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Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το 

απαγορευτικό Χ (WEEE) στο προϊόν, στην βιβλιογραφία 

ή στην συσκευασία δηλώνει πως στις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να 

τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους 

απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε 

αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.

www.evolveo.com 
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Κατοχυρωμένα δικαιώματα.

        Απόρριψη

Η Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το 

EVOLVEO StrongPhone Z4 είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές των οδηγιών και κανονισμών, που 

σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής.

Abacus Electric, s.r.o.
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Planá 2, 370 01, Czech Republic

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

Hong Kong

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους 

κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο 

ftp://ftp.evolveo.com/ce

QUICK START GUIDE κάλυμμα
Σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή 
SIM, ωθήστε την απαλά και ασφαλίστε

Εισαγωγή της κάρτας SIM

Εισαγωγή της κάρτας 

ολοκληρώθηκε

Δεξί κουμπί

MicroUSB

Ακουστικά
Εισάγετε την μπαταρία

Φορτίστε για 12 ώρες
Συνιστούμε να φορτίσετε τη μπαταρία
επί 12 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το 

Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά 

Αριστερό κουμπί

Κάντε μια κλήση

Για να κλειδώσετε τα 
πλήκτρα, πατήστε το κουμπ

Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση

Κάμερα Ηχείο

ENGΑγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που 

επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο της Τσεχικής 

εταιρείας EVOLVEO. 

g Καθαρίστε το τηλέφωνο αμέσως αν έρθει σε επαφή 
με υλικά ή προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν 
κηλίδες, όπως μελάνι, χρώμα, μέικ-απ, τροφή, λάδι 
και άλλα.

g Η οθόνη του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένη από 
σκληρό γυαλί, το οποίο μπορεί να σπάσει αν χτυπήσει 
σε σκληρή επιφάνεια, όταν εκτεθεί σε ισχυρό χτύπημα 
ή όταν η οθόνη καμφθεί ή παραμορφωθεί με άλλο 
τρόπο. Σε περίπτωση καταστροφής της οθόνης, μην 
επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Το 
σπασμένο γυαλί λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση. 

g Αυτό το τηλέφωνο είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρονική 
συσκευή, ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται 
από χτυπήματα και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

g Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που 
προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, όπως όχι καλά 
κλεισμένο πίσω κάλυμμα.

Συστάσεις για συντήρηση και ασφαλή χρήση:
g Το EVOLVEO StrongPhone Z4 είναι σχεδιασμένο για 
να είναι πολύ πιο ισχυρό σε σύγκριση με ένα 
συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο, δυστυχώς όμως δεν 
είναι άφθαρτο.

g Το EVOLVEO StrongPhone Z4 είναι σύμφωνο με την 
πιστοποίηση IP68. Ωστόσο, αυτό το πρότυπο δεν 
διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητα της συσκευής.

g Το τηλέφωνο είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στη 
σκόνη υπό τις ακόλουθες συνθήκες: το πίσω κάλυμμα 
είναι κλεισμένο καλά. Το τηλέφωνο δεν βρίσκεται 
βαθύτερα του 1,5 μέτρου νερού και όχι για 
περισσότερα από 60 λεπτά. Πρέπει να είναι σε γλυκό 
νερό (όχι θαλασσινό νερό). Περιστασιακή χρήση σε 
χλωριωμένες πισίνες είναι δυνατή, αν στη συνέχεια 
ξεπλύνετε το τηλέφωνο με καθαρό νερό. Να μην 
χρησιμοποιείται σε θαλασσινό νερό ή σε πισίνες 
αλμυρού νερού. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες 
που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

g Η μακροχρόνια έκθεση σε μεταλλική σκόνη και άλλα 
μεταλλικά σωματίδια μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε 
μεγάφωνο ή μικρόφωνο και δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

g Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών, 
προϊόντα οικιακής καθαριότητας, σπρέι, διαλύματα, 
οινόπνευμα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

g Αν το τηλέφωνο πέσει σε νερό, μην πατήσετε 
πλήκτρα, σκουπίστε το με ένα στεγνό ύφασμα και 
αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το 
ενεργοποιήσετε ξανά.

g Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε το τηλέφωνο με 
εξωτερική θερμική πηγή, όπως μικροκύματα ή 
σεσουάρ μαλλιών.

Αν θέλετε να περιορίσετε τις επιπτώσεις της 
ενέργειας υψηλής συχνότητας, περιορίστε την 
διάρκεια της άμεσης έκθεσής σας σε 
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, για παράδειγμα, 
χρησιμοποιήστε 
ένα σετ Bluetooth hands-free, ή κρατήστε μεγαλύτερη 
απόσταση ανάμεσα στο σώμα σας και το τηλέφωνό 
σας.

g Το τηλέφωνο προορίζεται για λειτουργία σε 
θερμοκρασίες από 0º έως 40ºC και μπορεί να 
παραμείνει αποθηκευμένο σε θερμοκρασίες από -20º 
έως 45ºC. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες 
μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του 
τηλεφώνου ή την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

g Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εξωτερικό 
χώρο στην διάρκεια καταιγίδας, τυχόν καταστροφή 
της συσκευής ή τραυματισμός σας που μπορεί να 
προκληθεί από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση. 

g Μην τρυπάτε τα ηχεία, μην εισάγετε οποιαδήποτε 
αντικείμενα στις οπές, μην βάφετε το τηλέφωνο με 
χρώματα - όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την 
λειτουργικότητα του τηλεφώνου και την μόνωσή του.    

g Το EVOLVEO StrongPhone Z4 έχει ελεγχθεί για 
συμβατότητα με τα πρότυπα EU ραδιοκυμάτων, WiFi 
και Bluetooth.

g Μην επισκευάσετε ποτέ το τηλέφωνο μόνοι σας, 
οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση, 
συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των 
εξωτερικών βιδών, μπορεί να οδηγήσει σε 
καταστροφή, η οποία δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.  

g Οι εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές δεν φέρουν 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άμεση 
ή έμμεση καταστροφή, προκληθείσα από την χρήση 
του τηλεφώνου, ανεξάρτητα από το πώς ακριβώς 
προκλήθηκε.

Εξυπηρέτηση στην εγγύηση και μετά 

την εγγύηση
Οι επισκευές και η συντήρηση επιτρέπεται να 

εκτελούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία για 

τα προϊόντα EVOLVEO (βλ. www.evolveo.com), 

διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο κινητό 

σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύηση.

g Εκ προθέσεως φθοράς.

g Ηλεκτρομηχανικής ή μηχανικής βλάβης στο 

τηλέφωνο προκληθείσας από ακατάλληλη χρήση 

(π.χ., σπασμένη οθόνη, σπασμένο μπροστινό ή πίσω 

κάλυμμα του τηλεφώνου, κατεστραμμένη υποδοχή 

microUSB, υποδοχή κάρτας SIM, υποδοχή κάρτας 

microSDHC, σύνδεσης ακουστικών,, κ.λπ).

g Βλάβης στα ηχεία και ακουστικά, προκληθείσας από 

ρινίσματα μετάλλων.

Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ σε περιπτώσεις:
g Εγκατάστασης άλλου υλικολογισμικού (firmware) 

από το πρωτότυπο εργοστασιακό υλικολογισμικό 

που είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνο EVOLVEO.

g Καταστροφής προκαλούμενης από φυσικά 

φαινόμενα, όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, στατικό 

ηλεκτρισμό, υψηλές θερμοκρασίες.

g Βλαβών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας g 

Μπαταρίας, αν μετά από 6 μήνες χρήσης δεν διατηρεί 

την αρχική της δυναμικότητα (η εγγύηση για την 

χωρητικότητα μπαταρίας είναι 6 μήνες).

g Ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή

g Ελαττωμάτων που προκαλούνται από κανονική 

φθορά.

g Αν το firmware τηλεφώνου απαιτεί αναβάθμιση 

λόγω αλλαγών στις παραμέτρους των δικτύων της 

κινητής  τηλεφωνίας.

Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμούς

g Ελέγξτε την κάρτα SIM ή αντικαταστήστε την με 
άλλη.

Αποτυχία φόρτισης

g Κακή επαφή, ελέγξτε τις επαφές, αντικαταστήστε το 
καλώδιο ή το φορτιστή.

g Η τάση φόρτισης είναι πολύ χαμηλή, κατ' αρχήν 
φορτίστε για περίπου μισή ώρα, κατόπιν 
αποσυνδέστε τον φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και 
φορτίστε την μπαταρία πλήρως.

g Λάθος φορτιστής, χρησιμοποιήστε το σωστό 
φορτιστή.

Σφάλμα κάρτας SIM

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

Αντιμετώπιση προβλημάτων

g Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα (ή περισσότερα).

g Η μπαταρία είναι πεσμένη, φορτίστε την μπαταρία.

g Το πλήκτρο ενεργοποίησης του τηλεφώνου δεν 
πατήθηκε για αρκετό χρόνο.

g Εσφαλμένος αριθμός τηλεφώνου, ελέγξτε τον 
αριθμό τηλεφώνου

g Εσφαλμένη ρύθμιση, ελέγξτε τη ρύθμιση 
χαρακτηριστικού "Φραγμός κλήσεων".

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση

Μερική αποτυχία κλήσης

g  Υπάρχει σφάλμα της κάρτας SIM, ελέγξτε την κάρτα 
SIM ή αντικαταστήστε την με άλλη.

Εσφαλμένος κωδικός PIN

g Έχετε εισάγει εσφαλμένο κωδικό PIN για τρεις 
φορές, επικοινωνήστε με τον πάροχο.

g Η υπηρεσία δεν είναι ενεργή για την κάρτα σας SIM 
ή ο αριθμός SMS δεν ορίστηκε, επικοινωνήστε με τον 
πάροχο για να ορίσετε τις παραμέτρους.

Αδύνατη αποστολή μηνυμάτων SMS

Το τηλέφωνο δεν χτυπά για εισερχόμενη κλήση

Υπόδειξη: Συνιστάται να μιλάτε κατευθείαν στη θέση 

του μικροφώνου και να μιλάτε πιο δυνατά από ό, τι 

όταν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό τηλέφωνο.

Αυτό το χαρακτηριστικό προστατεύει το τηλέφωνό 

σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. "1234" είναι ο 

κωδικός πρόσβασης για επαναφορά του τηλεφώνου 

στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η εξερχόμενη κλήση δεν ακούγεται καλά 

Κλείδωμα τηλεφώνου

Το τηλέφωνο είναι αδιάβροχο, έτσι το μικρόφωνο 

προστατεύεται από αδιάβροχη μεμβράνη που 

εμποδίζει τη διείσδυση νερού και ως εκ τούτου 

αποδυναμώνει τον ήχο που φτάνει στο μικρόφωνο.

g   Η ένταση είναι μειωμένη στο ελάχιστο, ρυθμίστε 

ξανά την ένταση.

Το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

g Η μπαταρία είναι πεσμένη, φορτίστε την μπαταρία.

g Εσφαλμένη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος 

τερματισμός δεν είναι ενεργός.

Αποτυχία αυτόματου κλειδώματος

g Τυχαία αποτυχία, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.

g  Έχει εισαχθεί εσφαλμένος κωδικός (ξεχάσατε τον 

κωδικό), επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης 

EVOLVEO.
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«Φακός" και το πλήκτρο "*" Προφίλ χρήστη

Ανοίξτε το πίσω

microSDHC

και κλείστε το

Η εγκατάσταση

τηλέφωνο για πρώτη φορά.

ταυτοχρόνως.

Τέλος κλήσης

StrongPhone Z4

λάμπα

Κουμπί SOS

Κουμπί πλοήγησης
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