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1 Odprtina za 
vrvico 

9 Leva funkcijska 
tipka 

2 Vklop/izklop 
svetilke 

10 Desna 
funkcijska 
tipka 

3 Glasnost+ 
Glasnost- 

11 Tipka za klic 

4 Kamera 12 Tipka za konec 
klica/Vklop/Izkl
op telefona 
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5 Zvočnik 13 Vklop/Izklop 
radia FM  
V meniju Video 
s to tipko 
snemate videe.  

6 Tipka SOS 14 Tipka * 
7 Slušalka 15 Tipka # 

8 Tipka gor/dol 16 Tipka kamere 

 
  17 Tipka za 

iskanje 
telefona 

 

TIPKE FUNKCIJE 

Leva funkcijska 
tipka (LFT)  

S pritiskom na to tipko 
preidete v meni v načinu 
pripravljenosti. Sprožite 
funkcijo, ki se takoj 
prikaže v levem spodnjem 
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kotu zaslona.  

Desna 
funkcijska tipka 
(DFT) 

S pritiskom na to tipko 
preidete v seznam stikov 
v načinu pripravljenosti. 
Preidete v predhodni 
meni. 
Utišate dohodni klic. 

Tipka za klic 

S pritiskom na to tipko 
začnete klic izbrane 
telefonske številke. 
Sprejmete dohodni klic.  
V načinu pripravljenosti 
vstopite v zgodovino 
klicev. 

Tipka za konec 
klica 

Izklop telefona: Z daljšim 
pridržanjem tipke v načinu 
pripravljenosti telefon 
izklopite. 
Vklop telefona: Z daljšim 
pridržanjem tipke 
izklopljen telefon ponovno 
vklopite. 
S pritiskom na to tipko s 
vrnete v način 
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pripravljenosti. 
S pritiskom na to tipko 
končate klic. 

Tipka gor/dol 

S pritiskom se lahko 
pomikate med možnostmi 
v seznamu funkcij. 
V načinu pripravljenosti s 
pritiskom na tipko dol 
vstopite v Slikovne stike in 
s pritiskom na tipko gor 
vstopite v sporočila SMS. 
S pritiskom na kazalec se 
lahko premikate po 
izbrani strani.  
Pri telefoniranju glasnost 
klica upravljate s 
pritiskom na tipko gor ali 
dol. 
Pri fotografiranju je 
namenjena približevanju 
in oddaljevanju (zoom). 

Tipka kamere 

 
V meniju „Kamera“ s to 
tipko fotografirate. 
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Alfanumerične 
tipke 

V načinu pripravljenosti 
omogočajo pisanje 
telefonske številke za klic, 
v načinu urejevalnika pa 
pisanje črk in številk. 

Tipka * 

Z dvojnim pritiskom na 
tipko „*“ v načinu 
pripravljenosti napišete 
znak „+“ za mednarodne 
klice. 
V načinu pisanja besedila 
omogoča vstavljanje 
posebnih znakov 

Tipka # 

V načinu pisanja besedila 
preklaplja način vnašanja 
znakov. 
Sprememba profilov (z 
dolgim pritiskom) 

Stranske tipke 

Tipka za glasnost: 
Nastavite glasnost klica, 
predvajanja, radia FM; 
Tipka svetilke: 
vklop/izklop svetilke. 



 

11 
 

Ikone stanja telefona: 

Ikona Opis 

 
Signal GSM 

 
Nivo napolnjenosti baterije 

 
Tipkovnica je zaklenjena 

 

Kartica SD je vstavljena 

 
Budilka je aktivna 

 
Predvajalnik glasbe je vklopljen 

 
Vklopljen Bluetooth 

 
Imate neodgovorjen klic 
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 Imate neprebran SMS 

 
Telefon ima vklopljeno zvonjenje  

in vibriranje 

 
Telefon ima vklopljeno samo 

vibriranje  

 
Telefon ima vklopljeno samo 

zvonjenje  

 
Telefon je v tihem načinu 

 
Telefon najprej vibrira nato zazvoni 

 
Telefon je priključen na računalnik 

Zagon telefona 
Vstavite noht v razpoko pod hrbtnim 
pokrovom telefona in snemite pokrov. 
Vstavite kartico SIM in spominsko kartico, če 
ste jo zakupili. 
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Vstavite baterijo. Kovinski kontakti baterije 
morajo biti usmerjeni proti kontaktom v 
telefonu. 
Ponovno namestite pokrov. 
 
Reža kartice SIM/reža za kartico TF (glej 
spodnjo sliko): 

 
Napolnjenost baterije 
Priključite polnilnik na priključek USB 
oziroma vstavite telefon v polnilno stojalo. 
Polnjenje se sproži samodejno. 
Telefon je mogoče polniti v vklopljenem in 
izklopljenem stanju. Stanje napolnjenosti 
baterije je prikazano na zaslonu telefona. 

Vklop/izklop telefona 
Za vklop pridržite rdečo tipko (12), dokler se 
telefon ne vklopi. (morda boste pozvani k 
vpisu kode PIN, če je vklopljena zaščita s 
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kodo PIN). Pri prvem vklopu boste pozvani k 
izbiri jezika telefona. 
Za izklop pritisnite in držite rdečo tipko (12), 
dokler se telefon ne začne izklapljati. 
 
Odklepanje/zaklepanje tipkovnice 
Telefon prebudite s pritiskom na poljubno 
tipko in nato za odklepanje pritisnite LFT (9) 
in potem še tipko * (14). Za zaklepanje 
tipkovnice pritisnite LFT (9) in nato tipko * 
(14). Samodejno zaklepanje tipkovnice je 
mogoče nastaviti v meniju 
Nastavitve/Nastavitve 
telefona/Prikaz/Osvetlitev LCD 

Klici 
Na tipkovnici vnesite želeno številko in nato 
pritisnite zeleno tipko (11) za klic.  
Za sprejem dohodnega klica pritisnite na 
zeleno tipko (11). 
Za zavrnitev klica pritisnite na rdečo tipko 
(12). 
Glasnost med klicem prilagodite s pomočjo 
tipk Gor/dol (8). 
Za prostoročno uporabo (hands free) med 
klicem pritisnite na desno funkcijsko tipko 
(10). 
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MENI 

STIKI 
Vstavite nov stik 
Izberite Meni/Stiki/Dodaj nov in pritisnite LFT 
(9). Izberite mesto shranjevanja (na kartico 
SIM ali v telefon). Po vnosu imena in 
telefonske številke pritisnite na LFT (9) in stik 
shranite. 
Iskanje shranjenega stika  
Za vstop v Stike pritisnite na gumb DFT (10) 
ali izberite Meni/Stiki. Za iskanje vnesite ime 
stika ali se s pomočjo tipke Gor/dol (8) 
premikajte po seznamu. Ko najdete stik, 
pritisnite na zeleno tipko (11) za klic. Če želite 
stik urediti ali prikazati druge možnosti, 
pritisnite na LFT (9) 
Prikaži – prikaži podrobnosti izbranega 
stika 
Pošlji SMS – omogoča pisanje in pošiljanje 
sporočila SMS na izbrani stik 
Pokliči – pokliči izbrani stik 
Uredi – omogoča urejanje izbranega stika 
Zbriši – izbriše izbrani stik 
Kopiraj – omogoča kopiranje stikov med SIM 
in pomnilnikom telefona 
Premakni – omogoča premikanje stika med 
SIM in pomnilnikom telefona 
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Dodaj na črni seznam številk, ki bodo 
blokirane 
Nastavitve – omogoča prikaz stanja 
pomnilnika, nastavitve priljubljenega 
pomnilnika, kopiranje ali premikanje stikov, 
brisanje stikov, nastavitev Hitrega klicanja in 
drugih funkcij 
 
Slikovni stiki 
Za izbranih osem stikov je mogoče shraniti 
fotografijo.  
Vstavite nov Slikovni stik 
Izberite Meni/Stiki/Slikovni stiki in pritisnite 
LFT (9). S tipkama Gor/dol (8) izberite želeni 
položaj in pritisnite na LFT (9). Po vnosu 
imena in telefonske številke izberite Slika 
klicatelja in pritisnite na LFT (9). Pustite 
izhodiščno sliko ali dodajte sliko s pomočjo 
kamere ali iz datotek. Če izberete možnost 
dodajanja slike iz datotek, preidete v 
datoteke, shranjene v telefonu ali na 
spominski kartici. Če izberete kamero, 
samodejno preidete v kamero in lahko 
fotografijo ustvarite s pritiskom na Tipko 
kamere (16 ). Za nadaljevanje pritisnite na 
LFT (9). Po končanem vstavljanju ali izbiranju 
ne pozabite opravljenih sprememb shraniti – 
pritisnite na LFT (9). 
Iskanje shranjenega Slikovnega stika  
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Po pritisku na tipko Dol (8) lahko izberete 
enega od teh stikov in s pritiskom na zeleno 
tipko (11) ali s pritiskom na tipko, ki je 
prikazana pri vsaki fotografiji, lahko to 
številko pokličete. 
 
Hitro klicanje  
V telefon lahko shranite 8 številk za hitro 
klicanje, ki ustrezajo številka 2–9. 
Izberite Meni/Stiki in s tipko Gor/dol (8) 
izberite Dodaj nov vnos. Nato pritisnite na 
LFT (9) in izberite Nastavitve/Hitro 
klicanje/Ok. Stanje s pomočjo LFT (9) 
spremenite na Vklopljeno. Na položaje 2–9 s 
pomočjo LFT (9) nastavite številke iz 
telefonskega seznama ali ročno. 
Za Hitro klicanje v načinu pripravljenosti 
pritisnite in pridržite eno od 8 alfanumeričnih 
tipk in telefon bo poklical ustrezno telefonsko 
številko s seznama hitrega klicanja. 

SPOROČILA 
Telefon omogoča sprejemanje in pošiljanje 
besedilnih sporočil SMS. Za vstop v meni 
uporabite tipko Gor (8) ali Meni/Sporočila. Pri 
vstopu v meni se prikaže:  
Napiši sporočilo – ustvarjanje in pošiljanje 
novega SMS 
Prejeto – prejeta sporočila 
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Osnutki – shranjena sporočila za poznejše 
delo 
V pošiljanju – sporočila, ki niso bila uspešno 
poslana 
Poslana sporočila – poslana sporočila 
Ro-Alert – zahteva podporo operaterja 
Nastavitve sporočil SMS – omogoča 
nastavljanje mesta shranjevanja, stanja 
pomnilnika ipd. 
 
Napiši sporočilo 
Izberite Meni/Sporočila/Napiši novo sporočilo. 
Vnesite besedilo sporočila. S pomočjo tipke 
#(15) lahko preklapljate med malimi 
črkami/velikimi črkami/številkami, s pomočjo 
*(14) pa lahko vnašata posebne znake. 
Pritisnite na LFT (9) in izberite Pošlji. 
Tel. številko vnesite ročno ali jo izberite s 
seznama stikov. 
S pritiskom na LFT (9) izberite Pošlji. 
 
Preberi sporočilo 
Za branje sporočil Izberite Meni/Sporočila/ 
Prejeto, pritisnite na LFT(9) in izberite 
ustrezno sporočilo. Pritisnite na 
LFT(9)/Prikaži. 

PROTOKOLI KLICEV 
Izberite Meni/Protokoli klicev, kjer se 
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prikažejo neodgovorjeni klici/klicane 
številke/prejeti klici in možnost brisanja 
vnosov o času klicev.  
Nastavitve klicev 
Klic na čakanju: Omogočite ali onemogočite 
to funkcijo, izberite možnost za preveritev 
trenutne nastavitve te funkcije. 
Preusmeritev klicev: Zajema pet različnih 
nastavitev – Preusmeri vedno, Preusmeri, če 
ni na voljo, Preusmeri, ko ne ustreza, 
Preusmeri, če je zasedeno in Preusmeri vse 
podatkovne klice. S pritiskom na možnost 
Prekliči onemogočite vse preusmeritve klicev. 
Blokiranje klicev: Blokirajte številke, ki jih 
sami vnesete, ali številke klicočih.  
Napredne nastavitve: 
Črni seznam – seznam številk, ki bodo 
blokirane 
Samodejno ponovno klicanje: Po 
omogočenju te funkcije bo telefon samodejno 
številko poklical vsakič, ko bo klic prekinjen 
ali zavrnjen. 
Trajanje klica: Prikaže se skupni čas klica. 
Opozorilo na dolžino klica: Način Opozorila 
na dolžino klica lahko nastavite kot enkratno 
ali ponavljajoče se opozorilo. 
Način odgovora: Izberite Način odgovora. 
Pozor: Funkcija zahteva delno podporo 
operaterja. 
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LUPA 
Izberite Meni/Lupa. S pritiskom na osrednjo 
tipko (gor/dol) približajte (povečajte) ali 
oddaljite (zmanjšajte) predmete. 

VEČPREDSTAVNOST 

1. Radio FM  
Izberite Meni/Večpredstavnost/Radio FM. S 
pritiskom na tipko 5 vklopite/izklopite. 
S pritiskom na tipko „*“ (14)/tipko „#“ (15) ali 
Glasnost+/Glasnost– (3) uravnajte glasnost.  
S pritiskom na tipko 4 in tipko 6 samodejno 
poiščite postajo.  
S pritiskom na tipko Gor/Dol (8) se pomaknite 
na prejšnji/naslednji kanal. 
Za ostale nastavitve pritisnite na LFT(9) 
Seznam postaj: Prikaže seznam ročno ali 
samodejno poiskanih postaj. 
Ročno uglaševanje: Postaje je mogoče 
poslušati z ročnim vnašanjem frekvence. 
Tipka „#“ deluje kot „,“, za vnos 89,9 je treba 
pritisniti „89 # 9“.  
Samodejno iskanje: Samodejno poiščite in 
shranite postaje. 
Nastavitve: „Predvajanje v ozadju“ in 
„Zvočnik“ je mogoče vklopiti/izklopiti. 
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2. Glasba 
Izberite Meni/Večpredstavnost/Glasba. 
Omogoča predvajanje glasbenih datotek, npr. 
tipa MP3.  
Izberite LFT (9) za izbor seznama glasbe. 
Nov seznam ustvarite s ponovnim pritiskom 
na LFT (9) in izborom želenih skladb s 
spominske kartice. 
Za predvajanje ali prekinitev pritisnite na 
tipko 5. Pritisnite na tipko 2 ali 8 za 
spremembo načina ponavljanja. Pritisnite na 
tipko 4 ali 6 za preklop na prejšnjo ali 
naslednjo skladbo. 
Glasnost: S pritiskom na tipko glasnosti je 
mogoče spremeniti glasnost predvajanja. 
3. Video snemalnik 
Izberite Meni/Večpredstavnost/Video 
snemalnik. S pritiskom na tipko 5 začnete 
snemanje videa. Dolžina posnetka je odvisna 
od časovne omejitve in kapacitete spominske 
kartice. Po vstopu v meni je mogoče izbrati 
naslednje možnosti: Preklopi na kamero, 
Nastavitve kamere, Nastavitve videa. 
4. Video predvajalnik 
Izberite Meni/Večpredstavnost/Video 
predvajalnik. S pritiskom na LFT (9) izberite 
med možnostmi: Predvajaj, Pošlji, Preimenuj 
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in Zbriši. 
Pritisnite na tipko 5: Za ustavitev in 
predvajanje, pritisnite tipko 2 za način celega 
zaslona. Pritisnite na tipko 4/tipko 6 za 
preklop na prejšnji ali naslednji video. 
Glasnost: S pritiskom na tipko glasnosti je 
mogoče spremeniti glasnost predvajanja.  

5. Datoteke 
Izberite Meni/Večpredstavnost/Datoteke. 
Upravitelj datotek upravlja datoteke v 
telefonu in na zunanji spominski kartici. V 
tem meniju lahko upravljate slike, datoteke 
MP3 in druge elemente tega menija.  

ORODJA 

1. Budilka 
Izberite Meni/orodja/Budilka. Nastavite lahko 
4 budilke in njihov Čas, Ponavljanje in Zvok. 
Pritisnite tipko 4 in tipko 6 za prejšnjo ali 
naslednjo možnost.  

2. Štoparica 
Izberite Meni/orodja/Štoparica 
3. Računalnik 
Izberite Meni/orodja/Računalnik. S pomočjo 
tipkovnice se vnašajo številke. 
Desetinska vejica se vnaša s pritiskom na 



 

23 
 

tipko #(15). 
S pomočjo tipko Gor/dol (8) izberite želeno 
operacijo.  
 

4. Bluetooth  
Izberite Meni/orodja/Bluetooth.  
Bluetooth – vklop/izklop 
Vidnost – vklop/izklop vidnosti telefona za 
ostale naprave 
Moje naprave – seznam naprav, ki so 
brezžično povezane ali združene s telefonom 
Išči naprave - omogoča iskanje in dodajanje 
nove naprave 
Ime naprave – ime, pod katerim se vaš 
telefon identificira ostalim napravam  
Napredno – preusmeritev klica na brezžični 
naglavni set 
Koledar 
Izberite Meni/orodja/Koledar. 
KAMERA 
Izberite Meni/Kamera 
S pritiskom na tipko 0 lahko ustvarjate 
fotografije. Leča kamere je na hrbtni strani 
telefona in zaslon deluje kot iskalo. 
Fotografije so v formatu JPG. Po prenosu 
fotografije na računalnik si jih lahko 
ogledujete v ustreznem programu. Če je 
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kapaciteta pomnilnika premajhna, zbrišite 
nekaj slik ali drugih datotek v „Datoteke“. 
Sliko je mogoče prikazati v možnostih 
kamere in jo upravljati s pomočjo „Nastavitve 
kamere“, „Nastavitve slik“, „Anti-flicker“, 
„Način scene“, „Ravnovesje beline“, „Čas 
zakasnitve“ itd. 
Pritisnite tipko 4 in tipko 6 za prejšnjo ali 
naslednjo možnost.  

GALERIJA 
Izberite Meni/Galerija. Namenjena je 
pregledovanju slik. S pomočjo te funkcije 
lahko izberete katerokoli sliko in s pritiskom 
na levo tipko izberete naslednje možnosti: 
Prikaži, Možnost prikaza, Pošlji, Uporabi kot, 
Preimenuj, Zbriši, Zbriši vse datoteke in 
Informacije o sliki. 

PROFILI 
Izberite Meni/Profili. Na voljo so naslednje 
možnosti: Glavni/Tihi/Sestanek/Zunaj 
Za Aktiviranje/prilagoditev/ponastavitev 
profila na prvotne vrednosti izberite profil in 
pritisnite na LFT (9). Prilagodite lahko, ali bo 
telefon zvonil, vibriral, glasnost, ton 
tipkovnice, sporočil SMS itd. 
Hitro spremembo med profilom Glavni in 
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Sestanek izvedete z dolgim pritiskom na 
tipko # (15) 

NASTAVITVE  

1. Nastavitve telefona  
Izberite Meni/Nastavitve/Nastavitve telefona. 
S pomočjo te funkcije je mogoče nastaviti 
naslednje parametre:  
Čas in datum – Nastavitve časa, datuma, 
časovnega območja in formata. 
Načrtovani vklopi – nastaviti je mogoče dva 
načrtovana vklopa ali izklopa telefona 
Jezik – Nastavitve jezika telefona 
Jezik pisanja – Nastavitve privzetega jezika 
za pisanje besedil 
Prikaz – nastavitev ozadja in podatkov na gl. 
zaslonu, svetlosti in osvetljenosti zaslona 
Bližnjice – omogoča nastavitev štirih bližnjic 
iz menija telefona 
Posebne bližnjice – bližnjici tipk Gor/dol (8). 
Letalski način – izklopi vse oddajnike v 
telefonu. 
2. Nastavitve SOS 
Izberite Meni/Nastavitve/Nastavitve SOS. 
Lahko jo vklopite/izklopite, nastavite številko 
in besedilo sporočila SMS. 
Nastavitve SOS: Izberite „Meni“, 
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„Nastavitve“ , „Nastavitve SOS“, nastavite 
„Stanje“ na „Vklopljeno“ in nato na številke 
1–5 nastavite številko SOS. Nastavite lahko 
tudi besedilo sporočila. 
Postopek: Če je SOS nastavljen, z daljšim 
pridržanjem tipke SOS sprožite funkcijo SOS, 
ki bo potekala sledeče:  
Oglasil se bo zvočni alarm. 
Hkrati bo na vse številke klicev v sili poslan 
SMS z vsebino: „SOS“. 
Nato se začne klicanje nastavljenih številk za 
klice v sili, vsaka številka bo poklicana trikrat. 
SOS bo ustavljen, če bo katera od oseb klic 
sprejela ali če nobena od oseb klica ne 
sprejme niti po tretjem klicu. 
Pomembno opozorilo: Telefon je opremljen s 
funkcijo pošiljanja približne lokacije telefona s 
pomočjo sporočila SOS po sprožitvi alarma 
SOS. Lokacijo je mogoče pridobiti tudi s 
pošiljanjem SMS v obliki „LBS“ s telefona, 
katerega številka SOS je shranjena v 
EasyPhone EG. Telefon nato samodejno 
pošlje sporočilo SMS z lokacijo. Za določanje 
lokacije telefon uporablja mobilne omrežje 
GSM. Točno določitve lokacije je tako 
odvisna od gostote pokritosti omrežja GSM – 
v mestih je točnost od nekaj deset do nekaj 
sto metrov, zunaj mest je točnost občutno 
manjša. 
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Dobavitelj telefona, operater in ponudnik 
zemljevidov na storitev ne nudijo 
garancije ter ne zagotavljajo točnosti 
rezultatov in dostopnosti storitve. 
Zagotavljanje storitve se lahko tudi brez 
opozorila v kateremkoli trenutku konča. 
 
Varnostne nastavitve 
Izberite Meni/Nastavitve/Varnostne 
nastavitve. Za varovanje osebnih podatkov 
lahko nastavite zaščito kartice SIM, telefona 
ali zaklenete zaslon telefona.  
3. Obnovitev tovarniških nastavitev 
Vnesite geslo „1122“.  
 

FUNKCIJA ISKANJA TELEFONA 
Če je stojalo priključeno na polnilnik in je 
telefon vklopljen, pritisnite tipko stojalu (17 ). 
Na telefonu se bo samodejno sprožil alarm. 
Alarm je mogoče izklopiti na dva načina, in 
sicer s ponovnim pritiskom na tipko na stojalu 
(17 ) ali z izklopom alarma na telefonu. 
 
 

Garancija NE VELJA za: 
• Namestitve strojne programske opreme, ki 
je drugačna od prvotno nameščene na 
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telefon EVOLVEO. 
• Elektromehanske ali mehanske poškodbe 
telefona, povzročene z neprimerno uporabo 
(npr. počen zaslon, počeno sprednje ali 
hrbtno ohišje telefona, poškodovan/a 
napajalni priključek microUSB, reža za 
kartico SIM, reža za kartico microSDHC, 
vhod za slušalke ipd.) 
• Poškodbe zvočnika in slušalk, povzročene s 
kovinskimi delci. 
• Poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so 
ogenj, voda, statična elektrika, visoka 
temperatura. 
• Napake, povzročene z običajno obrabo. 
• Škode, povzročene z nepooblaščenimi 
popravili 
• Strojno programsko opremo telefona, če 
zahteva posodobitev zaradi sprememb 
parametrov mobilnega omrežja 
• Napake mobilnega omrežja  
• Baterijo, če po 6 ali več mesecih ne ohranja 
prvotne kapacitete (garancija na kapaciteto 
baterije je 6 mesecev). 
• Namerne poškodbe. 
 
Garancijski in pogarancijski servis 
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Popravila in servis je mogoče opravljati le na 
pooblaščenem servisnem mestu za izdelke 
EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer 
lahko mobilni telefon poškodujete in izgubite 
garancijo. 
 
 

Odstranjevanje: Simbol prečrtanega 
zabojnika na izdelku, v priloženi 
dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je v 
državah Evropske unije treba vso električno 
in elektronsko opremo, baterije in 
akumulatorje po končanih življenjski dobi 
odstraniti ločeno v okviru ločevanja odpadkov. 
Teh izdelkov ne odlagajte med splošne 
gospodinjske odpadke. 

 
 
  
 
IZJAVA O SKLADNOSTI 
Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da 
telefon EVOLVEO EasyPhone EG izpolnjuje 
zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za 
dani tip naprave. 
 
Celotno besedilo Izjave o skladnosti najdete 
na http://ftp.evolveo.com/ce/  
 

http://ftp.evolveo.com/ce/
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Specifikacije napajalnega adapterja 

Ime, naslov in 
registracijska številka 
proizvajalca naprave 

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

Številka modela 
naprave  

NB-0500500EU 

Ime ali zaščitna 
blagovna znamka, 
registracijska številka 
in naslov proizvajalca 
adapterja za izmenični 
tok 

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

Identifikacijska oznaka 
modela adapterja za 
izmenični tok 

S012DBV1900060 

Napajalna napetost 100–240 V~ 

Vhodna frekvenca 
izmeničnega toka 

50/60 Hz 

Izhodna napetost 5,17 V 

Izhodni tok  0,5 A 

Izhodna moč 3,53 W 

Povprečna 
učinkovitost v 
aktivnem načinu 

71,69 % 
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Učinkovitost pri majhni 
obremenitvi 

65,7 % 

Poraba energije v 
stanju brez 
obremenitve 

0,05 W 

 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr / 
Uvoznik 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Češka republika 
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /  
 
Proizvajalec 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Izdelano na Kitajskem 
 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Vse pravice pridržane. 
Videz in tehnična specifikacija izdelka se 
lahko spremeni brez predhodnega obvestila. 
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