jelenti, hogy élettartamuk lejártát 
követően az Európai Unióban minden 
elektromos és elektronikus berendezést, 
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elemet és akkut szelektív hulladékként kell 
megsemmisíteni. Ne dobja ki a terméket 
osztályozatlan kommunális hulladékként. 

  MEGFELELŐSÉGI 

NYILATKOZAT 
Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, 
hogy az EVOLVEO EasyPhone EB 
megfelel az eszköz típusára vonatkozó 
szabványok és előírások 
követelményeinek. 
 
A teljes megfelelőségi nyilatkozat itt 
található:http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Csehország 
 
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong 
Kínában készült 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Minden jog fenntartva. 
A termék kinézete és paraméterei előzetes 
figyelmeztetés nélkül változhatnak. 
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