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1 Svetlo 12 Konektor 
micro-USB 

2 Slúchadlo 13 Nabíjacia 
kolíska  

3 Tlačidlo 
volania 

14 Nastavenie 
hlasitosti + 

4 Tlačidlo 
koniec 
hovoru 

15 Nastavenie 
hlasitosti - 

5 Tlačidlo 
Enter 

16 Vypínač FM 
rádia 

6 Tlačidlo 
„Hore“ 

17 Zámok 
klávesnice 

7 Tlačidlo 
„Dole“, 
vyvolanie 
menu 

18 Reproduktor 

8 Tlačidlo *  19 Tlačidlo 
SOS 

9 Tlačidlo # 20 Fotoaparát 
10 Otvor 

na pútko 
21 Vypínač 

svetla 
11 Konektor 

na 
slúchadlá 

22 Blesk 
fotoaparátu 
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 TLAČIDLO FUNKCIE 

Tlačidlo 
volania  

 

Stlačením tohto tlačidla 
spustíte funkciu, ktorá sa 
ihneď zobrazí v ľavom 
dolnom rohu displeja. 
Stlačením tohto tlačidla 
zahájite hovor vybraného 
telefónneho čísla; 
Stlačením príjmete 
prichádzajúci hovor;  
Stlačením tlačidla v 
pohotovostnom režime 
zobrazíte históriu 
hovorov.  

Tlačidlo 
koniec 
hovoru  

Stlačením tohto tlačidla 
v pohotovostnom režime 
prejdete do zoznamu 
kontaktov; 
Stlačením tohto tlačidla 
prejdete späť 
do predchádzajúcej 
ponuky; 
Vypnutie telefónu: 
Dlhším podržaním 
tlačidla v pohotovostnom 
režime telefón vypnete. 
Zapnutie telefónu: 
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Dlhším podržaním 
tlačidla vypnutý telefón 
opäť zapnete. 
Stlačením tohto tlačidla 
prejdete späť 
do pohotovostného 
režimu. 
Stlačením tohto tlačidla 
hovor ukončíte. 

Tlačidlo 
„Dole“, 
vyvolanie 
menu 
 

Stlačením môžete 
v zozname funkcií 
prechádzať jednotlivé 
voľby; 
V pohotovostnom režime 
vstúpite stlačením 
tlačidla „Dole“ do Menu a 
stlačením tlačidla 
„Hore“ vyvoláte funkciu 
SMS; 
V režime „FM 
rádio“ použite tlačidlá 
„Hore“ a 
„Dole“ na nastavenie 
frekvencie.  

Numerické 
tlačidlá 

V pohotovostnom režime 
umožňujú zadať volané 
číslo a v editačnom 
režime číslice, písmená; 
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Tlačidlo * 

Dvojitým stlačením 
tlačidla * v 
pohotovostnom režime 
napíšete symbol „+“ na 
medzinárodné volanie. 

Tlačidlo # 

Stlačením tlačidla 
zmeníte spôsob 
zadávania textu. Zmena 
profilov (dlhým 
stlačením). 

Postranné 
tlačidlo 

Tlačidlo hlasitosti (14): 
Úprava hlasitosti pri 
hovore, pri prehrávaní 
videí a počúvaní FM 
rádia.  
Tlačidlo FM rádia (15): 
Stlačením tohto tlačidla 
hore/dole sa 
zapína/vypína rádio. 
Tlačidlo svetla (16): 
zapnutie/vypnutie svetla. 
Tlačidlo zámku 
klávesnice (17): 
zamkne/odomkne 
klávesnicu. 
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Stavové ikony telefónu: 
Ikona Opis 

 
GSM Signál 

 
Úroveň nabitia batérie 

 
Budík je aktívny 

 
Zapnutý Bluetooth 

 Máte neprečítanú SMS 

 
Nastavený profil Vibračný 

 
Nastavený profil Vonku  

 
Telefón profil Tichý 
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Uvedenie telefónu do prevádzky 
Zasuňte necht do štrbiny pod zadným 
krytom telefónu a zložte kryt. 
Vložte SIM1/2 kartu a prípadne pamäťovú 
kartu, ak ju máte zakúpenú. Vložte batériu. 
Kovové kontakty batérie musia smerovať 
proti kontaktom v telefóne. 
Nasaďte kryt batérie späť. 
 

Slot SIM1/2 karty/slot na kartu TF 

 

Nabitie batérie 
Pripojte nabíjačku ku konektoru USB 
alebo vložte telefón do nabíjacieho stojanu. 
Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je 
možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom 
stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na 
obrazovke telefónu. 

Zapnutie/vypnutie telefónu 
Na zapnutie pridržte červené tlačidlo (4), 
pokým sa telefón nezapne (môžete byť 
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vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá 
ochrana PIN kódom). Pri prvom zapnutí 
budete vyzvaní k výberu jazyka telefónu. 
Na odomknutie stlačte a držte červené 
tlačidlo (4), pokým sa telefón nezačne 
vypínať. 

Odomknutie/zamknutie klávesnice 
Telefón prebudíte stlačením ľubovoľného 
tlačidla, potom na odomknutie prepnite 
tlačidlo zámku klávesnice (17) alebo 
stlačte tlačidlo volania (3) a následne 
tlačidlo koniec hovoru (4). Na uzamknutie 
klávesnice prepnite tlačidlo zámku 
klávesnice (17).   

Volanie 
V pohotovostnom režime zadajte telefónne 
číslo a stlačením tlačidla „volanie“ (3) 
zahájite hovor.  
Stlačením tlačidla koniec hovoru (4) 
ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci 
hovor.  

MENU 
Na vstup do menu stlačte tlačidlo Dole (7) 
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SPRÁVY 
Telefón umožňuje prijímať a posielať 
textové správy SMS. Pri vstupe do ponuky 
sa zobrazí:  
Napísať správu – vytvorenie a odoslanie 
novej SMS 
Doručené správy – prijaté správy 
Neodoslané správy – správy, ktoré sa 
nepodarilo odoslať 
Koncepty – správy uložené na neskoršiu 
prácu 
Odoslané správy – odoslané správy 
Zabezpečené odoslané správy – 
odoslané správy chránené heslom 
Šablóny – prednastavený zoznam správ 
Nastavenia SMS – umožňuje nastaviť 
preferované úložisko, stav pamäte a pod. 

Napísať správu 
Zvoľte Menu/Správy/Napísať novú správu. 
Zadajte tel. číslo ručne alebo je možné ho 
vybrať zo zoznamu kontaktov. Zadajte text 
správy. Pomocou tlač. #(9) môžete prepínať 
malé/veľké písmená/číslice, pomocou *(8) je 
potom možné zadať špeciálne symboly. 
Stlačte zelené tlačidlo (3) a zvoľte Odoslať. 

Prečítať správu 
Na čítanie správ Zvoľte 
Menu/Správy/Doručené správy, vyberte 
príslušnú správu a stlačte zelené tlačidlo 
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(3) Čítať.     

KONTAKTY 
Vložiť nový kontakt 
Zvoľte Menu/Kontakty/Možnosti/Nový a 
stlačte zelené tlačidlo (3). Zvoľte miesto 
uloženia (na SIM kartu alebo do telefónu). 
Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte 
zelené tlačidlo (3) a kontakt uložte. 
Vyhľadanie uloženého kontaktu  
Na vstup do Kontaktov stlačte červené 
tlačidlo (4) alebo zvoľte Menu/Kontakty. Na 
vyhľadanie zadajte meno kontaktu alebo 
sa pomocou tlačidla Hore /dole (6/7) 
pohybujte v zozname. Po vyhľadaní 
kontaktu stlačte zelené tlačidlo (3) a zvoľte 
nasledujúce možnosti.  
Napísať správu – umožní napísať a 
odoslať SMS na vybraný kontakt 
Vytočiť – vytočí vybraný kontakt 
Zobraziť – zobrazí detail vybraného 
kontaktu a umožní upraviť vybraný kontakt 
Vymazať – vymaže vybraný kontakt 
Import/Export – umožňuje kopírovať 
kontakty medzi SIM a pamäťou telefónu a 
importovať/exportovat kontakty.  
Ostatné – umožňuje zobraziť stav 
pamäti, nastaviť Rýchlu voľbu popr. 
ďalšie funkcie 
 
Rýchle vytáčanie  
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Zvoľte 
Menu/Kontakty/Možnosti/Nový/Zrýchlená 
voľba a stlačte zelené tlačidlo (3). Do 
telefónu je možné uložiť 8 čísiel na rýchle 
vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2 – 9. 
Na aktiváciu Rýchleho vytáčania v 
pohotovostnom režime stlačte a podržte 
jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a 
telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo 
zoznamu rýchleho vytáčania. 

ZÁZNAMY O HOVOROCH 
Zvoľte Menu/Záznamy o hovoroch. Z 
hlavnej ponuky vstúpite do Histórie 
hovorov, kde sa zobrazia zmeškané 
hovory/volané čísla/prichádzajúce 
hovory/odmietnuté hovory a záznamy o 
trvaní hovorov. 

MULTIMÉDIÁ 
Zvoľte Menu/Multimédiá 

1. Fotoaparát 
Stlačením tlačidla Hore (6) alebo Enter (5) 
je možné vstavaným fotoaparátom robiť 
fotografie. Zeleným tlačidlom (3) vstúpite 
do menu, kde je možné obrázky prezerať 
alebo je možné meniť nastavenia 
fotoaparátu. 
2. Videorekordér 
Tlačidlom Hore (6) alebo Enter (5) sa 
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začne nahrávať video. Dĺžka záznamu 
závisí od časového limitu a kapacity 
pamäťovej karty. Zeleným tlačidlom (3) 
vstúpite do menu, kde je možné videá 
prezerať alebo je možné meniť nastavenia 
nahrávania. 
3. MP3 
Telefón umožňuje prehrávať hudobné 
súbory, napr. typu MP3.  
Na prehrávanie alebo zastavenie stlačte 
zelené tlačidlo (3) alebo Enter (5). 
4. Video prehrávač 
Stlačením zeleného tlačidla (3) vyberte 
štart alebo pozastavenie videa, spôsob 
prehrávania atď. 
5. FM rádio  
Na spustenie použite postranné tlačidlo 
(15) alebo vstúpte do Menu/Multimédiá/FM 
rádio. 
Tlačidlami Hore/Dole spustíte automatické 
prehľadávanie staníc 
Zeleným tlačidlom (3) zobrazíte ďalšie 
možnosti: 
Auto. vyhľadávanie: Automaticky 
vyhľadajte a ukladajte stanice. 
Zoznam kanálov: zobrazuje zoznam 
manuálne alebo automaticky vyhľadaných 
staníc. 
Manuálne vyhľadávanie: Stanice je 
možné počúvať vďaka manuálnemu 



16 
 

vloženiu frekvencie. Tlačidlo * (8) funguje 
ako „,”. Na vloženie 89,9 stačí stlačiť „89 * 
9”.  
Záznam: Pomocou tejto funkcie môžete 
FM program nahrávať.  
6. Záznamové zariadenie 
Vstúpte do záznamníka zvuku, stlačením 
tlačidla Možnosti môžete spustiť 
nahrávanie, miesto uloženia alebo formát 
súboru.  
7. Fotogaléria 
Pomocou tejto funkcie môžete vybrať 
akýkoľvek obrázok a stlačením zeleného 
tlačidla (3) je možné obrázok zobraziť, 
premenovať, vymazať atď. 

SOS NASTAVENIE  
Táto funkcia umožní po stlačení SOS 
tlačidla (19) automaticky zaslať varovnú 
SMS a zavolať na nastavené čísla. Zvoľte 
Menu/SOS nastavenie. Funkciu môžete 
zapnúť/vypnúť, nastaviť čísla, na ktoré 
bude telefón postupne automaticky volať, a 
znenie SMS správy.  
SOS nastavenia: Vyberte Nastavenia 
režimov SOS a nastavte na „Zapnúť“. 
Potom v menu SOS Nastavení zadajte až 
5 telefónnych čísel. Môžete tiež nastaviť, či 
sa má zasielať SMS správa, a zmeniť jej 
znenie. 
V menu SOS Poplach zvoľte, či má telefón 
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pri spustení tejto funkcie vydávať zvuk 
alarmu. 
Ak je funkcia SOS zapnutá, dlhším 
podržaním tlačidla „SOS“ aktivujete funkciu 
SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:  
 
Zaznie hlasitý poplach, zároveň bude na 
všetky čísla tiesňového volania zaslaná 
SMS s obsahom: „Prosím o pomoc.“ 
 
Potom začne vytáčanie nastavených čísiel 
tiesňového volania, každé číslo bude 
vytočené trikrát. 
 
Volanie SOS bude zastavené, ak niektorá 
z osôb hovor príjme, či ak žiadna z osôb 
hovor nepríjme ani po treťom vytočení. 
Dôležité upozornenie: Telefón je 
vybavený funkciou zaslania približnej 
polohy telefónu pomocou SOS správy po 
spustení SOS alarmu. Na určenie polohy 
telefón využíva mobilnú sieť GSM. 
Presnosť určenia polohy je tak závislá od 
hustoty pokrytia GSM siete – v mestách je 
presnosť na desiatky až stovky metrov, 
mimo mesta je presnosť výrazne nižšia. 
Na túto službu nie je poskytovaná 
žiadna záruka a správnosť výsledkov 
ani dostupnosť služby nie je nijak 
garantovaná 
dodávateľom telefónu, operátorom ani 
poskytovateľom mapových podkladov. 
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Poskytovanie služby môže byť aj bez 
upozornenia kedykoľvek ukončené. 

NASTAVENIA 
Na vstup zvoľte Menu/Nastavenia. 

Nastavenia volania 
Duálna SIM: Pomocou tejto funkcie je 
možné upraviť režim SIM karty „Dve SIM 
karty”, „Iba SIM karta 1”, „Iba SIM karta 2”, 
„Režim Lietadlo”.  
Presmerovanie hovorov: Zahŕňa päť 
rozdielnych nastavení – Presmerovať vždy, 
Presmerovať, ak je nedostupný, 
Presmerovať, keď neodpovedá, 
Presmerovať, ak je obsadené. Stlačením 
možnosti Zrušiť deaktivujete všetky 
presmerovania hovorov. 
Čakanie hovoru: Aktivujte alebo 
deaktivujte túto funkciu, vyberte možnosť 
skontrolovať momentálne nastavenie tejto 
funkcie. 
Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, 
ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám volajú:  
Ostatné: Tu je možné zapnúť 
pripomenutie hovoru, automatické 
opakované vytáčanie pri prerušení hovoru, 
SMS odpoveď pri odmietnutí hovoru alebo 
automatické nahrávanie hovoru. 
Pripomenutie trvania hovoru. 
Upozornenie: Niektoré funkcie vyžadujú 
podporu operátora. 
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Nastavenia telefónu  
Zvoľte Menu/Nastavenia/Nastavenia 
telefónu. Pomocou tejto funkcie je možné 
nastaviť tieto parametre: 
Čas a dátum – Nastavenie času, dátumu, 
časovej zóny a formátu. 
Jazykové nastavenia – Nastavenia jazyka 
telefónu a východiskového jazyka písania 
textov. 
Skratky – umožňuje nastaviť dve skratky 
z menu telefónu 
Automatický zámok klávesnice – 
Nastavenie času, za ktorý sa zamkne 
klávesnica. 
Obnoviť nastavenia – Po zadaní hesla 
„1234“ sa telefón nastaví do 
východiskového stavu. 
Displej 
Touto funkciou sa nastavuje čas 
podsvietenia kláves, kontrast a čo má byť 
zobrazené na displeji. Kontrast sa mení 
pomocou kláves * a #. 
Zabezpečenie 
Na ochranu osobných údajov môžete 
nastaviť zabezpečenie SIM karty alebo 
telefónu, zoznam nežiaducich čísel atď.  
Profily 
Tento mobilný telefón ponúka niekoľko 
prednastavených profilov. Profil si môžete 
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vybrať alebo upraviť a aktivovať ho.  

ZOZNAM SÚBOROV 
Správca súborov spravuje súbory v 
telefóne a na externej pamäťovej karte. V 
tomto menu môžete spravovať obrázky, 
MP3 súbory a ďalšie priečinky tejto ponuky.  

APLIKÁCIE 
1. Kalendár 
V kalendári je možné zobraziť dátum, 
pridať udalosť, vymazať udalosť atď. 
2. Kalkulačka 
Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie 
kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia 
a delenia. 
3. Budík 
V budíku je možné nastaviť 3 alarmy s 
opakovaním, odložením alebo typom 
upozornenia. 
4. Stopky/Časovač 
Telefón môžete použiť ako jednoduché 
stopky. Stlačením tlačidla volania sa stopky 
spustia a ďalším stlačením toho istého 
tlačidla sa zastavia. Po zastavení ich je 
možné vynulovať numerickým tlačidlom 5.   
5. Bluetooth  
Funkciu môžete zapnúť a potom vyhľadať 
iné zariadenie Bluetooth, telefón tzv. 
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spárovať s iným zariadením a používať 
spoločne. Cez Bluetooth tiež môžete 
nastaviť externé úložisko, prístup 
k zvukovým súborom atď.  

LUPA 
Pomocou tlačidiel Hore/Dole môžete 
nastaviť zväčšenie. Zvoľte Menu/Lupa. 
 
Špecifikácia napájacieho adaptéra 
Názov, adresa a 

obchodné 

registračné číslo 

výrobcu zariadení 

Naxya Limited, No. 

5, 17/F, Strand 50, 

50 Bonham Strand, 

Sheung,Wan, 

HongKong,1891486 

Číslo modelu 

zariadenia 

EP-850-EBS 

Názov alebo 

ochranná, známka, 

obchodné 

registračné číslo a 

adresa výrobcu AC 

adaptéra 

Shenzhen 

Heliansheng 

Electronic Co., Ltd. 

802.E building, Nan 

Chang Jianyu No 1 

industrial park, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnification
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Gusu Xixiang 

Street, Bao'an 

district, Shenzhen, 

Guandgong, China 

Identifikačný kód 

modelu AC 

adaptéra 

HLS006 

Napájacie napätie 100 - 240 V~ 

Vstupná frekvencia 

striedavého prúdu 

50/60 Hz 

Výstupné napätie 5V 

Výstupný prúd 0,5A 

Výstupný výkon 2,5W 

Priemerná činnosť 

v aktívnom režime 

69% 

Účinnosť pri 

malom zaťažení 

62% 

Spotreba energie v 

stave bez záťaže 

0,1W 
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Záručný a pozáručný servis 
Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 
• Nainštalovanie iného firmvéru než toho, 
ktorý bol pôvodne nainštalovaný v 
EVOLVEO telefóne. 
• Elektromechanické alebo mechanické 
poškodenie telefónu spôsobené 
nevhodným používaním (napr. prasknutý 
displej, prasknutý predný alebo zadný kryt 
telefónu, poškodený napájací microUSB 
konektor, slot na SIM kartu, slot na 
microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a 
pod.) 
• Poškodenie reproduktora a slúchadiel 
spôsobené kovovými časticami. 
• Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, 
voda, statická elektrina, vysoká teplota. 
• Poruchy spôsobené bežným 
opotrebovaním. 
• Škody spôsobené opravami 
vykonávanými nekvalifikovanou osobou 
• Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu 
kvôli zmenám parametrov mobilnej siete. 
• Poruchy mobilnej siete  
• Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch 
nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na 
kapacitu batérie je 6 mesiacov). 
• Úmyselné poškodenie. 
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Záručný a pozáručný servis 
Opravy a servis je možné vykonávať len v 
autorizovanom servisnom mieste pre 
výrobky EVOLVEO (viac na 
www.evolveo.com), inak môžete mobilný 
telefón poškodiť a stratiť záruku. 

 
Likvidácia: Symbol prečiarknutého 

kontajnera na výrobku, v priloženej 
dokumentácii či na obaloch znamená, že 
v štátoch Európskej únie je nutné všetky 
elektrické a elektronické zariadenia, batérie 
a akumulátory po skončení ich životnosti 
likvidovať oddelene v rámci triedeného 
odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho odpadu. 

   VYHLÁSENIE O ZHODE 

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. 
vyhlasuje, že telefón EVOLVEO 
EasyPhone EB spĺňa požiadavky noriem a 
predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ 
zariadenia. 
Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na 
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Dovozce/Dovozca/Importer/Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 
 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong 
Vyrobené v Číne 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všetky práva vyhradené. 
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa 
môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
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