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POPIS TLAČÍTEK: 
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1 Otvor na 
závěsnou 
šňůrku 

9 Levé funkční 
tlačítko 

2 Zapnutí/ 
vypnutí 
svítilny 

10 Pravé funkční 
tlačítko 

3 Hlasitost+ 
Hlasitost- 

11 Tlačítko volat 

4 Fotoaparát 12 Tlačítko konec 
hovoru / 
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Zapnutí / 
Vypnutí 
telefonu 

5 Reproduktor 13 Zapnutí/vypnutí 
FM rádia  
V nabídce 
Video tímto 
tlačítkem 
nahráváte 
videa.  

6 Tlačítko SOS 14 Tlačítko * 
7 Sluchátko 15 Tlačítko # 

8 Tlačítko 
nahoru/dolů 

16 Tlačítko 
fotoaparátu 

 
  17 Tlačítko 

vyhledávání 
telefonu 
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TLAČÍTKA FUNKCE 

Levé funkční 
tlačítko 

(LFT)  

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete do nabídky 
v pohotovostním režimu. 
Spustíte funkci, která se 
ihned zobrazí v levém 
dolním rohu displeje.  

Pravé funkční 
tlačítko (PFT) 

Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete do seznamu 
kontaktů v pohotovostním 
režimu. Přejdete zpět do 
předchozí nabídky. 
Ztišíte přicházející hovor. 

Tlačítko volání 

Stisknutím tohoto tlačítka 
zahájíte hovor vybraného 
telefonního čísla. 
Přijmete příchozí hovor.  
V pohotovostním režimu 
vstoupíte do historie 
hovorů. 

Tlačítko konec 
Vypnutí telefonu: Delším 
podržením tlačítka 
v pohotovostním režimu 
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hovoru telefon vypnete. 
Zapnutí telefonu: Delším 
podržením tlačítka vypnutý 
telefon opět zapnete. 
Stisknutím tohoto tlačítka 
přejdete zpět do 
pohotovostního režimu. 
Stisknutím tohoto tlačítka 
hovor ukončíte. 

Tlačítko 
nahoru/dolů 

Tlačítkem můžete v 
seznamu funkcí procházet 
možnosti. 
V pohotovostním režimu 
vstoupíte stisknutím 
tlačítka dolů do Foto 
kontaktů a stisknutím 
tlačítka nahoru vstoupíte 
do SMS zpráv. 
Stisknutím kurzoru můžete 
procházet vybranou 
stránku.  
Při telefonování upravujete 
hlasitost hovoru stisknutím 
tlačítka nahoru nebo dolů. 
Při fotografování slouží k 
přiblížení a oddálení 
(zoom). 
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Tlačítko 
fotoaparátu 

 

V nabídce 
„Fotoaparát“ tímto 
tlačítkem fotíte. 

Alfanumerická 
tlačítka 

V pohotovostním režimu 
umožňují napsat telefonní 
číslo pro vytočení, v režimu 
editace pak psaní písmen a 
číslic.; 

Tlačítko * 

Dvojitým stisknutím tlačítka 
„*“ v pohotovostním režimu 
napíšete symbol „+“ pro 
mezinárodní volání.      
V režimu psaní 
textu umožňuje vložit 
speciální znaky 

Tlačítko # 

V režimu psaní 
textu přepíná způsob 
zadávání znaků. 
Změna profilů (dlouhým 
stisknutím) 
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Stavové ikony telefonu: 

Ikona Popis 

 
GSM Signál 

 
Úroveň nabití baterie 

 
Klávesnice je zamčena 

 

SD karta je vložena 

 
Budík je aktivní 

 
Přehrávač hudby je zapnutý 

Postranní 
tlačítka 

Tlačítko hlasitosti: Nastavte 
hlasitost hovoru, 
přehrávání, FM rádia; 
Tlačítko svítilny: 
zapnutí/vypnutí svítilny. 
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Zapnutý Bluetooth 

 
Máte nepřijatý hovor 

 Máte nepřečtenou SMS 

 
Telefon má zapnuté zvonění  

a vibrace 

 
Telefon má zapnuté pouze vibrace  

 
Telefon má zapnuté pouze zvonění  

 
Telefon je v tichém módu 

 
Telefon nejdříve vibruje a pak 

zazvoní 

 
Telefon je připojený k počítači 
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Uvedení telefonu do provozu 
Zasuňte nehet do štěrbiny pod zadním 
krytem telefonu a sejměte kryt. 
Vložte SIM kartu a případně paměťovou 
kartu, pokud jí máte zakoupenu. 
Vložte baterii. Kovové kontakty baterie musí 
směřovat proti kontaktům v telefonu. 
Nasaďte kryt baterie zpět. 
 
Slot SIM karty / slot na kartu TF viz obrázek 
níže: 

 
Nabití baterie 
Připojte nabíječku ke konektoru USB 
nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. 
Nabíjení se spustí automaticky. 
Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém 
stavu. Stav nabití baterie je indikován na 
obrazovce telefonu. 



 

14 
 

Zapnutí/vypnutí telefonu 
Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (12), 
dokud se telefon nezapne. (můžete být 
vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta 
ochrana PIN kódem). Při prvním zapnutí 
budete vyzváni k výběru jazyka telefonu. 
Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko 
(12), dokud se telefon nezačne vypínat. 
 
Odemknutí/zamknutí klávesnice 
Telefon probudíte stiskem libovolného 
tlačítka, poté pro odemknutí stiskněte LFT (9) 
a následně tlačítko * (14). Pro uzamčení 
klávesnice stiskněte LFT (9) a následně 
tlačítko * (14). Automatické uzamčení 
klávesnice lze nastavit v menu Nastavení/ 
Nastavení telefonu/Zobrazení/LCD osvětlení    

Volání 
Na klávesnici zadejte požadované číslo a po 
té stiskněte zelené tlačítko (11) pro zavolání.  
Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte 
zelené tlačítko (11). 
Pro odmítnutí hovoru stiskněte červené 
tlačítko (12) 
Hlasitost upravíte během hovoru pomocí 
tlačítek Nahoru/dolů (8). 
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Pro hlasitý poslech (hands free) stiskněte 
během hovoru pravé funkční tlačítko (10). 

NABÍDKA 

KONTAKTY 
Vložit nový kontakt 
Zvolte Menu/Kontakty/Přidat nový a stiskněte 
LFT (9). Zvolte místo uložení (na SIM kartu 
nebo do telefonu). Po zadání jména a 
telefonního čísla stiskněte LFT (9) a kontakt 
uložte. 
Vyhledání uloženého kontaktu  
Pro vstup do Kontaktů stiskněte PFT (10) 
nebo zvolte Menu/Kontakty. Pro vyhledání 
zadejte jméno kontaktu nebo se pomocí 
tlačítka Nahoru /dolů (8) pohybujte 
v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte 
zelené tlačítko (11) pro zavolání. Pokud 
chcete kontakt upravit nebo vyvolat další 
volby, stiskněte LFT (9) 
Zobrazit – zobrazí detail vybraného 
kontaktu 
Poslat SMS – umožní napsat a odeslat 
SMS na vybraný kontakt 
Vytočit – vytočí vybraný kontakt 
Upravit – umožní upravit vybraný kontakt 
Smazat – smaže vybraný kontakt 
Kopírovat – umožňuje kopírovat 
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kontakty mezi SIM a pamětí telefonu 
Přesunout – umožňuje přesun kontaktu 
mezi SIM a pamětí telefonu 
Přidat na černou listinu čísel, která budou 
blokována 
Nastavení – umožňuje zobrazit stav 
paměti, nastavit preferované úložiště, 
kopírovat nebo přesunout kontakty, smazat 
kontakty, nastavit Rychlou volbu popř. 
další funkce 
     
Foto kontakty 
K vybraným osmi kontaktům je možno uložit 
fotografii.  
Vložit nový Foto kontakt 
Zvolte Menu/Kontakty/Foto kontakty a 
stiskněte LFT (9). Tlačítky Nahoru/Dolů (8) 
vyberte požadovanou pozici a stiskněte LFT 
(9). Po zadání jména a telefonního čísla 
zvolte Obrázek volajícího a stiskněte LFT (9). 
Ponechte výchozí obrázek nebo přidejte 
obrázek pomocí fotoaparátu Z kamery nebo 
souborů. Pokud zvolíte možnost přidání 
obrázku ze souborů, přejdete do souborů 
uložených v telefonu nebo na paměťové 
kartě. Pokud vyberete fotoaparát, 
automaticky přejdete do fotoaparátu a 
můžete pořídit fotografii stiskem klávesy 
Tlačítko fotoaparátu (16 ). Pro pokračování 
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stiskněte LFT (9). Po dokončení vložení nebo 
výběru nezapomeňte provedené změny 
uložit - stiskněte LFT (9). 
Vyhledání uloženého Foto kontaktu  
Po stisku tlačítka Dolů (8) lze vybrat jeden 
z těchto kontaktů a stiskem zeleného tlačítka 
(11) nebo stiskem tlačítka, které je zobrazené 
u každé fotografie toto číslo zavolat.   
 
 
 
Rychlá volba  
Do telefonu lze uložit 8 čísel pro rychlé 
vytáčení, která odpovídají číslům 2-9. 
Zvolte „Menu/Kontakty a tlačítkem Nahoru 
/dolů (8) zvolte Přidat nový kontakt. Poté 
stiskněte LFT (9) a zvolte Nastavení/ Rychlá 
volba/Ok. Stav změňte pomocí LFT (9) na 
Zapnuto. Nastavte čísla na pozice 2-9 
pomocí LFT (9) z telefonního seznamu nebo 
ručně.   
Pro Rychlé vytáčení v pohotovostním režimu 
stiskněte a podržte jedno z 8 
alfanumerických tlačítek a telefon vytočí 
odpovídající telefonní číslo ze seznamu 
rychlého vytáčení. 

ZPRÁVY 
Telefon umožňuje přijímat a posílat textové 
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zprávy SMS. Pro vstup do nabídky použijte 
tlačítko Nahoru (8) nebo Menu/Zprávy. Při 
vstupu do nabídky se zobrazí:  
Napsat zprávu – vytvoření a odeslání nové 
SMS 
Doručené zprávy – přijaté zprávy 
Koncepty – zprávy uložené k pozdější 
práci 
Pošta k odeslání – zprávy, které se 
nepodařilo odeslat 
Odeslané zprávy – odeslané zprávy 
Ro-Alert – vyžaduje podporu operátora 
Nastavení SMS – umožňuje nastavit 
preferované úložiště, stav paměti apod. 
 
Napsat zprávu 
Zvolte Menu/ Zprávy/ Napsat novou zprávu. 
Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. #(15) 
můžete přepínat malá písmena / velká 
písmena / číslice, pomocí *(14) pak lze 
zadat speciální symboly. 
Stiskněte LFT (9) a zvolte Poslat. 
Zadejte tel. číslo ručně nebo ho lze vybrat ze 
seznamu kontaktů. 
Stiskem LFT (9) vyberte Poslat. 
 
Přečíst zprávu 
Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/ 
Doručené zprávy, stiskněte LFT(9) a vyberte 
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příslušnou zprávu. Stiskněte LFT(9)/Zobrazit.     

PROTOKOLY VOLÁNÍ 
Zvolte Menu/Protokoly volání, kde se zobrazí 
zmeškané hovory/volaná čísla/příchozí 
hovory a možnost vymazat záznamy o čase 
hovorů.  
Nastavení hovorů 
Čekající hovor: Aktivujte nebo deaktivujte 
tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat 
momentální nastavení této funkce. 
Přesměrování hovorů: Zahrnuje pět 
rozdílných nastavení – Přesměrovat vždy, 
Přesměrovat, je-li nedostupný, Přesměrovat, 
když neodpovídá, Přesměrovat, je-li 
obsazeno a Přesměrovat všechna datová 
volání. Stisknutím možnosti Zrušit 
deaktivujete veškerá přesměrování hovorů. 
Blokování hovorů: Blokujte čísla, která sami 
vytáčíte nebo která vám volají.  
Pokročilá nastavení: 
Černá listina - seznam čísel, která budou 
blokována 
Automatické opakované vytáčení: Po 
aktivaci této funkce bude telefon automaticky 
číslo znovu vytáčet pokaždé, když se hovor 
přeruší nebo je odmítnut. 
Doba hovoru: Zobrazí se celkový čas 
hovoru. 
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Upozornění na délku hovoru: Režim 
Upozornění na délku hovoru můžete nastavit 
jako jednorázové nebo opakované 
upozornění. 
Režim odpovědi: Vyberte Režim odpovědi. 
Pozor: Funkce vyžaduje částečnou podporu 
operátora. 

LUPA 
Zvolte Menu/Lupa. Stisknutím prostředního 
tlačítka (nahoru/dolů) přibližte (zvětšete) 
nebo oddalte (zmenšete) předměty.   

MULTIMÉDIA 

1. FM rádio  
Zvolte Menu/ Multimédia/ FM rádio. Stiskem 
tlačítka 5 zapněte/vypněte rádio. 
Stiskem tlačítka „*“ (14) / tlačítka „#“ (15) 
nebo Hlasitost+ / Hlasitost – (3) upravte 
hlasitost.  
Stiskem tlačítka 4 a tlačítka 6 automaticky 
vyhledejte stanici.  
Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů (8) posuňte na 
předchozí/další kanál. 
Pro další nastavení stiskněte LFT(9) 
Seznam stanic: Zobrazuje seznam 
manuálně nebo automaticky vyhledaných 
stanic. 
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Manuální ladění: Stanice je možné 
poslouchat díky manuálnímu vložení 
frekvence. Tlačítko “#” funguje jako “,”, pro 
vložení 89,9 stačí stisknout “89 # 9”.  
Automatické vyhledávání: Automaticky 
vyhledejte a ukládejte stanice. 
Nastavení: „Přehrávání na 
pozadí“ a „Reproduktor“ lze zapnout/vypnout. 
 
 
2. Hudba 
Zvolte Menu/ Multimédia/ Hudba. Umožňuje 
přehrávat hudební soubory, např. typu MP3.  
Zvolte LFT (9) pro výběr seznamu hudby. 
Nový seznam vytvoříte opakovaným stiskem 
LFT (9) a výběrem příslušných skladeb 
z paměťové karty. 
Pro přehrávání nebo zastavení stiskněte 
tlačítko 5. Stiskněte tlačítko 2 nebo 8 pro 
změnu režimu opakování. Stiskněte tlačítko 4 
nebo 6 přepnutí na předchozí nebo další 
skladbu. 
Hlasitost: Stisknutím tlačítka hlasitosti lze 
měnit hlasitost přehrávání. 
3. Videorekordér 
Zvolte Menu/ Multimédia/ Videorekordér. 
Stisknutím tlačítka 5 začnete nahrávat video. 
Délka záznamu závisí na časovém limitu 
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a kapacitě paměťové karty. Po vstupu do 
nabídky je možné zvolit následující možnosti: 
Přepnout na kameru, Nastavení kamery, 
Nastavení videa. 
4. Video přehrávač 
Zvolte Menu/ Multimédia/ Video Přehrávač. 
Stisknutím LFT (9) vyberte z možností: 
Přehrát, Poslat, Přejmenovat a Smazat. 
Stiskněte tlačítko 5: Pro zastavení a 
přehrávání, stiskněte tlačítko 2 pro režim celé 
obrazovky. Stiskněte tlačítko 4 / tlačítko 6 pro 
samostatné přepnutí na předchozí nebo další 
video. 
Hlasitost: Stisknutím tlačítka hlasitosti lze 
měnit hlasitost přehrávání.  

5. Soubory 
Zvolte Menu/ Multimédia/ Soubory. Správce 
souborů spravuje soubory v telefonu a na 
externí paměťové kartě. V této nabídce 
můžete spravovat obrázky, MP3 soubory 
a další složky této nabídky.  

NÁSTROJE 

1. Budík 
Zvolte Menu/ nástroje/ Budík. Můžete 
nastavit 4 budíky a jejich Čas, Opakování a 
Zvuk. Stiskněte tlačítko 4 a tlačítko 6 pro 
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předchozí a další možnost.  

2. Stopky 
Zvolte Menu/ nástroje/ Stopky 
3. Kalkulačka 
Zvolte Menu/ nástroje/ Kalkulačka. Pomocí 
klávesnice se zadávají čísla. 
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka 
#(15). 
Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů (8) zvolte 
požadovanou operaci.  
 

4. Bluetooth  
Zvolte Menu/ nástroje/ Bluetooth.  
Bluetooth – zapnutí/vypnutí 
Viditelnost – zapnutí/vypnutí viditelnosti 
telefonu pro ostatní zařízení 
Moje zařízení – seznam zařízení bezdrátově 
připojených či spárovaných s telefonem, 
Hledat zařízení - umožňuje najít a přidat 
nové zařízení 
Jméno zařízení – jméno, pod kterým se Váš 
telefon identifikuje ostatním zařízením  
Pokročilé – přesměrování hovoru na 
bezdrátová sluchátka 
Kalendář 
Zvolte Menu/ nástroje/ Kalendář 
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FOTOAPARÁT 
Zvolte Menu/ Fotoaparát 
Stisknutím tlačítka 0 lze pořizovat fotografie. 
Čočka fotoaparátu se nachází na zadní 
straně telefonu a obrazovka funguje jako 
hledáček. Fotografie jsou ve formátu JPG. Po 
stažení fotografií do počítače je prohlížejte v 
příslušném programu. Pokud je kapacita 
paměti nedostatečná, smažte některé 
obrázky nebo jiné soubory v „Soubory”. 
Obrázek je možné zobrazit v možnostech 
fotoaparátu a je možné jej upravit pomocí 
„Nastavení fotoaparátu”, „Nastavení obrázků“, 
„Anti-flicker“, „Režim scény“, „Vyvážení bílé“, 
„Časovač se zpožděním“ atd. 
Stiskněte tlačítko 4 a tlačítko 6 pro předchozí 
a další možnost.  

GALERIE 
Zvolte Menu/ Galerie. Slouží k prohlížení 
obrázků. Pomocí této funkce můžete vybrat 
jakýkoliv obrázek a stisknutím levého tlačítka 
zvolit následující možnosti: Zobrazit, 
Možnost zobrazení, Poslat, Použít jako, 
Přejmenovat, Smazat, Smazat všechny 
soubory a Informace o obrázku. 
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PROFILY 
Zvolte Menu/ Profily. Dostupné jsou tyto 
možnosti: Hlavní / Tichý / Schůzka / Venkovní 
Pro úpravu Aktivaci/ přizpůsobení / reset 
profilu na původní hodnoty vyberte profil a 
stiskněte LFK (9). Můžete si přizpůsobit, zda 
bude telefon vyzvánět, vibrovat, hlasitost, tón 
klávesnice SMS zprávy atd. 
Rychlou změnu mezi profilem Hlavní a 
Schůzka provedete dlouhým stisknutím 
tlačítka # (15) 

NASTAVENÍ  

1. Nastavení telefonu  
Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu. 
Pomocí této funkce je možné nastavit tyto 
parametry:  
Čas a datum – Nastavení času, data, 
časové zóny a formátu. 
Plánované zapnutí – lze nastavit dvě 
plánované časové zapnuté nebo vypnutí 
telefonu 
Jazyk – Nastavení jazyka telefonu 
Jazyk psaní – Nastavení výchozího 
jazyka pro psaní textů 
Zobrazení – nastavení tapety a údajů 
na hl. obrazovce, jasu a osvětlení obrazovky 
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Zkratky – umožnuje nastavit čtyři zkratky 
z menu telefonu 
Speciální zkratky - zkratky tlačítek 
Nahoru/Dolů (8). 
Režim letadlo – vypne všechny 
vysílače v telefonu. 
2. Nastavení SOS 
Zvolte Menu/ Nastavení/ SOS nastavení. 
Můžete jej zapnout/vypnout, nastavit číslo a 
znění SMS zprávy. 
SOS nastavení: Vyberte „Nabídka“, 
„Nastavení“ , „SOS Nastavení“, nastavte 
„Stav“ na „Zapnuto“ a poté na čísla 1-5 
nastavte SOS číslo. Můžete také nastavit 
znění zprávy. 
Postup: Pokud je SOS nastavené, delším 
podržením tlačítka SOS spustíte funkci SOS, 
která bude probíhat následovně:  
Zazní hlasitý poplach. 
Zároveň bude na všechna čísla tísňového 
volání zaslána SMS s obsahem: „SOS“. 
Poté započne vytáčení nastavených čísel 
tísňového volání, každé číslo bude vytočeno 
třikrát. 
SOS bude zastaveno, pokud některá z osob 
na hovor odpoví, či pokud žádná z osob 
hovor nepřijme ani po třetím vytočení. 
Důležité upozornění: Telefon je vybaven 
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funkcí zaslání přibližné polohy telefonu 
pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. 
Polohu lze získat i zasláním SMS ve tvaru 
“LBS” z telefonu, jehož SOS číslo je uloženo 
v EasyPhone EG. Telefon poté automaticky 
zašle SMS zprávu s polohou. K určení polohy 
telefon využívá mobilní síť GSM. Přesnost 
určení polohy je tak závislá na hustotě 
pokrytí GSM sítě – ve městech je přesnost 
desítky až stovky metrů, mimo města je 
přesnost výrazně nižší. 
Na tuto službu není poskytována žádná 
záruka a správnost výsledků ani 
dostupnost služby není nijak garantována 
dodavatelem telefonu, operátorem ani 
poskytovatelem mapových podkladů. 
Poskytování služby může být i bez 
upozornění kdykoliv ukončeno. 
 
Bezpečnostní nastavení 
Zvolte Menu/ Nastavení/ Bezpečnostní 
nastavení. Pro ochranu osobních údajů 
můžete nastavit zabezpečení SIM karty, 
telefonu a zámek obrazovky telefonu.  
3. Obnovit tovární nastavení 
Vložte heslo „1122“.  
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FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ TELEFONU 
Když je kolébka připojena k nabíječce 
a telefon je zapnutý, stiskněte tlačítko na 
kolébce (17 ). Na telefonu se automaticky 
rozezní alarm. Alarm lze vypnout dvěma 
způsoby, a to opětovným stisknutím tlačítka 
na kolébce (17 ), nebo vypnutím alarmu na 
telefonu. 
 
 

Záruka se NEVZTAHUJE na: 
• Nainstalování jiného firmware než toho, 
který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO 
telefonu. 
• Elektromechanické nebo mechanické 
poškození telefonu způsobené nevhodným 
používáním (např. prasklý displej, prasklý 
přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený 
napájecí microUSB konektor, slot pro SIM 
kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro 
sluchátka apod.) 
• Poškození reproduktoru a sluchátek 
způsobené kovovými částicemi. 
• Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, 
statická elektřina, vysoká teplota. 
• Poruchy způsobené běžným opotřebením. 
• Škody způsobené opravami prováděnými 
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nekvalifikovanou osobou 
• Firmware telefonu, pokud vyžaduje 
aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní 
sítě. 
• Poruchy mobilní sítě  
• Baterii, pokud si po 6 a více měsících 
nezachová původní kapacitu (záruka na 
kapacitu baterie je 6 měsíců). 
• Úmyslné poškození. 
 
Záruční a pozáruční servis 
Opravy a servis je možné provádět pouze v 
autorizovaném servisním místě pro výrobky 
EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak 
můžete mobilní telefon poškodit a přijít 
o záruku. 
 

 
Likvidace: Symbol přeškrtnutého 

kontejneru na výrobku, v přiložené 
dokumentaci či na obalech znamená, že ve 
státech Evropské Unie musí být veškerá 
elektrická a elektronická zařízení, baterie 
a akumulátory po skončení jejich životnosti 
likvidovány odděleně v rámci tříděného 
odpadu. Tyto výrobky nevyhazujte do 
netříděného komunálního odpadu. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. 
prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone 
EG splňuje požadavky norem a předpisů, 
které jsou relevantní pro daný typ zařízení. 
 
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na  
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 

Specifikace napájecího adaptéru 

Název, adresa a 
obchodní registrační 
číslo výrobce zařízení 

Naxya Limited, No. 5, 
17/F, Strand 50, 50 
Bonham Strand, 
Sheung,Wan, Hong 
Kong,1891486 

Číslo modelu zařízení  NB-0500500EU 

Název nebo ochranná 
známka, obchodní 
registrační číslo a 
adresa výrobce AC 
adaptéru 

Shenzhen Nanbang 
Eelectronics Co. LTD, 
2/3F, A1 building 
Lingpoleng industrial 
area, Haosi, Shajing 
street,Shenzhen,China 

Identifikační značka 
modelu AC adaptéru 

S012DBV1900060 

Napájecí napětí 100 - 240 V~ 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Vstupní frekvence 
střídavého proudu 

50/60 Hz 

Výstupní napětí 5,17 V 

Výstupní proud  0,5 A 

Výstupní výkon 3,53 W 

Průměrná činnost v 
aktivním režimu 

71,69% 

Účinnost při malém 
zatížení 

65,7% 

Spotřeba energie ve 
stavu bez zátěže 

0,05W 

 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Vyrobeno v Číně 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všechna práva vyhrazena. 
Vzhled a technická specifikace výrobku se 
mohou změnit bez předchozího upozornění. 
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