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Уважаеми клиенти, 
благодарим, че избрахте мобилния телефон 
марка EVOLVEO. 

Важно предупреждение  

 

Ако карате моторно превозно 
средство, при водене на телефонен 
разговор използвайте слушалки с 
микрофон. При спешни ситуации 
паркирайте автомобила на банкета 
или на края на улицата, за да 
можете да продължите важния 
разговор.  

 

При качване в самолет изключете 
телефона и не го включвайте на 
палубата на самолета. 
 

 

При използването на телефона в 
близост до устройства от типа на 
кардиостимулатори, апаратчета за 
слух или други медицински 
устройства, бъдете много 
внимателни, тъй като телефонът 



 

 

може да нарушава тяхното 
използване. 

 

Не се опитвайте сами да 
разглобявате телефона. В случай на 
проблеми с телефона се обърнете 
за помощ към продавача или 
сервиза. 

 

Не свързвайте телефона към заряд 
но устройство, ако в него не е 
сложена батерия. 

 

Предпазвайте телефона от 
въздействието на магнитно поле. 
Не го доближавайте до магнитни 
елементи, като например кредитни 
карти.  

 

Предпазвайте от течност. В случай, 
че в телефона проникне някаква 
течност или се прояви корозия, 
веднага извадете батерията и се 
обърнете към магазина за помощ. 

 



 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА  

 



 

 



 

 

1 Фенерче 12 Конектор micro-USB 

2 Слушалка  13 Място за зареждане   

3 Бутон 

обаждане  

14 Сила на звука + 

4 Бутон край 

на разговора  

15 Сила на звука - 

5 Нумеричен 

бутон  

16 Изключване на  FM–

радиото 

6 Бутон 

‚Нагоре‘ 

17 Изгасяне на 

фенерчето  

7 Бутон 

‚Надолу‘, 

показване на 

меню  

18 Отключване 

8 Бутон 

‚Звезда‘ 

19 Заключване 

9 Бутон ‚Хикс‘ 20 Тонколона 

10 Отвор за 

дръжка  

21 Бутон ‚SOS‘ 

11 Конектор за 

слушалки  

22 Фотоапарат 



 

 

БУТОН ФУНКЦИЯ 

Бутон 

обаждане   

 

С натискането на този 
бутон пускате 
функцията, която се 
изобразява веднага в 
левия долен ъгъл на 
дисплея. С 
натискането на този 
бутон. 
С натискането на този 
бутон започвате 
разговор с избрания 
телефонен номер; 
С натискането му 
приемате входящ 
разговор;  
С натискането на този 
бутон в режим 
готовност 
изобразявате 



 

 

историята на 
разговорите.  

Бутон 

край на 

разговора   

С натискането на този 
бутон режим 
готовност 
преминавате към 
списъка с контактите; 
С натискането на този 
бутон преминавате 
обратно в предишното 
меню; 
Изключване на 
телефона: Със 
задържане при 
натискането на този 
бутон в режим 
готовност изключвате 
телефона. 
Включване на 
телефона: Със 
задържане при 



 

 

натискането на този 
бутон отново 
включвате телефона. 
С натискането на този 
бутон  се връщате 
обратно в режим 
готовност. 
С натискането на този 
бутон прекратявате 
разговора. 

Бутон 

‚Надол

у‘, 

показв

ане на 

меню  

Бутон 

‚Звезда

‘ 

С тяхното натискане 
може да преминавате 
през отделните 
функции в списъка на 
функциите; 
В режим готовност в 
натискане на бутона 
‚Надолу‘ влизате в 
Меню и с натискане 
на бутона 
‚Нагоре‘ избирате 



 

 

функция SMS; 
В режим "FM радио" 
използвайте бутоните 
‚Нагоре‘ и ‚Надолу‘ за 
настройка на 
честотата.  

Нумер

ични 

бутони  

В режим на готовност 
дават възможност за 
въвеждане на 
набирания номер, а в 
режим редакция чрез 
тях се въвеждат числа 
и букви; 

Бутон 

* 

С двойно натискане на бутона 
* в режим готовност 
написвате символа "+" за 
международни разговори. 

Бутон # 

С натискането на този бутон 
променяте начина на 
въвеждане на текст. 



 

 

 

 

 

 

Страни

чен 

бутон  

Бутон на силата на звука: 
Промяна на силата на звука 
по време на разговор, при 
гледане на видео, и при 
слушане на FM радио. С 
натискането на този бутон 
нагоре / надолу телефонът се 
включва / изключва. 
Бутон на фенерчето: 
включване / изключване на 
фенерчето. 



 

 

Разположение на слота на SIM картата 

/ TF картата, виж фигурата по-долу: 

 



 

 

ОБАЖДАНЕ 

В режим на готовност въведете 
телефонен номер и с натискане на бутона 
„обаждане“ започвате разговора.  
С натискане на бутона край на разговора 
приключвате разговора или отказвате 
входящ разговор.  

СЪОБЩЕНИЯ 

При влизането в менюто се изобразява: 
Write SMS (напиши съобщение), Inbox 
(получени съобщения), Sent messages 
(изпратени съобщения), Drafts (започнати 
съобщения), Outbox (съобщения за 
изпращане) и Messaging settings 
(настройки на съобщенията). 
Капацитетът на съобщенията е определен 
от максималния капацитет за 
запаметяване на телефона и на външните 
SIM карти. Състоянието на паметта на 



 

 

SIM картата или на телефона може да 
бъде проверено.  
 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

В телефонния указател може да се 
запаметят до 250 телефонни номера, 
капацитетът на контактите в SIM картата 
зависи от телефонния оператор, 
потърсете информация от телефонния 
оператор. 
 

1. Бързо набиране   

Настройка на телефонните номера, които 
могат да се наберат чрез бърз избор чрез 
дълго натискане на бутоните 2-9. 
 
Изберете „Menu“ и с помощта на бутона 
надолу прелиствайте във  
„Phonebook“ (телефонен указател). 



 

 

 
Изберете „Options/Others/Speed 
Dial“ (Опции/Други/Бърз избор) и 
настройте номерата 2-9: Тук е възможно 
да се настроят и запаметят 8 номера за 
бързо набиране, които отговарят на 
числата 2-9. 
За активиране на Бързото набиране в 
режим готовност натиснете и задръжте 
един от 8-те алфанумерични бутона и 
телефонът ще набере съответния 
телефонен номер от списъка за бързо 
набиране. 
 

РЕГИСТЪР НА РАЗГОВОРИТЕ 

От главното меню влизате в Call Logs 
(регистър на разговорите), където се 
изобразяват пропуснатите 
обаждания/набраните номера/входящите 
разговори/отказаните разговори и 



 

 

регистър на времетраенето на 
разговорите.  
 

МУЛТИМЕДИИ  

1. Фотоапарат 

С натискане на бутона ‚Нагоре‘ могат да 
се правят снимки с вградения фотоапарат. 
Със същия бутон могат да се променят и 
настройките на фотоапарата. Ако се 
изчерпа капацитетът на паметта, изтрийте 
някоя от снимките или друг файл в 
менюто „Управление на файловете“. 
 
Снимката може да се изобрази в опциите 
на фотоапарата и е възможно да се 
промени с помощта на „Camera 
settings“ (настройки на фотоапарата) и 
„Image settings“ (настройки на снимките). 
 



 

 

2. Видеозапис  

С натискане на бутона на фотоапарата 
‚Нагоре‘ започва да се записва видео. 
Дължината на записа зависи от лимита на 
времето и капацитета на памет картата. 
След влизането в меню Options (Опции) 
може да изберете следните настройки: 
Switch to camera (Превключи на камера), 
Camcorder settings (Настройки на 
камерата), Video settings (Настройки на 
видеото) и Storage (Място за 
запаметяване). 
 
3. Аудио плейър  

На екрана се появява следната легенда: 
List, Back (Списък, Обратно). В списъка 
се изобразяват наименованията на 
песните, които сте си записали. С 
избирането на една от тях  влизате в 
списъка: С избирането на опция от 



 

 

подробния списък можете да пуснете, да 
актуализирате списъка или да променяте 
настройките. Ако в списъка няма никакви 
песни, виждате само Refresh list 
(Актуализирай списъка) или Settings 
(Настройки). 
С натискане на бутоните Нагоре и 
Надолу можете да преминете към 
предишната или следващата песен. 

 
Нумеричен бутон 5: За спиране или 
пускане  

 
Сила на звука: С натискането на 
бутона за сила на звука може да се 
променя силата на звука на пуснатата 
музика.  
 
 
 
 



 

 

4. Видео плейър  

Пуснете видео плейъра. С натискане на 
бутона за обаждане отваряте Options 
(Опции). 
 
5. FM радио  

Можете да изберете следните опции:  
 
Натиснете бутона за изключване и 
включване на FM радиото за 
включване или изключване. 
 
С натискането на бутона Сила на звука 
регулирате силата на звука от 
тонколоните.  
 
С бутоните Нагоре-Надолу пускате 
автоматичното търсене на станции  
 



 

 

Channel list (Списък на станциите): 
Изобразява списъка на станциите, 
намерени ръчно или автоматично. 
 
Настройки: Може да включите и да 
изключите функцията „Background 
play“ (Пускане като фон) и 
„Loudspeaker“ (Тонколона). 
Записване: С помощта на функцията  
„record“ (записване) можете да записвате 
FM програмата.  
6. Диктофон  

Влезте в диктофона, с натискането на 
бутон OPTIONS (Опции) изберете  New 
Record (Нов запис) и можете да изберете 
една от долупосочените опции: New 
record, Play, List (нов запис, пусни, 
списък). 
 
 



 

 

7. Снимка  

С помощта на тази функция можете да 
изберете която и да е снимка и с 
натискане на бутона обаждане избирате 
от следните опции: View, Remane, Delete 
(разгледай, преименувай, изтрий) и т.н.  
 

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА 

SOS 

Функцията може да се включи / изключи, 
да се настрои номера и съдържанието на 
SMS съобщението. 
SOS настройки: Изберете 
„Menu“ „Settings“  „SOS 
Settings“, настройте „Състояние“ на 
„Включено“ и след това на числата 1-5 
настройте SOS номер. Можете да 
настроите и съдържанието на 
съобщението. 



 

 

Начин за настройка: Ако функцията SOS 
е включена, с дълго натискане на бутона 
„SOS“ активирате функцията SOS, която 
ще протече по следния начин:  
 
Чува се силна аларма, 
 
Същевременно на всички номера от 
списъка номера за спешно звънене  се 
изпраща SMS със следното съдържание: 
„Моля за помощ.“. 
 
След това започва набиране на 
настроените номера за спешно звънене, 
всеки номер ще бъде набран три пъти. 
 
Звъненето SOS спира, когато някой от 
лицата приеме разговора или ако някое от 
лицата не приеме разговор и след трите 
позвънявания. 



 

 

SETTING – НАСТРОЙКИ   

1. Настройки на разговорите  

Настройка на двойната SIM карта: 

С помощта на тази функция е възможно 
да се промени режимът на SIM картата 
“Две SIM карти”, “Само SIM карта 1 ”, 
“Само SIM карта 2 ”, “Режим Самолет”. 

Пренасочване на разговорите: Включва 

пет различни настройки – Пренасочване 

винаги, Пренасочване, ако е недостъпен, 

Пренасочване, когато не отговаря, 

Пренасочване, ако дава заето и 

Пренасочване на всички разговори през 

интернет данни. С натискането на 



 

 

опцията Анулирай деактивирате всички 

пренасочвания на разговорите. 

Изчакване на разговорите: Активирайте 

или деактивирайте тази функция, 

изберете възможност за проверяване на 

настоящите настройки на тази функция. 

Блокиране на разговорите: 

Блокиране на номера, които само 

набирате или които ви се обаждат.  

Допълнителни настройки: 

Автоматично повторно набиране  

След активирането на тази функция 

телефонът автоматично ще набира 



 

 

номера всеки път, когато разговорът 

прекъсне или е отказан. 

Внимание: Някои функции изискват 

поддръжка от оператора.  

 

2. Phone settings (Настройки 

на телефона)  

С помощта на тази функция можете да 
настроите датата и часа, език, клавиши за 
съкратени действия и автоматично 
заключване на дисплея. 
 

3. Дисплей 

С тази функция се настройва забавянето 
преди изключването на дисплея, 
контрастът и времетраенето на 
подсветката. Индивидуалните стойности 



 

 

могат да се променят с помощта на 
клавишите * и #. 
 

4. Security (Подсигуряване) 

За охрана на личните данни можете да 
настроите можете да настроите охрана на 
SIM картата или телефона, списък на 
нежеланите номера и т.н.     

Обновяване на фабричните 

настройки   
Въведете парола ‚1234‘ 
 

5. Профили  

Този мобилен телефон предлага няколко 
предварително настроени профили. Може 
да си изберете профил или да го 
промените и да го използвате. На 
разположение са следните възможности: 
 



 

 

Нормален 
Тих 
Дискретен 
Интериор 
Навън 
 

FILE MANAGER – УПРАВЛЕНИЕ 

НА ФАЙЛОВЕТЕ  

Файл мениджърът управлява файловете в 
телефона и на външната памет карта. В 
това меню можете да управлявате снимки, 
MP3 файлове и други папки от това меню.  
 
Моята музика – папка Аудио  
Снимки – папка Снимки  
Видео – папка Видео   
 



 

 

ОРГАНАЙЗЪР 

1. Календар 

В календара може да се покаже дата, да 
се добави събитие, да се изтрие събитие и 
др. под.  

 

2. Калкулатор 

Тази функция предлага стандартните 
функции на калкулатор, включително 
плюс, минус, умножение и деление. 
 

3. Будилник 

В будилника могат да се настроят 3 
аларми с повторение, отлагане или 
различен тип звънене. 
 
 
 



 

 

4. Хронометър / Таймер  

Телефонът може да се използва и като 
хронометър. С натискането на бутон 
обаждане се пуска хронометърът и със 
следващо натискане на същия бутон 
хронометърът спира. След спирането той 
може да се нулира с нумеричния бутон 5.   
 
5. Bluetooth  

Функцията Bluetooth може да се включи 
или да се изключи.  
Bluetooth: Функцията може да се включи 
и след това да се потърсят други 
устройства Bluetooth, телефонът може да 
се свърже с друго устройство и да се 
използват заедно. През Bluetooth също 
така можете да настроите външна памет, 
достъп до аудиофайлове и т.н.    
 



 

 

УВЕЛИЧАВАНЕ 

С помощта на бутоните Нагоре и Надолу 

можете да настроите увеличаването. 

 

Гаранционен и следгаранционен 

сервиз  

Ремонти и сервиз могат да се извършват 

само в оторизиран сервизен център за 

изделия EVOLVEO (допълнителна 

информация на  www.evolveo.com), иначе 

мобилният телефон може да се повреди и 

да загубите гаранцията му. 

 



 

 

Ликвидация: Символът на задраскан 

контейнер за боклук на изделието в 

приложената документация или на 

опаковката означава, че в държавите на 

Европейския съюз всички електрически и 

електронни устройства, батерии и 

акумулатори след приключване на 

тяхната употреба трябва да бъдат 

ликвидирани отделно в рамките на 

сепарираните отпадъци. Не изхвърляйте 

тези продукти заедно с битовите 

отпадъци.  

 



 

 

    

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

С настоящото фирма Abacus Electric ООД 

заявява, че телефонът EVOLVEO 

EasyPhone FM отговаря на изискванията 

на нормите и разпоредбите, които се 

отнасят за дадения тип устройство.  

 

Пълното съдържание на Декларацията за 

съответствие можете да намерите на 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 
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Всички права запазени. 

Външният вид и техническата 

спецификация могат да се променят без 

предварително съобщаване. 

 


