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Szanowny Kliencie, 
dziękujemy za wybranie telefonu 
komórkowego marki EVOLVEO. 

Ważne ostrzeżenia 

 

Gdy prowadzisz pojazd 
mechaniczny, używaj do rozmów 
telefonicznych słuchawek z 
mikrofonem. W sytuacjach pilnych 
zatrzymaj samochód na skraju 
drogi, aby móc kontynuować 
ważną rozmowę. 

 

Wsiadając do samolotu wyłącz 
telefon i nie włączaj go na 
pokładzie statku powietrznego. 
 

 

W przypadku używania telefonu w 
pobliżu takich urządzeń jak 
rozrusznik serca, aparat słuchowy 
lub inne urządzenia medyczne, 
należy zachować szczególną 
ostrożność, gdyż telefon może 
zakłócać ich pracę. 



 

 

Nie wolno podejmować prób 
rozebrania telefonu we własnym 
zakresie. W przypadku 
wystąpienia problemów z 
telefonem należy zwrócić się o 
pomoc do sprzedawcy lub 
serwisu. 

 

Nie wolno podłączać telefonu do 
ładowarki bez włożonej baterii. 

 

Należy chronić telefon przed 
oddziaływaniem pól 
magnetycznych. Nie wolno zbliżać 
go do elementów magnetycznych, 
takich jak karty płatnicze. 

 

Telefon należy chronić przed płynami. 

W przypadku przedostania się do 

telefonu jakiejkolwiek cieczy, albo 

wystąpienia objawów korozji, należy 

natychmiast wyjąć baterię i zwrócić się 

o pomoc do sprzedawcy. 

 



 

OPIS TELEFONU 

 



 

 



 

1 Latarka 12 Gniazdko 

microUSB 

2 Słuchawka 13 Stacja ładująca  

3 Przycisk 

rozpoczęci

a rozmowy 

14 Głośność + 

4 Przycisk 

zakończeni

a rozmowy 

15 Głośność - 

5 Przyciski 

numeryczne 

16 Wyłącznik radia 

FM 

6 Przycisk 

‚W górę‘ 

17 Wyłącznik latarki 

7 Przycisk ‚W 18 Odblokuj 



 

dół‘, 

otwarcie 

menu 

8 Przycisk 

‚Gwiazdka‘ 

19 Zablokuj 

9 Przycisk 

‚Krzyżyk‘ 

20 Głośnik 

10 Otwór na 

smycz 

21 Przycisk ‚SOS‘ 

11 Gniazdko 

słuchawkowe 

22 Aparat 

fotograficzny 



 

PRZYCISK FUNKCJA 

Przycisk 

rozpoczę

cia 

rozmowy  

 

Naciśnięcie przycisku spowoduje 

uruchomienie funkcji, która 

natychmiast wyświetla się w lewym 

dolnym narożniku ekranu. 

Naciśnięciem przycisku rozpoczniesz 

połączenie z rozmówcą pod 

wybranym numerem telefonu; 

Naciśnięciem odbierzesz połączenie 

przychodzące;  

Naciśnięciem przycisku w trybie 

czuwania otworzysz historię połączeń 

głosowych.  

Przycisk 

zakończe

nia 

rozmowy  

Naciśnięciem przycisku w trybie 

czuwania przejdziesz do listy 

kontaktów; 

Naciśnięciem przycisku powrócisz do 

poprzedniego menu; 

Wyłączenie telefonu: Naciśnięciem i 



 

przytrzymaniem przycisku w trybie 

czuwania wyłączysz telefon. 

Włączenie telefonu: Naciśnięciem i 

przytrzymaniem przycisku ponownie 

włączysz wyłączony telefon. 

Naciśnięciem przycisku powrócisz do 

trybu czuwania. 

Naciśnięciem przycisku zakończysz 

połączenie głosowe. 

Przycisk 

‚W dół‘, 

otwarcie 

menu 

Przycisk 

‚Gwiazdka‘ 

Po ich naciśnięciu możesz 

przeglądać poszczególne opcje na 

liście funkcji; 

W trybie czuwania, po naciśnięciu 

przycisku ‚W dół‘ wejdziesz do menu, 

a po naciśnięciu przycisku ‚W 

górę‘ otworzysz funkcję SMS; 

W trybie „Radio FM” użyj przycisków 

‚W górę‘ i ‚W dół‘, aby ustawić 

częstotliwość.  

Przyciski W trybie czuwania umożliwiają 



 

numeryczne wprowadzenie numeru 

telefonicznego do wykręcenia, 

natomiast w trybie pisania 

wprowadza się nimi litery i cyfry; 

Przycisk 

* 

Podwójne naciśnięcie 
przycisku * w trybie czuwania 
wywołuje znak "+" w celu 
wybrania numeru w formacie 
międzynarodowym. 

Przycisk 

# 

Naciśnięcie przycisku 
spowoduje zmianę sposobu 
wprowadzania tekstu. 

Przycisk

i boczne 

Przyciski głośności: Służą do 
zmiany głośności w trakcie 
rozmowy, podczas 
odtwarzania plików wideo 
oraz słuchania radia FM. 
Naciśnięcie przycisku w górę 
/ w dół spowoduje włączenie 



 

 

 

 

 

 

 

/ wyłączenie telefonu. 
Przycisk latarki: włączenie / 
wyłączenie latarki. 



 

 
Zlokalizowanie slotu na kartę SIM / 

kartę TF, zob. rysunek poniżej: 
 



 

ROZMOWY TELEFONICZNE 

W trybie czuwania wpisz numer telefonu 
i naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby 
rozpocząć rozmowę telefoniczną.  
Naciśnięcie przycisku „Zakończ 
rozmowę” spowoduje zakończenie lub 
odrzucenie połączenia przychodzącego.  

WIADOMOŚCI SMS 

Po otwarciu menu wyświetlają się 
pozycje: Write SMS (napisz wiadomość), 
Inbox (odebrane wiadomości), Sent 
messages (wysłane wiadomości), Drafts 
(koncepty), Outbox (wiadomości do 
wysłania) i Messaging settings 
(ustawienia wiadomości). Ilość 
zapisanych wiadomości jest uzależniona 
od pojemności pamięci w telefonie oraz 
na zewnętrznych kartach SIM. Stan 
pamięci karty SIM lub telefonu można 



 

sprawdzić.  
 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA 

W książce telefonicznej w telefonie 
można przechowywać aż 250 numerów 
telefonów, ilość kontaktów na karcie SIM 
zależy od operatora sieci telefonicznej – 
informacji udziela Twój operator. 
 

1. Szybkie wybieranie  

Wprowadzenie numerów telefonicznych, 
które będzie można wybierać za pomocą 
szybkiego wybierania, po naciśnięciu i 
przytrzymaniu przycisków 2 do 9. 
 
Wybierz „Menu”, a za pomocą przycisku 
W dół znajdź „Phonebook” (Książka 
telefoniczna). 
 



 

Wybierz: „Options/Others/Speed Dial” 
(Opcje/Inne/Szybkie wybieranie), i ustaw 
opcje dla numerów 2 do 9: Tu jest 
możliwość ustawienia i zapisania 8 
numerów w celu ich szybkiego 
wybierania – odpowiednio pod numerami 
2 do 9. 
Po aktywacji szybkiego wybierania w 
trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj 
jeden z 8 przycisków alfanumerycznych, 
a telefon wybierze odpowiedni numer 
telefoniczny z listy szybkiego wybierania. 
 

HISTORIA POŁĄCZEŃ 

W menu głównym otwórz „Call Logs” 
(Historia połączeń), gdzie wyświetlają się: 
połączenia nieodebrane / wybierane 
numery / połączenia przychodzące / 
połączenia odrzucone, oraz zapisy 
dotyczące czasu trwania połączeń.  



 

MULTIMEDIA 

1. Aparat fotograficzny 

Naciśnięciem przycisku ‚W górę‘ można 
zrobić zdjęcie za pomocą wbudowanego 
aparatu fotograficznego. Tym samym 
przyciskiem można także zmieniać 
ustawienia aparatu. Gdy zabraknie 
pamięci, usuń niektóre zdjęcia lub inne 
pliki za pomocą opcji „Menadżer plików”. 
 
Zdjęcie można wyświetlić używając opcji 
aparatu, oraz można go modyfikować za 
pomocą funkcji: „Camera settings” 
(ustawienia aparatu) i „Image settings” 
(ustawienia zdjęć). 
 

2. Nagrywanie wideo 

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, 
naciśnij przycisk aparatu ‚W górę‘. 



 

Długość nagrania zależy od limitu 
czasowego oraz od pojemności karty 
pamięci. Po wejściu do menu Options 
(Opcje) można wybierać z 
następujących ustawień: Switch to 
camera (Przełącz na kamerę), 
Camcorder settings (Ustawienia kamery), 
Video settings (Ustawienia wideo) i 
Storage (Typ pamięci). 
 

3. Odtwarzacz audio 

Na ekranie wyświetlają się następujące 
pozycje: List, Back (Lista, Powróć). Na 
liście wyświetlają się nazwy zapisanych 
przez Ciebie utworów. Po wybraniu 
jednego z nich otwiera się lista: Po 
wybraniu opcji ze szczegółowej listy 
można rozpocząć odtwarzanie, 
odświeżyć listę, albo zmieniać 
ustawienia. Jeśli na liście nie ma 
żadnych utworów, wtedy widzimy tylko: 



 

Refresh list (Odśwież listę) lub Settings 
(Ustawienia). 
Naciśnięciem przycisków W górę i W 
dół możemy przejść do poprzedniego 
lub następnego utworu. 

 

Przycisk numeryczny 5: 
Zatrzymanie i uruchomienie 
odtwarzania 

 
Głośność: Naciskaniem przycisku 
głośności można zmieniać poziom 
głośności odtwarzanych utworów. 
 

4. Odtwarzacz wideo 

Otwórz odtwarzacz wideo. Po 
naciśnięciu przycisku do rozpoczęcia 
rozmowy otwórz Options (Opcje). 
 
 
 



 

5. Radio FM  

Można wybierać spośród następujących 
opcji:  
 
Nacisnąć wyłącznik radia FM, aby 
włączyć go lub wyłączyć. 
 
Nacisnąć przycisk Głośności, aby 
zmienić głośność odtwarzania.  
 
Za pomocą przycisków W górę – W dół 
uruchomić automatyczne wyszukiwanie 
stacji 
 
Channel list (Lista stacji): służy do 
wyświetlenia listy stacji wyszukanych 
ręcznie bądź automatycznie. 
 
Ustawienia: Można włączyć i wyłączyć 
funkcję „Background play” (Odtwarzanie 
w tle) oraz „Loudspeaker” (Głośnik). 



 

Nagrywanie: Za pomocą funkcji 
„Record” (nagrywanie) można nagrywać 
program z radia FM.  

6. Rejestrator dźwięku 

Otwórz rejestrator dźwięku, naciśnij 
przycisk „OPTIONS” (Opcje), wybierz 
„New Record” (Nowy zapis), a możesz 
wybrać którąś z poniższych opcji: „New 
Record”, „Play”, „List” (nowy zapis, 
odtwórz, lista). 

7. Obrazek 

Za pomocą tej funkcji można wybrać 
dowolny obrazek, a po naciśnięciu 
przycisku do rozpoczęcia rozmowy 
wybrać niektórą z poniższych opcji: 
„View”, „Rename”, „Delete” (przeglądaj, 
zmień nazwę, usuń) itd. 
 



 

USTAWIENIE FUNKCJI SOS 

Funkcję SOS można włączyć/wyłączyć, 
oraz można ustawić numer telefonu i 
treść wiadomości SMS. 
Procedura ustawiania SOS: Wybierz: 

„Menu” „Settings”  „SOS Settings”, 
przełącz „Stan” na „Włączone”, a 
następnie pod numerami 1 do 5 ustaw 
numery SOS. Możesz ustawić także 
treść wiadomości SMS. 
 
Procedura: gdy funkcja SOS jest 
włączona, to przez długie naciśnięcie 
przycisku „SOS” uaktywniasz funkcję 
SOS, co odbywa się następująco:  
 
Zabrzmi głośny alarm, 
 
Jednocześnie na wszystkie numery 
alarmowe zostanie wysłana wiadomość 



 

SMS o treści: „Proszę o pomoc.”. 
 
Następnie rozpocznie się wybieranie 
ustawionych numerów alarmowych, 
każdy numer zostanie wybrany trzy razy. 
 
Wybieranie numerów SOS zostanie 
przerwane w momencie, kiedy niektóra z 
osób odbierze połączenie, albo gdy 
żadna z osób nie odbierze połączenia 
nawet po trzecim wybraniu. 

 

USTAWIENIA  

1. Ustawienia połączeń 

Ustawienia karty Dual SIM: 

Za pomocą tej pozycji można zmienić 
tryb karty SIM: „Dwie karty SIM”, „Tylko 
karta SIM 1”, „Tylko karta SIM 2”, „Tryb 



 

samolotowy”. 

Przekierowanie połączeń: Obejmuje 

pięć różnych opcji: Przekieruj wszystkie, 

Przekieruj, gdy niedostępny, Przekieruj, 

gdy nie odbiera, Przekieruj, gdy zajęty 

oraz Przekieruj wszystkie transmisje 

danych. Naciśnięcie opcji Anuluj 

dezaktywuje wszystkie przekierowania 

połączeń. 

Połączenie oczekujące: Aktywuj lub 

dezaktywuj tę funkcję, wybierz opcję 

sprawdzenia aktualnego ustawienia 

funkcji. 

Blokowanie połączeń: Blokowanie 



 

numerów albo przez Ciebie 

wybieranych, albo przychodzących.  

Ustawienia zaawansowane: 

Automatyczne powtarzanie 

wybierania Po aktywacji tej funkcji 

telefon będzie automatycznie wybierał 

dany numer za każdym razem, gdy 

połączenie zostanie przerwane lub 

odrzucone. 

Ostrzeżenie: Niektóre funkcje wymagają, 

aby operator sieci komórkowej 

zapewniał ich obsługę. 

 



 

2.  Ustawienia telefonu  

Za pomocą tej pozycji można ustawić 
datę i godzinę, język, skróty klawiszowe 
oraz automatyczną blokadę ekranu. 
 

3. Wyświetlacz 

Ta funkcja służy do ustawienia zwłoki 
czasowej do wyłączenia ekranu, a także 
kontrastu i czasu podświetlania. 
Poszczególne wartości można zmienić 
za pomocą klawiszy * i #. 
 
 

4. Security (Zabezpieczenie) 

W celu ochrony danych osobowych 
można ustawić zabezpieczenie karty 
SIM lub telefonu, stworzyć listę 
niechcianych numerów itd.  
 



 

Przywrócenie ustawień 

fabrycznych  

Wpisz hasło ‚1234‘ 
 

5. Profile 

Telefon komórkowy oferuje kilka 
ustawionych fabrycznie profili. Profil 
można wybrać, albo zmodyfikować oraz 
aktywować. Dostępne są poniższe 
opcje: 
 
Normalny 
Cichy  
Spotkanie 
Wewnątrz 
Na zewnątrz 
 



 

MENADŻER PLIKÓW 

Za pomocą menadżera plików można 
zarządzać plikami w telefonie, jak 
również na karcie pamięci. W tym menu 
można zarządzać obrazkami, plikami 
MP3 i innymi obecnymi tu katalogami.  
 
Moja muzyka – katalog audio 
Zdjęcia – katalog zdjęć 
Wideo – katalog plików wideo  
 

ORGANIZER 

1. Kalendarz 

W kalendarzu można wyświetlić datę, 
dodać zdarzenie, usunąć zdarzenie itd. 

 

 



 

2. Kalkulator 

Ta pozycja oferuje najczęstsze funkcje 
kalkulatora, takie jak dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. 
 
 

3. Alarm 

W pozycji alarmu można ustawić 3 
alarmy wraz z powtarzaniem, 
opóźnieniem lub typem ostrzeżenia. 
 

4. Stoper / Minutnik 

Telefonu można użyć w roli prostego 
stopera. Stoper uruchamia się przez 
naciśnięcie przycisku do rozpoczęcia 
rozmowy, a zatrzymuje przez ponowne 
naciśnięcie tego samego przycisku. Po 
zatrzymaniu stopera można go 
wyzerować za pomocą przycisku 



 

numerycznego 5. 
 

5. Bluetooth  

Funkcję Bluetooth można wyłączyć albo 
włączyć.  
Bluetooth: Można włączyć funkcję 
Bluetooth, i następnie wyszukać inne 
urządzenia Bluetooth, można dokonać 
tzw. sparowania z innym urządzeniem i 
rozpocząć wspólne używanie. Za 
pomocą Bluetooth można ponadto 
ustawić typ pamięci zewnętrznej, dostęp 
do plików audio itd.  
 

POWIĘKSZENIE 

Przyciskami W górę – W dół można 

ustawić powiększenie. 

 

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


 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Naprawy i serwis mogą być wykonywane 

jedynie w autoryzowanym punkcie 

serwisowym dla produktów EVOLVEO 

(więcej na www.evolveo.com), w 

przeciwnym razie istnieje ryzyko 

uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji. 

 

Utylizacja: Symbol przekreślonego 

pojemnika na produkcie, w załączonej 

dokumentacji lub na opakowaniach 

informuje o tym, że w krajach Unii 

Europejskiej należy wszystkie produkty 



 

elektryczne i elektroniczne, baterie i 

akumulatory utylizować po zakończeniu 

ich użytkowania oddzielnie, w ramach 

selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno 

usuwać tych produktów wraz z 

nieposortowanymi odpadami 

komunalnymi. 

 

    

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Spółka Abacus Electric, s.r.o. niniejszym 

deklaruje, że telefon EVOLVEO 

EasyPhone FM jest zgodny z 



 

wymaganiami norm i przepisów 

właściwych dla danego typu urządzeń. 

 

Pełna treść Deklaracji zgodności 

znajduje się na ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 

/ Importer 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Republika Czeska 

  

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / 

Gyártó / Producent 

Naxya Limited 

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham 



 

Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Wyprodukowano w Chinach 

 

Chronione prawem autorskim © 
Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wygląd oraz specyfikacja techniczna 

produktu mogą ulec zmianie bez 

uprzedniego powiadomienia. 


