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BILLENTYŰK LEÍRÁSA: 
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1 Kábel 
csatlakozó 

9 Bal 
funkciógomb 

2 Bekapcsolás / 
kikapcsolás 

10 Jobb 
funkciógomb 

3 Hangerősség+ 
Hangerősség- 

11 Hívás gomb 

4 Fényképezőg
ép 

12 Hívás vége / 
Bekapcsolás / 
Kikapcsolás 
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5 Hangszóró 13 FM rádió 
Bekapcsolás / 
Kikapcsolás  
Ezzel a 
gombbal a 
Videó menüben 
felvesz.  

6 SOS gomb 14 * gomb 
7 Fülhallgató 15 # gomb 

8 Fel/le gomb 16 Fényképezőgép 

gombja  
  17 Telefon 

keresése gomb 
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GOMBOK FUNKCIÓK 

Bal 
funkciógomb 

(BFG)  

A gomb megnyomásával 
választhatja ki a funkciókat. 
Azt a funkciót indítja el, 
mely a képernyő bal alsó 
sarkában jelenik meg.  

Jobb 
funkciógomb 
(JFG) 

Ezen gomb lenyomásával, 
vészhelyzeti módban, 
megjeleníti a kontaktokat. 
Visszalép az előző 
menübe. 
Bejövő hívás lehalkítása. 

Hívás gomb 

A gomb lenyomásával 
hívást indít a kiválasztott 
számra. 
Bejövő hívás fogadása.  
Készenléti állapotban 
lépjen be a hívási 
előzményekbe. 

Hívás vége 
Telefon kikapcsolása: A 
gomb hosszabb nyomva 
tartásával kikapcsolja. 
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gomb Telefon bekapcsolása: A 
kikapcsolás gomb 
hosszabb nyomva 
tartásával a telefont ismét 
bekapcsolja. 
A gomb megnyomásával 
visszatér a vészhelyzeti 
módba. 
A gomb megnyomásával a 
hívás befejeződik. 

Fel/le gomb 

A gomb lenyomásával 
lapozhat a funkciók között. 
Készenléti állapotban a Le 
gomb lenyomásával a 
Fényképekhez, a Fel gomb 
lenyomásával a SMS 
üzenetekhez jut. 
A kurzor lenyomásával a 
kiválasztott oldalt 
lapozhatja.  
A telefonálásnál a hangerőt 
irányítsa a fel/le gombbal. 
Fényképezésnél a 
közelítésre és távolításra 
szolgál (zoom). 
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Fényképezőgé
p gombja 

 

A 
„Fényképezőgép“ kínálatba
n ezzel a gombbal 
fényképez. 

Alfanumerikus 
billentyűzet 

Készenléti állapotban írhat 
telefonszámot a 
tárcsázáshoz, szerkesztési 
módban pedig betűket és 
számokat is.; 

* gomb 

Készenléti állapotban 
nyomja meg kétszer a 
„*“ gombot a „+“ szimbólum 
beírásához a nemzetközi 
hívásokhoz. Írás 
üzemmódban 
lehetővé teszi a 
speciális jelek beírását 

# gomb 

Írás üzemmódban 
átállítja az írásjelek beviteli 
módját. 
Profilok módosítása 
(hosszan nyomva) 
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Telefon állapotikonok: 

Ikon Leírás 

 
GSM térerő 

 
Akkumulátorszint 

 
Billentyűzet lezárva 

 

SD kártya behelyezve 

 
Ébresztőóra aktív 

Oldalsó 
gombok 

Hangerőszabályozó 
gombok: Hívás hangereje, 
a lejátszás, az FM rádió; 
Zseblámpa gomb: a 
zseblámpa be- és 
kikapcsolása. 
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Lejátszó aktív 

 
Bluetooth bekapcsolva 

 
Fogadatlan hívás 

 Olvasatlan SMS 

 
Hívásjelzés  

és rezgés bekapcsolva 

 
Rezgés bekapcsolva  

 
Csak hangjelzés bekapcsolva  

 
A telefon csendes üzemmódban van 

 
A telefon először rezeg, utána cseng 
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A telefon csatlakoztatva van a 

számítógéphez 

Telefon üzembe helyezése 
Helyezze a körmét a telefon hátlapja alatti 
nyílásba, és vegye le a fedelet. 
Helyezzen be egy SIM-kártyát és adott esetben 
egy memóriakártyát, ha rendelkezik azzal. 
Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor 
elemeinek érintkezői igazodjanak a telefon 
érintkezőihez. 
Helyezze vissza az akkumulátor fedelét. 
 
SIM kártya tartó / TF kártya: 

 
Akkumulátor töltése 
Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz 
vagy helyezze a telefont a töltőállomásba. 
A töltés automatikusan indul. 
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A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet 
tölteni. Az akkumulátor állapota a kijelzőn 
megtalálható. 

Telefon ki- és bekapcsolása 
Bekapcsoláshoz addig tartsa nyomva a piros 
gombot (12), míg a telefon bekapcsol. (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 addig tartsa lenyomva a 
piros gombot (12), míg a telefon kikapcsol. 
 
A billentyűzet feloldása / lezárása 
A telefon felébresztéséhez nyomja meg 
bármelyik gombot, majd nyomja meg a BFG 
(9), majd a * (14) gombot a feloldáshoz. A 
billentyűzet lezárásához nyomja meg a BFG 
(9), majd a * (14) gombot. Az automatikus 
lezárást állítsa be a Beállítások / Telefon 
beállítsa / Megjelenítés, LCD megvilágítás 
menüben    

HÍVÁS 
Tárcsázza a kívánt számot, majd nyomja 
meg a zöld gombot (11) a híváshoz.  
Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a 
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zöld gombot (11). 
A hívás elutasításához nyomja meg a piros 
gombot (12) 
A hangerőt hívás közben a 
Fel/le gombbal (8) szabályozhatja. 
Hívás közben a kihangosításhoz (hands-free) 
nyomja meg 
a jobb funkciógombot (10). 

AJÁNLAT 

KONTAKTOK 
Új név mentése 
Válassza ki a Menü/Kontaktok/Új 
hozzáadása menüpontot és nyomja el a 
BFG-ot (9). Válassza ki a mentés helyét (SIM 
kártya vagy telefon). A név és a telefonszám 
megadása után nyomja meg az BFG (9) 
gombot, és mentse el a kontaktot. 
Elmentett kontakt keresése  
A kontaktokba való belépéséhez nyomja meg 
a BFG-ot (10) vagy válassza a Menü/Kontakt 
opciót. A kereséshez írja be a kontakt nevét, 
vagy használja a Fel / Le gombot (8) a lista 
görgetéséhez. Kontakt keresése után nyomja 
meg a zöld gombot (11) a híváshoz. Ha 
szerkeszteni szeretné a kontaktot, vagy 
további kijelöléseket szeretne létrehozni, 
nyomja meg a BFG (9) gombot 
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Megjelenítés - a kiválasztott 
kontaktok részleteinek megjelenítése 
SMS küldése - lehetővé teszi, hogy üzenetet 
írjon és küldjön 
SMS a kiválasztott kontaktnak 
Tárcsázás - kiválasztott kontakt tárcsázása 
Szerkesztés - lehetővé teszi a kontakt 
szerkesztését 
Törlés - a kijelölt kontakt törlése 
Másolás - lehetővé teszi a kontaktok 
másolását 
a SIM és a telefonmemória között 
Áthelyezés - lehetővé teszi a névjegy 
áthelyezését a SIM és a telefon memóriája 
között 
Adja hozzá a Feketelistához azokat a 
számokat, melyek 
blokkolva lesznek 
Beállítások - lehetővé teszi a memória 
megtekintését, a kívánt tárhely beállítását, 
kontaktok másolását, vagy áthelyezését, 
kontaktok törlését, Gyorstárcsázás 
beállítását, illetve 
más lehetőségeket 
     
Kontakt fotók 
Nyolc kiválasztott kontakthoz választhat 
fényképet.  
Új Kontakt fotó hozzáadása 
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Válassza ki a Menü/Kontaktok/Kontaktfotók 
menüpontot, majd nyomja le az BFG-ot(9). A 
Fel / Le gombokkal (8) válassza ki a kívánt 
pozíciót, majd nyomja meg az BFG (9) 
gombot. A név és a telefonszám megadása 
után válassza a Hívó kontakt fotójának 
lehetőségét, majd nyomja meg az BFG (9) 
gombot. Használja az alapértelmezett képet, 
vagy adjon hozzá képet a Fényképezőgépből, 
vagy fájlokból. Ha úgy dönt, hogy fájlokból ad 
hozzá képet, akkor navigáljon a telefonban, 
vagy a memóriakártyán tárolt fájlokhoz. Ha a 
kamerát választja ki, automatikusan a 
kamerához lép, és a Kamera gomb (16) 
megnyomásával fényképet készíthet. A 
folytatáshoz nyomja meg a BFG (9) gombot. 
Miután befejezte a beillesztést vagy a 
kijelölést, ne felejtse el elmenteni a 
módosításokat - nyomja meg a BFG (9) 
gombot. 
Elmentett kontakt fényképének keresése  
A Le gomb (8) megnyomása után válassza ki 
az egyik kontaktot és felhívhatja ezt a számot 
a zöld gomb (11) megnyomásával, vagy az 
egyes fényképek mellett megjelenő gomb 
megnyomásával.   
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Gyorstárcsázás  
A telefon 8 telefonszámot képes tárolni a 
gyorstárcsázáshoz, melyek megfelelnek a 
2-9 számoknak. 
Válassza ki a „Menü/kontaktok, majd a Fel / 
Le gombokkal (8) válassza az Új név 
hozzáadását. Ezután nyomja meg a BFG (9) 
gombot, és válassza a Beállítások / Gyors 
tárcsázás / Ok lehetőséget. Az állapotot a 
BFG (9) segítségéven állítsa Bekapcsolva-ra. 
Állítsa be a számokat 2-9 pozícióba a 
telefonkönyv BFG (9) gombjával, vagy 
manuálisan.   
Gyorstárcsázáshoz készenléti állapotban 
nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 
alfanumerikus billentyű egyikét, és a 
telefonon tárcsázza a megfelelő 
telefonszámot a gyorstárcsázási listából. 

ÜZENETEK 
A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek 
fogadását és küldését. A belépéshez 
használja a Fel (8), vagy a Menü/Üzenetek 
menüpontokat. A menübe való belépéskor a 
következő jelenik meg:  
Üzenet írása - új SMS létrehozása és 
elküldése 
Bejövő üzenetek - fogadott üzenetek 
Piszkozatok - későbbre mentett 
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üzenetek 
Kimenő - üzenetek, 
melyeket nem sikerült elküldeni 
Elküldött üzenetek - elküldött üzenetek 
Ro-Alert - üzemeltetői támogatást igényel 
SMS-beállítások - lehetővé teszi a 
preferált tárhely, memóriaállapot, stb. 
beállítását 
 
Üzenet írása 
Válassza a Menü / Üzenetek / Új üzenet 
írása lehetőséget. Írja be az üzenet szövegét. 
A # gomb segítségével (15) 
a kis- és nagybetűk, illetve 
betűk / számok, * (14) 
között válthat. 
Nyomja meg a BFG (9) és Küldés gombokat. 
Írja be a tel. számot manuálisan vagy 
kiválaszthatja a kontaktok közül. 
Nyomja meg a BFG (9) gombot a Küldés 
kiválasztásához. 
 
Üzenet olvasása 
Üzenetek olvasásához válassza a Menü / 
Üzenetek / Bejövő üzentek opciót, majd a 
BFG(9) megnyomásával válassza ki a 
megfelelő üzenetet. Válassza a BFG 
(9)/Megjelenítés opciót.     
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HÍVÁSNAPLÓK 
Válassza a Menü / Hívásnaplók lehetőséget 
a nem fogadott hívások / tárcsázott számok / 
bejövő hívások és hívás adatainak 
törlésének lehetőségéhez.  
Hívás beállítások 
Várakozó hívás: Aktiválja vagy deaktiválja 
ezt a funkciót, válassza a jelenlegi állapot 
beállításának ellenőrzése lehetőséget. 
Hívásátirányítás: Öt különböző beállítást 
tartalmaz - Átirányítás, Átirányítás, ha nem 
elérhető, Átirányítás, ha nem válaszol, 
Átirányítás, ha foglalt, és Összes adathívás 
átirányítása. Az összes hívásátirányítás 
deaktiválásához nyomja meg a Törlés 
gombot. 
A hívás tiltása: Tiltja a tárcsázott vagy hívott 
számokat.  
További beállítások: 
Feketelista - a rendelkezésre álló számok 
listája, 
blokkolva lesznek 
Automatikus újratárcsázás: A funkció 
aktiválása után a telefon automatikusan 
újratárcsázza a számot minden alkalommal, 
mikor a hívást félbeszakítják, vagy 
elutasítják. 
Hívás ideje: Megjelenik a teljes hívási idő. 
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Hívás időtartam riasztás: Beállíthatja a 
Hívás időtartam riasztás módot egyszeri 
vagy ismételt értesítésként. 
Válasz mód: Válassza ki a Válasz mód 
lehetőséget. 
Figyelem: A funkcióhoz részleges 
üzemeltetői támogatás szükséges. 

NAGYÍTÓ 
Válassza a Menü/ Nagyító-t. Az objektumok 
nagyításához (közelítés) vagy 
kicsinyítéséhez (távolítás) nyomja meg a 
középső gombot (fel / le).   

MULTIMÉDIA 

1. FM rádió  
Válassza a Menü / Multimédia / FM rádió 
lehetőséget. A rádió be- és kikapcsolásához 
nyomja meg az 5-ös gombot. 
A hangerő beállításához nyomja meg a "*" 
gombot (14) / "#" gombot (15) vagy a 
Hangerő + / Hangerő - (3) gombot.  
Nyomja meg a 4 és 6 gombot az állomás 
automatikus hangolásához.  
Az előző / következő csatornára lépéshez 
nyomja meg a Fel / Le gombot (8). 
További beállításokhoz nyomja meg a BFG 
(9) gombot 
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Állomáslista: Megjeleníti a manuálisan, 
vagy automatikusan keresett állomások 
listáját. 
Kézi hangolás: Az állomásokat a frekvencia 
kézi megadásával lehet hallgatni. A „#” gomb 
úgy működik, mint a „,”, a 89,9 megadásához 
csak nyomja meg a „89 # 9” gombot.  
Automatikus keresés: Állomások 
automatikus keresése és tárolása. 
Beállítások: A "Lejátszás háttérben" és a 
"Hangszóró" be- és kikapcsolható. 
 
 
2. Zenelejátszás 
Válassza a Menü / Multimédia / Zene 
menüpontot. Lehetővé teszi zenefájlok, 
például MP3 fájlok lejátszását.  
A zenelista kiválasztásához válassza a BFG 
(9) lehetőséget. Új lista létrehozásához 
nyomja meg többször a BFG (9) gombot, és 
válassza ki a megfelelő számokat a 
memóriakártyáról. 
A lejátszáshoz, vagy leállításhoz nyomja meg 
az 5 gombot. Nyomja meg a 2 vagy 8 gombot 
az ismétlési mód megváltoztatásához. A 4 
vagy 6 gombbal ugorhat az előző vagy a 
következő dalra. 
Hangerő: A lejátszás hangerejének 
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megváltoztatásához nyomja meg a hangerő 
gombot. 
3. Videófelvevő 
Válassza a Menü / Multimédia / Videófelvevő 
menüpontot. A videó rögzítésének 
megkezdéséhez nyomja meg az 5-ös 
gombot. A felvétel ideje az időkorláttól és a 
memóriakártya kapacitásától függ. A menübe 
való belépés után a következő lehetőségek 
választhatóak: Váltson a fényképezőgépre, a 
Kamera beállításai, a Videó beállításai 
lehetőségre. 
4. Videólejátszó 
Válassza a Menü / Multimédia / Videólejátszó 
menüpontot. A BFG (9) megnyomásával 
válasszon a következők közül: Lejátszás, 
küldés, átnevezés és törlés. 
Nyomja meg az 5-ös gombot: A lejátszás 
leállításához nyomja meg a 2-es gombot a 
teljes képernyős mód eléréséhez. Nyomja 
meg a 4/6 gombot, hogy külön váltson az 
előző vagy a következő videóra. 
Hangerő: A lejátszás hangerejének 
megváltoztatásához nyomja meg a hangerő 
gombot.  

5. Fájlok 
Válassza a Menü / Multimédia / Fájlok 



 

24 
 

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

ESZKÖZÖK 

1. Ébresztőóra 
Válassza a Menü / Eszközök / Ébresztőóra 
opciót. Beállíthat 4 riasztást, valamint az Idő, 
Szundi és Hang beállítást. Az előző és a 
következő opcióhoz nyomja meg a 4 és 6 
gombot.  

2. Stopperóra 
Válassza a Menü / Eszközök / Stopperóra 

opciót 
3. Számológép 
Válassza a Menü / Eszközök / Számológép 
opciót. Használja a billentyűzetet számok 
beírásához. 
A tizedespontot a # (15) gomb 
megnyomásával lehet megadni 
. 
A Fel/Le gombok segítségével (8) válassza ki 
a kívánt műveletet.  
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4. Bluetooth  
Válassza a Menü / Eszközök / Bluetooth 
opciót.  
Bluetooth - bekapcsol / kikapcsol 
Láthatóság - be- / kikapcsolhatja a telefon 
láthatóságát más eszközök számára 
Saját készülékek - a vezeték nélkül 
csatlakoztatott vagy a telefonjával párosított 
eszközök listája,  
Eszközök keresése - lehetővé teszi új 
eszközök megkeresését és hozzáadását 
Eszköz neve - Az a név, amely alapján a 
telefon azonosítja magát más eszközökkel  
Haladó - Hívásátirányítás a vezeték nélküli 
fülhallgatóra 
Naptár 
Válassza a Menü / Eszközök / Naptár opciót 
FÉNYKÉPEZŐGÉP 
Válassza a Menü / Kamera lehetőséget 
Fényképezéshez nyomja meg az 5-ös 
gombot. Ugyanazzal a gombbal állítsa be a 
fényképezőgép beállításait. A kamera 
lencséje a telefon hátulján található, és a 
képernyő keresőként működik. A fényképek 
JPG formátumban kerülnek mentésre. 
Miután letöltötte a fényképeket a 
számítógépére, tekintse meg őket a 
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megfelelő programban. Ha a memória 
kapacitása nem elegendő, töröljön néhány 
képet vagy más fájlt a „Fájlok” menüből. 
A kép a fényképezőgép opcióiban jeleníthető 
meg, és a „Kamera beállításai”, 
„Képbeállítások”, „Villogásgátló”, 
„Jelenetmód”, „Fehéregyensúly”, 
„Késleltetési időzítő” stb. használatával 
állítható be. 
Az előző és a következő opcióhoz nyomja 
meg a 4 és 6 gombot.  

GALÉRIA 
Válassza a Menü/Galéria opciót. Képek 
megtekintésére szolgál. Ezzel a funkcióval 
bármilyen képet kiválaszthat, és a bal 
funkciógombbal választhatja ki a következő 
lehetőségeket: Megjelenítés, Megjelenítés 
opciói, Küldés, Felhasznál mint, Átnevezés, 
Törlés, Minden fájl törlése és Képadatok. 

PROFILOK 
Válassza a Menü/ Profilok opciót. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 
Főoldal / Csendes / Találkozó / Kültéri 
A profil aktiválásához / beállításához / 
visszaállításához az eredeti értékekre 
válassza ki a profilt, majd nyomja meg a BFG 
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(9) gombot. Testre szabhatja, hogy a telefon 
csörög-e, rezeg-e, a hangerejét, SMS 
üzenetek billentyű hangjait stb. 
Ha gyorsan szeretne váltani a Fő és a 
Találkozó profil között, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a # (15) gombot. 

BEÁLLÍTÁSOK  

1. Telefon beállítások  
Válassza a Menü / Beállítások / 
Telefonbeállítások lehetőséget. Ezzel a 
funkcióval a következő paramétereket lehet 
beállítani:  
Idő és dátum - idő és dátum beállítása, 
időzóna és formátum. 
Tervezett bekapcsolás - Két tervezett 
időpontot állíthat be a telefon be-, vagy 
kikapcsolásához 
Nyelv - A telefon nyelvének beállítása 
Írási nyelv - Alapértelmezett kimeneti 
nyelv beállítása szöveg írásához 
Megjelenítés - háttérkép és adatok 
beállítása 
a főképernyőn, fényerő és világítás 
Parancsikonok - négy gyorsbillentyűt állíthat 
be a telefon menüjéből 
Speciális parancsikonok - parancsikonok a 
Fel / Le gombokhoz (8). 
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Repülőgép üzemmód - minden adót 
kikapcsol a telefonban. 
2. SOS beállítás  
Válassza a Menü / Beállítások / SOS 
beállítások opciót. Be- és kikapcsolhatja, 
beállíthatja az SMS számát és szövegét. 
SOS beállítások: Válassza a „Menü“, 
„Beállítások“ , „SOS Beállítások“ opciót, 
állítsa az „Állapot“ értéket „Be“ értékre, majd 
állítsa az SOS számot 1–5 számokra. 
Beállíthatja az üzenet szövegét is. 
Módszer: Ha be van állítva az SOS, akkor az 
SOS gomb nyomva tartása elindítja az SOS 
funkciót, mely az alábbiak szerint fog 
történni:  
Hangos riasztás hallatszik. 
Ugyanakkor a következő tartalmú SMS-t 
küldjük az összes segélyhívó számra: „SOS“. 
Ezután a beállított segélyhívó számok 
elkezdenek tárcsázódni, a telefon minden 
számot háromszor tárcsáz. 
Az SOS leáll, ha az egyik személy fogadja a 
hívást, vagy ha a harmadik tárcsázás után 
sem fogadja a hívást egyik sem. 
Fontos figyelmeztetés: A telefon fel van 
szerelve azzal a funkcióval, hogy a telefon 
hozzávetőleges helyzetét SOS üzenetben 
küldje el, miután az SOS riasztás bekapcsol. 
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A pozíció úgy is megszerezhető, hogy SMS-t 
küld „LBS” formájában egy telefonról, 
melynek SOS számát az EasyPhone EG 
tárolja. A telefon ezután automatikusan 
SMS-t küld a pozícióról. A telefon a GSM 
mobilhálózatot használja a helyének 
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 szolgáltatás nyújtása 
bármilyen figyelmeztetés 
nélkül felmondható. 
 
Biztonsági beállítások 
Válassza a Menü / Beállítások / Biztonsági 
beállítások lehetőséget. A személyes adatok 
védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya, 
a telefon és a telefon képernyőjének 
biztonságát.  
3. Gyári beállítások visszaállítása 
Írja be az "1122" jelszót.  
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TELEFON KERESÉSE FUNKCIÓ 
A töltőhöz csatlakoztatott csatlakozóval és a 
telefon bekapcsolt állapotában nyomja meg a 
csatlakozón lévő gombot (17). A telefon 
automatikusan riaszt. Kétféleképpen 
kapcsolhatja ki a riasztót: nyomja meg ismét 
a tartó gombját (17), vagy kapcsolja ki a 
telefon riasztóját. 
 
 

A garancia NEM vonatkozik: 
• Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített 
firmware-től eltérő telepítése. 
• A telefon nem megfelelő használatából 
eredő elektromechanikus vagy mechanikus 
károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett 
telefon elülső vagy hátsó borítója, sérült 
microUSB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, 
microSDHC-kártyahely, 
fejhallgató-csatlakozó stb..) 
• A hangszóró és a fejhallgató károsodása a 
fémrészecskék által. 
• Természetes hatások, például tűz, víz, 
statikus elektromosság, magas 
hőmérsékleten bekövetkező károk által. 
• Normál kopás okozta hibák. 
• Nem képesített személy által végzett 
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javítások által okozott károk 
• Telefon firmware-ére, ha a mobil hálózati 
paraméterek változásai miatt frissítést 
igényel. 
• Mobilhálózati hibák  
• Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap 
elteltével sem tartja meg eredeti kapacitását 
(az akkumulátor kapacitásának garanciája 6 
hónap). 
• Szándékos károkozás. 
 
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. 

 
 

Megsemmisítés: A termékén, az 
áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy 
az Európai Unióban minden elektromos és 
elektronikus berendezést, elemet és 
akkumulátort szétválasztott hulladékként 
külön-külön kell megsemmisíteni. Ne dobja ki 
ezeket a termékeket válogatás nélküli, 
kommunális hulladékként. 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, 
hogy az EVOLVEO EasyPhone EG megfelel 
az eszköz típusára vonatkozó szabványok és 
előírások követelményeinek. 
 
A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a 
következő címen található:  
http://ftp.evolveo.com/ce/  
 

A tápegység tulajdonságai 

A berendezésgyártó 
neve, címe és 
cégjegyzékszáma 

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

A berendezés 
modellszáma  

NB-0500500EU 

A hálózati adapter 
gyártójának neve vagy 
védjegye, 
kereskedelmi 
nyilvántartási száma 
és címe 

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

A váltakozó áramú 
adapter azonosító jele 

S012DBV1900060 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Bemeneti 
tápfeszültség 

100 - 240 V~ 

AC bemeneti 
frekvencia 

50/60 Hz 

Kimeneti feszültség 5,17 V 

Kimeneti áramerősség  0,5 A 

Kimeneti teljesítmény 3,53 W 

Átlagos tevékenység 
aktív módban 

71,69% 

Hatékonyság alacsony 
terhelés alatt 

65,7% 

Üresjárati 
energiafogyasztás 

0,05W 

 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság 
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Kínában gyártva 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Minden jog fenntartva. 
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A termék megjelenése és műszaki 
specifikációi előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. 
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