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EasyPhone FM 

 

 



 

Cenjena stranka, 
hvala, ker ste izbrali mobilni telefon 
znamke EVOLVEO. 

Pomembno opozorilo 

 

Če vozite avtomobil, med 
klicanjem uporabljajte slušalke in 
mikrofon. V nujnih primerih 
parkirajte vozilo ob cesti, da bi 
lahko nadaljevali oz. dokončali 
pomemben klic. 

 

Izključite telefon in ga ne 
vključujte, če ste se pravkar 
vkrcali na letalo. 
 

 

Pri uporabi telefona bodite zelo 
previdni, če ste v bližini naprav, 
kot so srčni spodbujevalniki, slušni 
aparati ali drugi medicinski 
pripomočki, saj vaš bil lahko 
telefon oviral njihovo delovanje. 



 

 

Ne poskušajte sami razstaviti 
telefona. Če imate težave s 
telefonom, se za pomoč obrnite na 
prodajalca ali servisno središče. 

 

Ne priključujte telefona na 
polnilnik, kadar v njem ni baterije. 

 

Telefon zaščitite pred vplivom 
magnetnega polja. Uporabljajte ga 
ločeno od magnetnih predmetov, 
kot so npr. kreditne kartice. 

 

Zaščitite pred tekočinami. Če v 
telefon prodre tekočina ali se na 
njem pojavi rja, baterijo takoj 
odstranite in se posvetujte s 
prodajalcem. 

 



 

OPIS TELEFONA 

 



 

 



 

1 Svetilka 12 Priključek micro-

USB 

2 Slušalke 13 Polnilna zibelka  

3 Tipka za klic 14 Glasnost + 

4 Tipka za 

konec klica 

15 Glasnost - 

5 Številčna 

tipka 

16 Stikalo radia FM 

6 Tipka »Gor« 17 Stikalo svetilke 

7 Tipka »Dol«, 

služi za 

priklic 

menija 

18 Odkleni 

8 Tipka 19 Zakleni 



 

»Zvezdica« 

9 Tipka 

»Križec« 

20 Zvočnik 

10 Odprtina za 

pritrdilno 

zanko 

21 Tipka »SOS« 

11 Priključek 

za slušalke 

22 Fotoaparat 



 

TIPKA FUNKCIJA (delovanje) 

Tipka za 

klic  

 

S stiskom te tipke se sproži funkcija, 

ki se takoj prikaže v spodnjem levem 

kotu zaslona. 

Pritisnite to tipko, da vzpostavite 

povezavo z izbrano telefonsko 

številko; 

S stiskom sprejmete dohodni klic;  

S stiskom tipke v stanju 

pripravljenosti vstopite v zgodovino 

klicev.  

Tipka za 

konec 

klica  

S stiskom te tipke v stanju 

pripravljenosti imate dostop v imenik; 

S stiskom te tipke se vrnete v prejšnji 

meni; 

Izklop telefona: V stanju 

pripravljenosti pridržite, da telefon 

izklopite. 

Vklop telefona: Pritisnite in držite 



 

nekaj časa, da telefon ponovno 

vklopite. 

S stiskom te tipke se vrnete nazaj v 

stanje pripravljenosti. 

S stiskom tega tipke končate klic. 

Tipka 

»Dol«, 

služi za 

priklic 

menija 

Tipka 

»Zvezdica

« 

S stiskanjem le teh se lahko 

pomikate po posameznih funkcijah; 

V režimu stanja pripravljenosti 

vstopite v Meni, če pritisnite tipko 

»Dol«, medtem ko s tipko »gor«, pa 

vstopite v funkcijo SMS; 

V režimu »FM radio« uporabite tipki 

»Gor« in »Dol« da nastavite 

frekvenco.  

Številčne 

tipke 

V režimu stanja pripravljenosti 

vnesite izbrano številko, medtem ko v 

režimu urejanja pa črke; 



 

 

 

Tipka * 

V stanju pripravljenosti 
dvakrat pritisnite tipko "*", s 
čemer vnesete znak "+" za 
mednarodne klice. 

Tipka # 
S stiskom tipke spremenite 
način vnosa besedila. 

Stransk

a tipka 

Tipka glasnosti: Prilagajanje 
glasnosti med klicanjem, 
predvajanjem 
videoposnetkov in 
poslušanjem radia FM. S 
stiskom te tipke za gor ali dol 
se telefon vklopi oz. izklopi. 
Tipka svetilke: vklop / izklop 
svetilke 



 

Položaj nosilca (reže) za SIM ali TF 

kartico je razviden iz slike spodaj: 



 

KLIC 

V stanju pripravljenosti vnesite 
telefonsko številko, s stiskom tipke za 
"klic", začnete klic  
S stiskom tipke za konec klica, končate 
klic ali zavrnete dohodni klic.  

SPOROČILA 

Ob vstopu v meni se prikaže: Write SMS 
(napiši sporočilo), Inbox (prejeta 
sporočila), Sent messages (poslana 
sporočila), Drafts (osnutki), Outbox 
(odhodna sporočila) a Messaging 
settings (nastavitev sporočil). Število 
sporočil je določeno z velikostjo 
telefonskega pomnilnika in na zunanjih 
kartic SIM. Stanje spomina na kartici 
SIM ali v telefonu lahko vedno preverite.  
 



 

TELEFONSKI IMENIK 

V telefonski imenik lahko shranite do 
250 telefonskih številk, število shranjenih 
imen na kartici SIM je odvisna od 
vašega operaterja, zato se za več 
informacij obrnite nanj. 
 

1. Hitro klicanje  
Nastavitev telefonskih številk, ki jih boste 
lahko aktivirali s hitrim klicanjem tj. z 
dolgim stiskom tipk 2 - 9. 
 
Izberite "Meni" in s tipko navzdol poiščite 
postavko "Phonebook" (imenik). 
 
Izberite »Options/Others/Speed Dial« 
(Možnosti/Drugo/Hitro klicanje) in 
nastavite številke 2 - 9: Tu lahko 
nastavite in shranite do 8 številk za hitro 
klicanje, dodanih številkam 2 - 9. 



 

Ko je v stanju pripravljenosti telefona 
aktivirano hitro klicanje, pridržite eno od 
8 številčnih tipk in telefon bo poklical 
telefonsko številko, ki ste jo poprej 
shranili v seznam za hitro klicanje. 
 

ZAPISI KLICEV 

V glavnem meniju izberite opcijo dnevnik 
klicev, če želite preveriti neodgovorjene 
klice/klicane številke/dohodne 
klice/zavrnjene klice in podatke o 
trajanjih klicev.  
 

MULTIMEDIJI 

1. Fotoaparat 
Stisnite tipko »Gor« za fotografiranje z vgrajeno 

kamero. Z isto tipko lahko prilagodite še 
druge nastavitve fotoaparata. Ko se 



 

polnilnik napolni, boste morali nekaj slik 
ali drugih datotek izbrisati. To storite v 
"Upravitelju datotek". 
 
Sliko si lahko ogledate v možnostih 
fotoaparata. Lahko jo prilagodite s 
pomočjo »Camera settings« (nastavitev 
fotoaparata) in »Image settings« 
(nastavitev slik). 
 

2. Snemanje videa 
S tipko "Navzgor" v režimu fotoaparata se prične 

snemati video. Čas snemanja je odvisen od 
časovne omejitve in napolnjenosti 
pomnilniške kartice. Po vstopu v meni 
»Options« (Možnosti) lahko izberete 
naslednje nastavitve: »Switch to 
camera« (Preklopi na fotoaparat), 
»Camcorder settings« (Nastavitve 
videokamere) , »Video settings« 
(Nastavitve videa) in »Storage« 



 

(Pomnilnik). 
 

3. Predvajalnik zvoka 
Na zaslonu se prikaže naslednja 
legenda: List, Back (Seznam, Nazaj). V 
seznamu se bodo prikazala imena 
skladb, ki ste jih posneli. Z izbiro eno od 
njih, vstopite v seznam: Z izbiro 
možnosti iz podrobnega seznama lahko 
predvajate, posodabljate seznam ali 
spreminjate nastavitve. Če na seznamu 
nimate nobenih skladb, bo viden samo 
ukaz »Refresh list« (Osveži seznam) ali 
»Settings« (Nastavitve). 
S stiskom tipk »Gor in Dol« lahko 
preidete na naslednjo ali prejšnjo 
skladbo. 

 

Številčna tipka 5: Za ustavitev in 
predvajanje 

 



 

Glasnost: S stiskom tipk za glasnost, 
lahko spreminjate glasnost 
predvajanja. 
 

4. Video predvajalnik 
Odprite video predvajalnik. S stiskom 
tipke za klic, odprete »Options« 
(Možnosti). 
 

5. FM radio  
Izberete lahko naslednje možnosti:  
 
Stisnite stikalo za vklop ali izklop FM radia. 
 
S stiskom tipke Glasnost prilagodite 
glasnost predvajanja.  
 
S stiskom tipk »Navzgor - Navzdol« 
sprožite samodejno iskanje postaj 
 



 

Channel list (Seznam postaj): prikaže 
seznam ročno ali samodejno najdenih 
postaj. 
 
Nastavitev: Vklopite in izklopite lahko 
tudi funkcije »Background play« 
(Predvajanje v ozadju) in 
»Loudspeaker« (Zvočnik). 
Snemanje: S funkcijo »record« 
(snemanje) lahko posnamete FM-
program.  

6. Snemalnik zvoka 
Vstopite v zvočni snemalnik, s tipko 
»OPTIONS« (Možnosti), izberite »New 
Record« (Nov posnetek) in izberete 
lahko eno od spodnjih možnosti: New 
record, Play, List (nov zapis, predvajaj, 
seznam). 

7. Slika 
S to funkcijo lahko izberete katerokoli 



 

sliko, s stiskom klicne tipke, pa izberete 
naslednje možnosti: »View« (Pogled), 
»Rename« (Preimenuj) , »Delete« 
(izbriši) itd.. 
 

NASTAVITEV FUNKCIJE SOS 

Funkcijo lahko vklopite / izklopite, 
nastavite številko in vsebino sporočila 
SMS. 
Nastavitev SOS: Izberite »Menu« »Settings« 

 »SOS Settings«, nastavite »Stanje« na 

»Vklopljeno« in nato na številke 1-5 nastavite 

številko SOS. Nastavite lahko tudi besedilo 
sporočila. 
 
Postopek: Če je funkcija SOS 
vklopljena, pritisnite in dalj časa držite 
tipko »SOS«, da aktivirate funkcijo SOS, 
kot sledi:  
 



 

Oglasi se glasen alarm, 
 
Istočasno bo na vse zasilne številke 
poslano SMS sporočilo z naslednjo 
vsebino: »Prosim pomagajte.«. 
 
Nato se aktivira klic zasilne številke, ki 
ste jo določili. Vsaka številka se aktivira 
trikrat. 
 
Funkcija zasilnega klica SOS preneha, 
če se klicana oseba oglasi. Ali pa se 
prekine po tretjem neuspešnem klicanju, 
če nihče ne sprejme klica. 

 

NASTAVITVE  

1. Nastavitev klicev 

Nastavitev dvojne kartice SIM: 



 

S to funkcijo lahko prilagodite režim SIM 
kartice na »Dve kartici SIM«, »Samo 
kartica SIM 1«, »Samo kartica SIM 2«, 
»Režim letalo«. 

Preusmeritev klicev: Vsebuje pet 

različnih nastavitev - Preusmeri vedno, 

Preusmeri, če ni dosegljiv, Preusmeri, če 

se ne odzove, Preusmeri, če je zaseden, 

in Preusmeri vse podatkovne klice. S 

stiskom možnosti »Prekliči«, izključite 

vse preusmeritve klica. 

Čakajoči klic: Z vklopom ali izklopom te 

funkcije izberite možnost preverjanja 

trenutne nastavitve te funkcije. 

Blokiranje klicev: Blokiranje številk, 



 

ki sami kličete oz. ki kličejo vas.  

Napredne nastavitve: 

Samodejno ponovno klicanje Ko je 

ta funkcija aktivirana, telefon 

samodejno ponovno pokliče številko, 

če bi bil klic prekinjen ali zavrnjen. 

Opozorilo: Za določene funkcije je 

potrebna podpora operaterja. 

2. Nastavitve telefona 
S to funkcijo lahko nastavite datum in 
čas, jezik, hitre tipke in samodejno 
zaklepanje zaslona. 
 

3. Prikazovalnik 
S to funkcijo nastavite zakasnitev pred 
izklopom zaslona, kontrast in čas 



 

osvetlitve. Posamezne vrednosti lahko 
spremenite s tipkama * in #. 
 

4.  Varnost 
Za varovanje osebnih podatkov lahko 
nastavite varovanje svoje kartice SIM ali 
telefona, seznam neželenih številk itd..  

Obnovitev tovarniških nastavitev  
Vnesite geslo »1234« 
 

5. Profili 
Ta mobilni telefon ponuja več 
prednastavljenih profilov. Profil lahko 
izberete, ga uredite ali aktivirate. Na 
voljo so naslednje možnosti: 
 
Običajno 
Tiho  
Sestanek 



 

Znotraj 
Zunaj 
 

UREJEVALNIK DATOTEK 

Upravitelj datotek ureja datoteke v 
telefonu in na zunanji pomnilniški kartici. 
V tem meniju lahko urejate slike, 
datoteke MP3 in druge mape v tem 
meniju.  
 
Moja glasba – mapa Avdio 
Foto galerija – mapa Fotografije 
Videa – mapa Videa  
 

KOLEDAR 

1. Koledar 
V koledarju lahko prikažete datum, 
dodate ali izbrišete dogodek itd.. 



 

 

2. Kalkulator 
Ta funkcija omogoča običajne funkcije 
kalkulatorja, vključno s plusom, 
minusom, množenjem in deljenjem. 
 

3. Budilka 
V budilki lahko nastavite 3 alarme s 
ponavljanjem, dremežem ali vrsto 
alarma. 
 

4. Štoparica / Merilec časa 
Telefon lahko uporabite kot navadno 
štoparico. S pritiskom na klicno tipko 
vklopite štoparico. Ugasnete jo z isto 
tipko. Po ustavitvi jo lahko ponastavite s 
številčno tipko 5.   
 
 



 

5. Bluetooth   
Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali 
izklopite.  
Bluetooth: Funkcijo lahko vklopite in 
nato poiščete drugo napravo Bluetooth, 
jo združite z drugo napravo in ju 
uporabljati obe hkrati. Preko Bluetooth 
lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik, 
dostop do zvočnih datotek itd..  
 

POVEČEVANJE 

S tipkama »Gor-Dol« lahko prilagodite 

povečavo. 

 

Garancijski servis in servis izven nje 

Popravila ali servis so možna samo na 

servisnem središču pooblaščenem za 



 

popravila izdelkov znamke EVOLVEO 

(več informacij na www.evolveo.com), 

sicer lahko telefon poškodujete in 

izgubite garancijo. 

 

Odstranjevanje:  

Simbol prečrtanega zabojnika na 

izdelku, v spremni dokumentaciji ali na 

ovitku pomeni, da je treba v Evropski 

uniji vso električno in elektronsko 

opremo, navadne in polnilne baterije 

odlagati ločeno, na za to namenjeno 

mesto. Ne mečite teh izdelkov med 



 

nerazvrščene odpadke. 

    

IZJAVA O SKLADNOSTI 

Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da 

telefon EVOLVEO EasyPhone FM 

izpolnjuje zahteve standardov in 

predpisov, ki ustrezajo tovrstni napravi. 

 

Celotna izjava o skladnosti je na voljo na 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 

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 spremenita brez predhodnega 

obvestila stranke. 


