
 

 

 
 

EasyPhone FM 
 

 



 

 

Vážený zákazník, 
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre mobilný 
telefón značky EVOLVEO. 
 

1 Svetlo 12 Konektor 

micro-USB 

2 Slúchadlo 13 Nabíjacia kolíska  

3 Tlačidlo 

volania 

14 Hlasitosť + 

4 Tlačidlo 

koniec 

hovoru 

15 Hlasitosť - 

5 Numerické 

tlačidlo 

16 Vypínač 

FM–rádia 



 

 

6 Tlačidlo 

‚Hore‘ 

17 Vypínač svietidla 

7 Tlačidlo 

‚Dolu‘, 

vyvolanie 

menu 

18 Odomknúť 

8 Tlačidlo 

‚Hviezdička

‘ 

19 Zamknúť 

9 Tlačidlo 

‚Krížik‘ 

20 Reproduktor 

10 Otvor pre 

pútko 

21 Tlačidlo ‚SOS‘ 



 

 

11 Konektor 

pre 

slúchadlá 

22 Fotoaparát 



 

 

TLAČÍDLO FUNKCIA 

Tlačidlo 

volania  

 

Stlačením tohto tlačidla spustíte 

funkciu, ktorá sa ihneď zobrazí v 

ľavom dolnom rohu displeja. 

Stlačením tohto tlačidla začne hovor 

vybraného telefónneho čísla; 

Stlačením prijmete prichádzajúci 

hovor;  

Stlačením tlačidla v pohotovostnom 

režime zobrazíte históriu hovorov.  

Tlačidlo 

koniec 

hovoru  

Stlačením tohto tlačidla v 

pohotovostnom režime prejdete do 

zoznamu kontaktov; 

Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do 

predošlej ponuky; 

Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním 

tlačidla v pohotovostnom režime 



 

 

telefón vypnete. 

Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním 

tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete. 

Stlačením tohto tlačidla prejdete späť 

do pohotovostného režimu. 

Stlačením tohto tlačidla hovor 

ukončíte. 

Tlačidlo 

‚Dolu‘, 

vyvolanie 

menu 

Tlačidlo 

‚Hviezdička‘ 

Ich stlačením môžete v zozname 

funkcií prechádzať po jednotlivých 

voľbách; 

V pohotovostnom režime vstúpite 

stlačením tlačidla ‚Dolu‘ do Menu a 

stlačením tlačidla ‚Hore‘ vyvoláte 

funkciu SMS; 

V režime "FM rádio" použite tlačidlá 

‚Hore‘ a ‚Dolu‘ pre nastavenie 

frekvencie.  

Numerické V pohotovostnom režime umožňujú 



 

 

 

tlačidlá zadať volané číslo a v editačnom 

režime číslice a písmená; 

Tlačidlo 

* 

Dvojitým stlačením tlačidla * v 

pohotovostnom režime napíšete 

symbol "+"pre medzinárodné volanie. 

Tlačidlo 

# 

Stlačením tlačidla zmeníte spôsob 

zadávania textu. 

Bočné 

tlačidlo 

Tlačidlo hlasitosti: Úprava hlasitosti 

pri hovore, pri prehrávaní videí a 

počúvaní FM rádia. Stlačením tohto 

tlačidla hore / dolu sa telefón zapne / 

vypne. 

Tlačidlo svietidla: zapnutie/vypnutie 

svietidla. 



 

 

VOLANIE 

V pohotovostnom režime zadajte 
telefónne číslo a stlačením tlačidla 
„volanie“ začnite hovor.  
Stlačením tlačidla koniec hovoru 
ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci 
hovor.  

SPRÁVY 

Kapacita správ je daná maximálnou 
úložnou kapacitou telefónu a externých 
SIM kariet. Stav pamäte SIM karty alebo 
telefónu je možné skontrolovať.  
 

TELEFÓNNY ZOZNAM 

Do telefónneho zoznamu telefónu 
možno uložiť až 250 telefónnych čísel, 
kapacita kontaktov na SIM karte závisí 
od telefónneho operátora, informácie 



 

 

vám podá váš telefónny operátor. 
 

1. Rýchle vytáčanie  

Nastavenie telefónnych čísel, ktoré bude 
možné zvoliť zrýchlenou voľbou dlhým 
stlačením tlačidiel 2-9. 
 
Vyberte „Menu“ a pomocou tlačidla dolu 
nalistujte „Phonebook“ (telefónny 
zoznam). 
 
Vyberte „Options/Others/Speed 
Dial“ (Možnosti/Ďalšie/Zrýchlená voľba) 
a nastavte čísla 2-9: Tu možno nastaviť a 
uložiť 8 čísel pre rýchle vytáčanie, ktoré 
zodpovedajú číslam 2-9. 
Po aktivácii Rýchleho vytáčania v 
pohotovostnom režime stlačte a podržte 
jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a 
telefón vytočí príslušné telefónne číslo 
zo zoznamu rýchleho vytáčania. 



 

 

ZÁZNAMY HOVOROV 

Z hlavnej ponuky vstúpite do Call Logs 
(histórie hovorov), kde sa zobrazia 
zmeškané hovory/volané 
čísla/prichádzajúce hovory/odmietnuté 
hovory a záznamy o trvaní hovorov.  
 

MULTIMÉDIÁ 

1. Fotoaparát 

Stlačením tlačidla ‚Hore‘ možno 
vstavaným fotoaparátom vyhotovovať 
fotografie. Rovnakým tlačidlom možno 
upravovať nastavenie fotoaparátu. Ak sa 
vyčerpá kapacita pamäte, vymažte 
niektoré obrázky alebo iné súbory v 
„Správcovi súborov“. 
 
Obrázok možno zobraziť v možnostiach 
fotoaparátu a   upraviť pomocou 



 

 

„Camera settings“ (nastavenie 
fotoaparátu) a „Image 
settings“ (nastavenie obrázkov). 
 

2. Záznam videa 

Stlačením tlačidla fotoaparátu ‚Hore‘ sa 
začne nahrávať video. Dĺžka záznamu 
závisí od časového limitu a kapacity 
pamäťovej karty. Po vstupe do menu 
Options (Možnosti) možno zvoliť 
nasledujúce nastavenie: Switch to 
camera (Prepnúť na kameru), 
Camcorder settings (Nastavenie kamery), 
Video settings (Nastavenie videa) a 
Storage (Úložisko). 
 

3. Audioprehrávač 

Na obrazovke sa zobrazí táto legenda: 
List, Back (Zoznam, Späť). V zozname 
sa zobrazia mená skladieb, ktoré ste 



 

 

nahrali. Zvolením jednej z nich vstúpite 
do zoznamu: Zvolením možnosti z 
podrobného zoznamu môžete prehrávať, 
aktualizovať zoznam alebo meniť 
nastavenie. Ak v zozname nie sú žiadne 
skladby, vidíte iba Refresh list 
(Aktualizovať zoznam) alebo Settings 
(Nastavenie). 
Stlačením tlačidiel Hore a Dole môžete 
prejsť na predošlú alebo ďalšiu skladbu. 

 

Numerické tlačidlo 5: Pre zastavenie 
a prehrávanie 

 
Hlasitosť: Stlačením tlačidla hlasitosti 
možno meniť hlasitosť prehrávania. 
 

4. Videoprehrávač 

Vyvolajte videoprehrávač. Stlačením 
tlačidla Volanie otvoríte Options 
(Možnosti). 



 

 

5. FM rádio  

Môžete zvoliť nasledujúce možnosti:  
 
Stlačte vypínač FM rádia pre zapnutie 
alebo vypnutie. 
 
Stlačením tlačidla Hlasitosť upravíte 
hlasitosť reprodukcie.  
 
Tlačidlami Hore-Dolu spustíte 
automatické prehľadávanie staníc 
 
Channel list (Zoznam staníc): 
zobrazuje zoznam manuálne alebo 
automaticky vyhľadaných staníc. 
 
Nastavenie: Možno zapnúť a vypnúť 
funkciu „Background play“ (Prehrávanie 
na pozadí) a 
„Loudspeaker“ (Reproduktor). 
Nahrávanie: Pomocou funkcie 



 

 

„record“ (Nahrávanie) môžete FM 
program nahrávať.  
 

6. Záznamník zvuku 

Vstúpte do záznamníku zvuku, stlačením 
tlačidla OPTIONS (Možnosti) vyberte 
New Record (Nový záznam) a môžete 
zvoliť jednu z nižšie uvedených možností: 
New record, Play, List (nový záznam, 
prehrať, zoznam). 
 

7. Obrázok 

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať 
akýkoľvek obrázok a stlačením tlačidla 
Volania zvoľte nasledujúce možnosti: 
View, Remane, Delete (prezerať, 
premenovať, vymazať) atď. 
 



 

 

NASTAVENIE FUNKCIE SOS 

Funkciu môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť 
číslo a znenie SMS správy. 
SOS nastavenie: Vyberte „Menu“ 

„Settings“  „SOS Settings“, nastavte 
„Stav“ na „Zapnuté“ a potom pre čísla 
1-5 nastavte SOS číslo. Môžete nastaviť 
aj znenie správy. 
 
Postup: Ak je funkcia SOS zapnutá, 
dlhším podržaním tlačidla 
„SOS“ aktivujete funkciu SOS, ktorá 
bude prebiehať nasledovne:  
 
Zaznie hlasný poplach, zároveň sa na 
všetky čísla tiesňového volania pošle 
SMS s obsahom: „Prosím o pomoc.“. 
 
Potom sa začne vytáčanie nastavených 
čísel tiesňového volania, každé číslo 



 

 

bude vytočené trikrát. 
 
Volanie SOS sa zastaví, ak niektorá z 
osôb hovor prijme, alebo ak žiadna z 
osôb hovor neprijme ani po treťom 
vytočení. 

 

NASTAVENIE  

1. Nastavenie hovorov 

Nastavenie duálnej SIM karty : 
Pomocou tejto funkcie možno upraviť 
režim SIM karty “Dve SIM karty”, “Iba 
SIM karta 1 ”, “Iba SIM karta 2 ”, “Režim 
Lietadlo”. 
Presmerovanie hovorov: Zahŕňa päť 
rôznych nastavení - Presmerovať vždy, 
Presmerovať, ak je nedostupný, 
Presmerovať, ak neodpovedá, 
Presmerovať, ak je obsadené a 



 

 

Presmerovať všetky dátové volania. 
Stlačením možnosti Zrušiť deaktivujete 
všetky presmerovania hovorov. 
Čakanie na hovor: Aktivujte alebo 
deaktivujte túto funkciu, vyberte možnosť 
skontrolovať momentálne nastavenie 
tejto funkcie. 
Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, 
ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám 
volajú.  
Pokročilé nastavenie: 
Automatické opakované vytáčanie Po 
aktivácii tejto funkcie bude telefón číslo 
automaticky znovu vytáčať vždy, ak sa 
hovor preruší alebo je odmietnutý. 
Upozornenie: Niektoré funkcie vyžadujú 
podporu operátora. 

 

2. Nastavenie telefónu 

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť 



 

 

dátum a čas, jazyk, skratkové klávesy a 
automatický zámok displeja. 
 

3. Displej 

Touto funkciou sa nastavuje časový 
posun pred vypnutím displeja, kontrast a 
doba podsvietenia. Jednotlivé hodnoty 
sa menia pomocou klávesy * a #. 
 

4. Security (Zabezpečenie) 

Z dôvodu ochrany osobných údajov 
môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty 
alebo telefónu, zoznam nežiaducich 
čísel atď.  

Obnovenie továrenského 

nastavenia  

Vložte heslo ‚1234‘ 
 
 



 

 

5. Profily 

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko 
prednastavených profilov. Profil si 
môžete vybrať alebo upraviť a aktivovať 
ho.  

SPRÁVCA SÚBOROV 

Správca súborov spravuje súbory v 
telefóne a na externej pamäťovej karte. 
V tomto menu môžete spravovať obrázky, 
MP3 súbory a ďalšie zložky tejto ponuky.  
Moja hudba - zložka Audio 
Fotografie - zložka Fotografie 
Videa - zložka Videá  
 

PLÁNOVAČ 

1. Kalendár 

V kalendári možno zobraziť dátum, 
pridať udalosť, vymazať udalosť atď. 



 

 

2. Kalkulačka 

Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie 
kalkulačky vrátane plus, mínus, 
násobenia a delenia. 
 

3. Budík 

V budíku možno nastaviť 3 alarmy s 
opakovaním, odložením a typom 
upozornenia. 
 

4. Stopky / Časovač 

Telefón môžete používať ako 
jednoduché stopky. Stlačením tlačidla 
Volanie sa stopky spustia a ďalším 
stlačením rovnakého tlačidla zastavia. 
Po zastavení ich možno vynulovať 
numerickým tlačidlom 5.   
 
 



 

 

5. Bluetooth  

Funkciu Bluetooth môžete vypnúť alebo 
zapnúť.  
Bluetooth: Funkciu môžete zapnúť a 
potom vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, 
telefón tzv. spárovať s iným zariadením a 
používať spoločne. Pomocou Bluetooth 
môžete nastaviť aj externé úložisko, 
prístup k zvukovým súborom atď.  
 

ZVÄČŠENIE 

Pomocou tlačidiel Hore-Dolu môžete 
nastaviť zväčšenie. 
 
Záručný a pozáručný servis 
Opravy a servis môže vykonávať iba 
autorizované servisné miesto pre 
výrobky EVOLVEO (viac na 
www.evolveo.com), inak sa mobilný 

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


 

 

telefón môže poškodiť a vy môžete prísť 
o záruku. 

Likvidácia:  

Symbol preškrtnutého kontajnera na 
výrobku, v priloženej dokumentácii alebo 
na obale znamená, že v štátoch 
Európskej únie sa všetky elektrické a 
elektronické zariadenia, batérie a 
akumulátory po skončení životnosti 
musia likvidovať oddelene v rámci 
triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu. 

    

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. 



 

 

vyhlasuje, že telefón EVOLVEO 
EasyPhone FM spĺňa požiadavky noriem 
a predpisov, ktoré sú relevantné pre 
daný typ zariadenia. 
 
Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všetky práva vyhradené. 
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku 
sa môžu zmeniť bez predošlého 
upozornenia. 


