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1 Lanternă 12 Conector 
micro-USB 

2 Cască 13 Conector 
pentru 
încărcare  

3 Buton 
apelare 

14 Setări 
volum + 

4 Buton 
finalizare 
apel 

15 Setări 
volum - 

5 Buton 
Enter 

16 Buton 
pentru 
radio FM 

6 Buton ‚În 
sus‘ 

17 Blocare 
tastatură 

7 Buton ‚În 
jos‘, apelare 
meniu 

18 Difuzor 

8 Buton *  19 Buton 
SOS 

9 Buton # 20 Cameră 
foto 

10 Deschizăt
ură pentru 
șnur 

21 Comutato
r lanternă 

11 Conector 
pentru 
căști 

22 Bliț 
cameră 
foto 
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 BUTON FUNCȚIE 

Buton 
apelare  

 

Prin apăsarea acestui 
buton veți activa funcția 
ce apare imediat în colțul 
din stânga jos al 
ecranului. 
Prin apăsarea acestui 
buton activați apelarea 
către numărul de telefon 
selectat. 
Prin apăsare acceptați 
orice apel primit.  
Prin apăsarea butonului 
atunci când telefonul este 
în regimul în așteptare 
veți afișa lista apelurilor.  

Buton 
finalizare 
apel  

Prin apăsarea acestui 
buton atunci când 
telefonul se află în 
regimul în așteptare veți 
accesa lista de contacte; 
Prin apăsarea acestui 
buton reveniți la opțiunea 
anterioară; 
Oprire telefon: Prin 
apăsarea îndelungată a 
butonului atunci când 
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telefonul de află în 
regimul în așteptare, 
puteți opriți telefonul. 
Pornire telefon: Prin 
apăsarea îndelungată a 
butonului veți porni 
telefonul care este oprit. 
Prin apăsarea acestui 
buton reveniți la regimul 
în așteptare al telefonului. 
Prin apăsarea acestui 
buton veți finaliza orice 
apel. 

Buton ‚În 
jos‘, 
apelare 
meniu 
 

Prin apăsarea acestui 
buton puteți vizualiza 
opțiunile individuale din 
lista de funcții a 
telefonului; 
Prin apăsarea butonului 
‚În jos‘, atunci când 
telefonul se află în 
regimul în așteptare, veți 
accesa Meniul și prin 
apăsarea butonului ‚În 
sus‘ veți accesa funcția 
SMS; 
În regimul "radio FM" 
folosiți butoanele ‚În 
sus‘ și ‚În jos‘ pentru 
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setarea frecvenței.  

Butoane 
numerice 

În regimul în așteptare 
permit introducerea 
numărului de telefon și în 
regimul de editare 
introducerea numerelor și 
a literelor; 

Buton * 

Prin dubla apăsare a 
butonului * în regimul în 
așteptare veți scrie 
simbolul „+“, pentru 
apelare internațională. 

Buton # 

Prin apăsarea butonului 
schimbați modul de 
inserare a textului. 
Schimbare profil (prin 
apăsarea lungă). 

Butoane 
laterale 

Buton volum (14): 
Ajustare volum în timpul 
apelului, a înregistrărilor 
video și a ascultării radio 
FM.  
Buton radio FM (15 ): Prin 
apăsarea în sus / în jos a 
acestui buton puteți porni 
/ opri funcția radio. 
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Pictogramele referitoare la starea 
telefonului: 

Pictogramă Descriere 

 
Semnal GSM 

 
Nivelul bateriei 

 
Alarma este activată 

 
Bluetooth pornit 

 Aveți un SMS necitat 

 
Setare profil Vibrații 

Buton lanternă (16): 
aprindere / stingere 
lanternă. 
Buton blocare tastatură 
(17 ): blochează / 
deblochează tastatura. 
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Setare profil General  

 
Telefon profil Silențios 

 
 

Punerea în funcțiune a telefonului 
Introduceți unghia în fanta de sub capacul 
din spate al telefonului și îndepărtați 
capacul. 
Inserați cartela SIM 1/2 și cardul de 
memorie, dacă este cazul și aveți unul 
achiziționat. Puneți bateria. Contactele 
metalice ale bateriei trebuie să fie orientate 
în sens invers contactelor metalice ale 
telefonului. 
Așezați capacul bateriei la locul său. 
 

Slot pentru cartela SIM 1/2 / slot 
pentru card TF 
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Încărcarea bateriei 
Conectați încărcătorul la conectorul USB 
sau așezați telefonul în suportul său de 
încărcare. Încărcarea va porni automat. 
Telefonul poate fi încărcat fie că este oprit 
sau pornit. Starea de încărcare a bateriei 
este indicată pe ecranul telefonului. 

Oprire / pornire telefon 
Pentru a porni telefonul țineți apăsat 
butonul roșu (4) până când telefonul se 
aprinde. (vă poate solicita codul PIN, dacă 
setarea de protecție cu cod PIN este 
activată). La prima pornire, veți fi solicitat 
să selectați limba telefonului. 
Pentru a opri telefonul apăsați și țineți 
apăsat butonul roșu (4) până când telefonul 
începe să se oprească. 

Blocare / deblocare tastatură 
Treziți telefonul din regimul în așteptare 
prin apăsarea la alegerea a unui buton, 
apoi pentru deblocare apăsați butonul de 
blocare (17) sau apăsați butonul de 
apelare (3) și ulterior butonul de finalizare 
a apelului (4). Pentru a bloca tastatura, 
apăsați tasta de blocare a tastaturii (17) 
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Apelare 
În regimul în așteptare introduceți numărul 
de telefon și apăsați butonul „apelare“ (3) 
pentru a iniția apelul.  
Prin apăsarea butonului finalizare apel (4) 
finalizați orice apel sau respingeți  orice 
apelprimit.  

MENIU 
Pentru accesarea meniului apăsați butonul 

În jos (7) 

MESAJE 
Telefonul permite primirea și trimiterea de 
mesaje SMS. După accesarea meniului, 
vor fi afișate:  
Scriere mesaj – scrierea și trimiterea unui 
nou SMS 
Mesaje primite – afișează mesajele 
primite 
Mesaje netrimise - afișează mesajele pe 
care 
telefonul nu le-a putut expedia 
Schițe – mesaje salvate pentru a fi trimise 
sau editate 
mai târziu 
Mesaje trimise – afișează mesajele 
trimise 



 

13 
 

Mesaje trimise cu securitate – afișează 
acele mesaje trimise protejate cu parolă 
Șabloane – listă cu mesaje prestabilite 
Setări SMS – permite setarea 
spațiului preferat de stocare, a stării 
memoriei telefonului, etc. 
 
Scriere mesaj 
Alegeți Meniu / Mesaje / Scriere mesaj nou 
Introduceți nr. de telefon manual sau 
alegeți-l din lista de contacte a telefonului. 
Introduceți textul mesajului. Cu ajutorul 
butonului #(9) puteți comuta literele mari / 
mici / numerele, iar cu ajutorul butonului 
*(8) puteți insera simboluri speciale. 
Apăsați butonul verde (3) și selectați 
Trimite. 
 
Citire mesaj 
Pentru citirea mesajelor Alegeți Meniu / 
Mesaje / Mesaje primite, selectați mesajul 
corespunzător și apăsați butonul verde (3) 
Citire.     

CONTACTE 
Adăugare contact nou 
Alegeți Meniu / Agendă / Opțiuni / Nou și 
apăsați butonul verde (3). Alegeți locul 
unde doriți salvarea acestuia (pe cartela 
SIM sau în telefon). După introducerea 
numelui și a numărului de telefon apăsați 



14 
 

butonul verde (3) și salvați contactul. 
Căutare contact deja salvat  
Pentru accesarea Agendei apăsați butonul 
verde (4) și apoi alegeți Meniu / Agendă. 
Pentru căutare introduceți numele 
contactului sau folosiți butonul În sus / în 
jos (6/7) pentru a vă deplasa în lista de 
contacte. După căutarea contactului, 
apăsați butonul verde (3) și alegeți din 
următoarele opțiuni.  
Scriere mesaj – permite scrierea și 
trimiterea unui mesaj SMS contactului ales 
Apelare – apelează contactul selectat 
Vizualizare – afișează detaliile contactului 
selectat și permite editarea acestuia. 
Ștergere – șterge contactul selectat 
Import/Export – permite copierea 
contactelor între cartela SIM și memoria 
telefonului și importarea exportarea 
contactelor.  
Alte opțiuni – permite vizualizarea stării 
memoriei, setarea Accesării rapide sau a 
altor funcții 
 
Apelare rapidă  
Alegeți Meniu / Agendă / Opțiuni / Nou / 
Apelare rapidă și apăsați butonul verde (3). 
De aici puteți seta și salva 8 numere de 
telefon destinate apelării rapide, care 
corespund numerelor între 2–9. 
Pentru activarea Apelării rapide în regimul 
în așteptare apăsați și țineți apăsat unul 
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dintre cele 8 butoanele alfa-numerice și 
telefonul va apela numărul de telefon 
corespunzător din lista de apelare rapidă. 

LISTA DE APELURI 
Alegeți Meniu / Lista de apeluri Din meniul 
principal intrați în Istoricul apelurilor, unde 
puteți vizualiza toate apelurile pierdute / 
numerele apelate / apelurile primite / 
apelurile respinse și lista cu durata 
convorbirilor. 

MULTIMEDIA 
Alegeți Meniu / Multimedia 

1. Cameră foto 
Prin apăsarea butonului În sus (6) sau 
Enter (5) puteți face fotografii cu camera 
foto încorporată. Utilizând butonul verde 
(3) intrați în meniu, unde puteți vizualiza 
imaginile sau de unde puteți schimba 
setările camerei foto. 
2. Aplicaţie de înregistrare clipuri video 
Înregistrarea clipului video începe prin 
apăsarea butonului În sus (6) sau Enter 
(5). Timpul de înregistrare depinde de 
limita de timp și de capacitatea cardului de 
memorie. Utilizând butonul verde (3) intrați 
în meniu, unde puteți vizualiza imaginile 
sau de unde puteți schimba setările 
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aplicației de înregistrare. 
3. MP3 
Telefonul permite redarea fișierelor audio, 
ca de exemplu a celor de tip MP3.  
Pentru redare sau oprirea redării apăsați 
butonul verde (3) sau Enter (5). 
4. Aplicaţie de redare clipuri video 
Prin apăsarea butonului verde (3) selectați 
pornirea sau puneți pauză videoclipului, 
modalității de redare, etc. 
5. Radio FM  
Pentru pornire folosiți butonul lateral (15) 
sau intrați în Meniu / Multimedia / Radio 
FM 
Folosind butoanele În sus -– În jos începeți 
căutarea automată a posturilor. 
Prin apăsarea butonului verde (3) veți afișa 
alte opțiuni: 
Căutare auto. posturi radio: Căutați 
automat și salvați posturile preferate. 
Lista posturi: afișează lista posturilor 
radio căutate manual sau automat de către 
telefon. 
Căutare manuală posturi radio: Puteți 
asculta postul de radio preferat și prin 
introducerea manuală a frecvenței. Butonul 
* (8) acționează ca și “,”. Pentru 
introducerea postului 89,9 trebuie să 
apăsați “89 * 9”.  
Înregistrare: Folosind această funcție 
puteți înregistra un program FM.  
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6. Echipament de înregistrare 
Intrați în aplicația de înregistrare și de 
acolo cu ajutorul butonului Opțiuni puteți 
porni înregistrarea, selecta locul de stocare 
sau formatul fișierului înregistrat.  
7. Fotogalerie 
Folosind această funcție puteți selecta 
orice imagine și prin apăsarea butonului 
verde (3) puteți vizualiza imaginea, 
redenumi, șterge, etc. 

SETĂRI SOS  
Această funcție permite după apăsarea 
butonului SOS (19) trimiterea automată a 
unul SMS de avertisment și apelarea 
numărului de telefon selectat. Selectați 
Meniu / Setări SOS Funcția poate fi pornită 
/ oprită, puteți seta numărul de telefon care 
să fie apelat în mod automat și textul 
mesajului SMS.  
Setări SOS: Selectați Setările regimului 
SOS și setați opțiunea „Pornit. Apoi în 
meniul Setărilor SOS adăugați maxim 5 
numere de telefon. Puteți seta de 
asemenea dacă doriți ca funcția să trimită 
și mesaj SMS și puteți modifica textul 
acestui mesaj. 
În meniul Alarmă SOS, puteți selecta dacă 
doriți ca telefonul să sune alarma atunci 
când această funcție este declanșată. 
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Dacă opțiunea SOS este setată, prin 
ținerea apăsată a butonului pentru SOS 
veți porni această funcție, care se va 
desfășura după cum urmează:  
 
Va suna o alarmă puternică, în același 
timp, un SMS va fi trimis către toate 
numerele de urgență, cu conținutul: „Ajutor, 
vă rog.“. 
 
Apoi, numerele de urgență setate vor 
începe să se apeleze, fiecare număr va fi 
format de trei ori. 
 
Apelarea SOS va fi oprită dacă una dintre 
persoane va răspunde la apel sau dacă 
nici una dintre persoanele setate la 
numerele de urgență nu va accepta apelul 
nici după a treia apelare. 
Avertizări importante: Telefonul este 
echipat cu opțiunea de a trimite poziția 
aproximativă a acestuia printr-un mesaj 
SOS după declanșarea alarmei SOS. 
Telefonul utilizează rețeaua mobilă GSM 
pentru a determina locația. Precizia 
determinării poziției depinde de densitatea 
de acoperire a rețelei GSM – în orașe 
precizia este de zeci până la sute de metri, 
în afara orașelor precizia este semnificativ 
mai mică. 
Nu se oferă nicio garanție pentru acest 
serviciu, iar exactitatea rezultatelor și 
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disponibilitatea serviciului nu sunt 
garantate în niciun fel 
de producătorul telefonului, de 
operatorul de telefonie și nici 
de furnizorul de materiale pentru hărți. 
Furnizarea serviciului poate fi fără nici 
un fel 
de avertisment încheiată în orice 
moment. 

SETĂRI 
Pentru accesare, selectați Meniu / Setări. 

Setări apel 
SIM dual: Cu ajutorul acestei funcție puteți 
regla regimul cartele SIM, alegând din 
următoarele opțiuni: „Două cartele SIM”, 
„Doar cartela SIM 1 ”, „Doar cartela SIM 
2 ”, „Mod avion”.  
Redirecționarea apelurilor: Include cinci 
tipuri diferite de setări – Redirecționare 
permanentă, Redirecționare dacă nu este 
disponibil, Redirecționare dacă nu 
răspunde, Redirecționare dacă este 
ocupat. Prin apăsarea opțiunii Anulare, veți 
dezactiva toate redirecționările apelurilor. 
Apel în așteptare: Activați sau dezactivați 
această funcție, alegeți posibilitatea de a 
controla setările ale acestei funcții. 
Blocare apeluri: Blocați numerele pe care 
le apelați dvs. sau care vă apelează.  
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Alte: Aici puteți activa memento-ul 
apelului, reapelarea automată la 
întreruperea unui apel, răspunsul prin 
mesaj SMS când respingeți un apel sau 
înregistrarea automată a apelurilor. 
Memento referitor la durata apelului. 
Atenție: Anumite funcții solicită suportul 
operatorului de telefonie. 
 
Setări telefon  
Alegeți Meniu / Setări / Setări telefon. Cu 
ajutorul acestei funcții puteți regla următorii 
parametri: 
Oră și dată – permite ajustarea orei, a 
datei, 
a fusului orar și a formatului. 
Setări limbă – include setarea limbii 
telefonului și a limbii implicite pentru 
editarea textelor. 
Comenzi rapide – permite setarea a două 
comenzi rapide din meniul telefonului 
Blocarea automată a tastaturii – Setarea 
perioadei de timp după care se va bloca 
automat tastatura. 
Resetarea setărilor – După introducerea 
parolei ‚1234‘ puteți seta telefonul să 
revină la setările sale inițiale. 
Afișaj 
Această funcție setează timpul de 
iluminare a tastelor, contrastul și ceea ce 
trebuie afișat pe ecran. Contractul poate fi 
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reglat cu ajutorul tastelor * și #. 
Securitate 
Pentru protecția datelor cu caracter 
personal, puteți regla securitatea cartelei 
SIM, a telefonului, puteți edita lista 
numerelor nedorite etc.  
Profile 
Acest telefon mobil oferă mai multe profiluri 
predefinire. Puteți alege profilul dorit, îl 
puteți edita și activa după nevoie.  

LISTĂ FIȘIERE 
Administratorul de fișiere administrează 
toate fișierele din telefon și de pe cardul 
extern de memorie. În acest meniu puteți 
administra imagini, fișiere MP3 precum și 
alte fișiere din acestă opțiune.  

APLICAȚII 
1. Calendar 
În calendar, puteți vizualiza data, adăuga o 
întâlnire, șterge o întâlnire, etc. 
2. Calculator 
Aceasta oferă funcțiile obișnuite ale 
calculatorului, inclusiv plus, minus, 
multiplicare și divizare. 
3. Alarmă 
Folosind opțiunea alarmă puteți seta 3 
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alarme cu repetare, amânare sau alt tip de 
avertizare. 
4. Cronometru / Temporizator 
Puteți utiliza telefonul ca un simplu 
cronometru. Prin apăsarea butonului de 
apelare veți porni cronometrul și prin altă 
apăsare a aceluiași buton îl veți opri. După 
oprire, puteți reseta cronometrul apăsând 
butonul 5.   
5. Bluetooth  
Puteți activa funcția și apoi puteți să căutați 
un alt dispozitiv Bluetooth, să asociați 
telefonul cu un alt dispozitiv și să îl utilizați 
împreună. Prin Bluetooth puteți de 
asemenea configura stocarea externă a 
datelor, acces la fișiere audio etc.  

LUPĂ 
Cu ajutorul butoanelor În sus – În jos puteți 
ajusta mărirea. Alegeți Meniu / Lupă. 
 
Specificații ale adaptorului de 
alimentare 
Numele, adresa și 

numărul de 

înregistrare al 

companiei 

Naxya Limited, No. 

5, 17/F, Strand 50, 

50 Bonham Strand, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnification
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producătorului de 

echipamente 

Sheung,Wan, 

HongKong,1891486 

Numărul modelului 

dispozitivului 

EP-850-EBS 

Numele sau marca 

comercială, 

numărul de 

înregistrare 

comercială și 

adresa 

producătorului 

adaptorului de 

curent alternativ 

Shenzhen 

Heliansheng 

Electronic Co., Ltd. 

802.E building, Nan 

Chang Jianyu No 1 

industrial park, 

Gusu Xixiang 

Street, Bao'an 

district, Shenzhen, 

Guandgong, China 

Marca de 

identificare a 

modelului 

adaptorului CA 

HLS006 

Tensiunea de 

alimentare 

100 - 240 V~ 
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Frecvența de 

intrare AC 

50/60 Hz 

Tensiunea de 

ieșire 

5V 

Curent de ieșire 0,5A 

Putere de iesire 2,5W 

Activitate medie în 

modul activ 

69% 

Eficiență la sarcini 

reduse 

62% 

Consum de 

energie fără 

sarcină 

0,1W 

 

Service pentru garanție și post-
garanție 
Garanția NU SE APLICĂ pentru: 
• Instalarea altui firmware decât cel instalat 
inițial în telefonul EVOLVEO. 
• Deteriorarea electromecanică sau 
mecanică a telefonului cauzată de o 
utilizare necorespunzătoare (de exemplu, 
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afișajul crăpat, capacul frontal sau 
posterior al telefonului fisurat, conectorul 
de alimentare micro USB deteriorat, slotul 
pentru cartela SIM, slotul cardului micro 
SDHC, conectorul pentru căști etc.) 
• Deteriorarea difuzorului și căștilor 
cauzată de particulele metalice. 
• Deteriorarea cauzată de cauze naturale, 
cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, 
temperatura ridicată. 
• Defecțiuni cauzate de uzura normală. 
• Daune cauzate de reparațiile efectuate de 
o persoană necalificată 
• Firmware-ul telefonului, dacă necesită o 
actualizare din cauza modificărilor 
parametrilor rețelei mobile. 
• Probleme ale rețelei mobile  
• Baterie, dacă nu își păstrează 
capacitatea inițială după 6 luni sau peste 
această perioadă (garanția pentru 
capacitatea bateriei este de 6 luni). 
• Deteriorare intenționată. 
 
Service pentru garanție și post-garanție 
Reparațiile și service-ul pot fi efectuate 
numai la un centru de service autorizat 
pentru produsele EVOLVEO (mai multe pe 
www.evolveo.com), în caz contrar vă puteți 
deteriora telefonul mobil și puteți provoca 
anularea garanției acestuia. 
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Lichidarea telefonului: Simbolul 

coșului cu roți barat de pe produs, din 
documentele atașate acestuia sau de pe 
ambalaj indică faptul că, în Uniunea 
Europeană, toate echipamentele electrice 
și electronice, bateriile și acumulatorii 
trebuie aruncați separat la sfârșitul duratei 
lor de viață, în cadrul programului de 
reciclare a deșeurilor. Nu aruncați aceste 
produse în coșurile de gunoi nesortate 
pentru gunoiul municipal. 

    

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
Prin aceasta, compania Abacus Electric, 
s.r.o. declară că telefonul EVOLVEO 
EasyPhone EB îndeplinește cerințele 
standardelor și reglementărilor ce sunt 
relevante pentru acest tip de dispozitiv. 
 
Textul integral al Declarației de 
conformitate poate fi găsit la adresa 
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Importator 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Cehia 
 
 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Producător 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong 
Fabricat în China 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Toate drepturile rezervate. 
Aspectul produsului și specificațiile tehnice 
pot fi modificate fără notificare prealabilă. 
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