Draga stranka, Najlepša hvala, ker ste izbrali mobilni telefon EVOLVEO.

1. Pomembna opozorila

2. Aparat

Med upravljanjem motornega vozila uporabljajte prostoročni način
klicanja. V primeru telefonskega klica parkirajte vaše vozilo ob cesti
samo v nujnih situacijah.
Izklopite svoj telefon, ko vstopate na letalo, kot tudi med samim
letom.
Bodite previdni, ko uporabljate telefon blizu spodbujevalnikov, slušnih
aparatov ali drugih elektronskih medicinskih aparatov.
Ne poskušajte razstaviti telefona. Če imate kakršne koli težave z vašim
telefonom, prosimo, kontaktirajte vašega prodajalca ali servisni
center.
Ne polnite telefona, če baterije ni v telefonu.
Zaščitite vaš telefon pred magnetnim poljem. Ne izpostavljajte telefona
predmetom z magnetnimi elementi, kot npr. kreditnim karticam.
Zaščitite vaš telefon pred tekočinami. Če vlaga prodre v telefon, lahko
povzroči razjedanje vašega telefona. Takoj odstranite baterijo.
Telefona ne uporabljajte v zelo hladnih ali toplih razmerah. Telefona
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Telefon varujte pred
prašnimi ali zelo vlažnimi razmerami.
Za čiščenje telefona ne uporabljajte tekočin ali mokrih snovi, ki
vsebujejo močna topila.

3. Priprava na uporabo

1. Položite vaš telefon na ravno površino; zaslon naj bo obrnjen proti površini.
Odstranite pokrov baterije tako, da ga porinete nazvgor.
2. Poiščite režo za SIM kartico in vstavite kartico tako, da so kovinski kontakti
kartice obrnjeni navzdol.
3. Vstavite lahko tudi microSDHC kartico. Kartico zaklenite tako, da potegnete
kovinsko ploščico v položaj LOCK (ZAKLENJENO).
4. Vstavite baterije.
5. Ponovno pritrdite pokrov baterije.
Polnjenje baterije
1. Prepričajte se, ali je baterija vstavljena v telefon.
2. Telefon je mogoče napolniti ko je izklopljen ali vklopljen.
3. Priključek za napajanje se nahaja na spodnji strani telefona.
4. Telefon je mogoče polniti neposredno preko priključka microUSB s priloženim
230W polnilcem, ali pa s stacionarnim polnilcem, ki ga povežete s priloženim 230W
polnilcem. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilec iz vtičnice.
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Slušalka
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Glasnost
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Leva funkcijska tipka
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Klic, Odgovori, Zgodovina klicev
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Najljubši
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Posebni znaki
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Način tekstovnega vnašanja, Tiho
UP-DOWN v meniju ali predmetih
menija
Fotoaparat
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Zaklep – odklep številčnice
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Gumb za vklop/izklop, Konec klica

12

Desna funkcijska tipka

13

Svetilka

Vklop in izklop
Za vklop telefona, pritisnite in držite rdečo tipko (11), dokler se telefon ne vklopi.
Če je potrebno, vnesite PIN kodo vase SIM kartice.
Za izklop telefona, pritisnite in držite rdečo tipko (11), dokler se telefon ne
izklopi.
Zaklepanje številčnice
Za zaklep številčnice, potegnite gumb na strani telefona navzgor. Za odklep
številčnice, potegnite gumb na strani telefona navzdol.
Če želite zakleniti vaš telefon pred drugimi uporabniki, lahko dodate geslo za
zaklep telefona. Običajno to geslo določi proizvajalec in ga je mogoče spremeniti.

Privzeto geslo je 1122
Telefona ni mogoče uporabljati, ko je zaklenjen. Za neovirano uporabo telefona je
potrebno vnesti pravilno geslo. Če privzeto geslo spremenite, si novo geslo
zapomnite!
Svetilka
Za vklop ali izklop svetilke, vklopite ali izklopite gumb na strani vašega telefona.

4. Meni telefona

Pritisnite tipko GOR za vstop v meni telefona, uporabite tipke GOR in DOL za premikanje po meniju.
Pritisnite tipko (3) za izbiro vaše možnosti. Če se želite vrniti v meni ali preklicati vašo izbiro, pritisnite tipko (12).

5. Klicanje

Vtipkajte telefonsko številko s pomočjo številčnice in nato pritisnite zeleno
tipko za klic (4). V primeru napake, pritisnite desno tipko (12) "Izbriši" in
nazadnje vneseno število bo izbrisano.
Na dohodni klic se oglasite tako, da pritisnete zeleno tipko (4).
Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete zeleno tipko (11).
Glasnost med klicem lahko nastavite s tipko (2).
Pritisnite tipko (12) za vklop zvočnika med klicem.
Stiki
Vtipkajte številko iz vašega seznama stikov.
Pritisnite tipko DOL za "Seznam stikov ".
Poiščite željeno številko
Vtipkajte prvo črko željenega imena in nato poiščite pravi stik na seznamu s
pomočjo tip Gor/Dol.
Za izvršitev klica, pritisnite tipko (4) s sliko zelenega telefonskega sprejemnika.

6. SMS sporočilo

Pritisnite tipko GOR medtem, ko je telefon v stanju pripravljenosti in potrdite s
klikom na OK.

Napišite sporočilo
Najprej napišite vsebino vašega sporočila.
Pisanje sporočila
Pritisnite tipko # za preklop med načini vnosa (ABC, abc, 123, velike črke, male
črke, številke).
Številke lahko vtipkate s pomočjo tipk od 2 do 9, ko imate izbran način vnosa abc ali
ABC. Z večkratnim klikom na izbrano tipko bo vnesen eden izmed znakov, prikazanih
na izbrani tipki. Pritisnite enkrat za prvo prikazano črko na tipki, dvakrat za drugo,
itd. Uporabite tipke GOR/DOL za premikanje kazalčka levo ali desno.

Shranite številko v seznam stikov ali SIM kartico
Vtipkajte številko, katero želite shraniti, in nato pritisnite tipko (3) Možnosti>
Shrani v seznam stikov> V SIM ali V telefon. Vtipkajte ime > pritisnite tipko (3)
Možnosti> Shrani.
Nastavitve seznama stikov
Izberete lahko sledeče možnosti:
Nastavitve
Privzeti spomin: izberite kje se bodo vaši stiki shranjevali.
Priljubljeni: sezname lahko določite za tipke od 2 do 9.
Če želite poklicati izbrane stike, pritisnite in držite izbrano tipko več kot 2
sekundi.
Stanje spomina: prikaže trenutno stanje spomina SIM kartice in notranjega
spomina telefona.
Funkcija
Stike lahko kopirate v ali premikate med SIM kartico in telefonom.
Vstavljanje znakov, presledkov, številk
Pritisnite tipko * s katero se vam bo odprl meni znakov in uporabite tipki GOR/DOL
za izbor želenega znaka. Izbiro potrdite s klikom na (2).
Pritisnite tipko 0 za presledek; ta možnost ne deluje, ko je izbran način vnosa 123.
V načinu "123", lahko vnašate številke s tipkami na številčnici.
Pritisnite tipko (2) za pošiljanje vašega sporočila Možnosti> Pošlji> Vnesi
številko > Izberi številko iz seznama stikov, uporabite tipki GOR/DOL za
izbiranje prejemnikov sporočila, nato kliknite OK> Pošlji.
V meniju sporočil lahko najdete SMS nabiralnik, Poslana SMS sporočila, Osnutke
(nedokončana sporočila), Neposlana SMS sporočila ali Nastavitve sporočil
(Nastavitve SMS centra, poročila dostavljanja) itd.

7. MMS sporočila

Preverite nastavitve podatkovnega računa
Za pošiljanje MMS sporočil je potrebno pravilno namestiti podatkovni račun.
Če želite preveriti nastavitve podatkovnega računa, izberite Meni (na glavnem
zaslonu)> Nastavitve> Podatkovni računi. Če ni podatkovnega računa, izberite
Možnosti > Dodaj GPRS račun. Vnesite APN in proxy vrednosti v skladu z
nastavitvami vašega mobilnega operaterja (Za APN, proxy in ostale nastavitve, se
obrnite na spletno stran vašega operaterja).

8. Multimedija

Upravljanje datotek
Dovoljuje vam upravljanje datotek, ki so shranjene na vaši spominski kartici
(če je vstavljena v telefon).

Pisanje in pošiljanje MMS sporočila
Na glavnem zaslonu, izberite Meni> Sporočila> Napiši MMS sporočilo. Najprej
napišite tekst MMS sporočila, nato izberite "Dodaj sliko " za dodajanje slike. Nato
izberite možnost "Pošlji "> izberite prejemnika iz seznama stikov ali vnesite
telefonsko številko prejemnika. Izberite Možnosti > Pošlji.

Fotoaparat: Če želite spremeniti nastavitve, morate najprej vstaviti kartico
microSD.

Brskalnik slik: Lahko brskate med slikami, ki so shranjene na vaši spominski
kartici (če je vstavljena v telefon).
Predvajalnik:
Avdio datoteke je potrebno shraniti na kartico microSD v mapi "Moja Glasba ".
Snemalnik
Vnesite kartico microSD in izberite druge možnosti snemanja.

9. Nastavitve

Profili
Tukaj lahko shranite do 4 profile: Glavni, Tiho, Sestanek, Zunaj. Spremenite lahko
alarm, zvonenje, glasnost, itd. Vse profile lahko namestite po meri.
Telefon
Čas in datum
Tu lahko namestite datum, čas in vključite ali izključite poletni čas.

Jezik

Meni možnosti jezika.

Prednostni način vnašanja
Možnosti načina vnašanja.

Letalski način

S preklopom na ta način se bo SIM kartica izklopila in ne bo mogoče prejemati
ali opravljati klicev s telefonom.

LCD osvetlitev ozadja

Če želite spremeniti svetlost zaslona, pritisnite tipko (8). Zmanjšanje svetlosti
zaslona podaljša življenjsko dobo baterije.
Osvetljene tipke
Tukaj lahko vklopite ali izklopite osvetlitev tipk.
Podatkovni računi
Možnost dodajanja podatkovnih računov za MMS sporočila.

10. Dodatno

Budilka
Za namestitev budlike, pojdite na Dodatno> Budilka > Uredi. Za izklop ali vklop
budlike uporabite tipki (6) in (7). Določite čas in tip ponavljanja, melodijo in tip,
nato pritisnite tipko (3) in shranite spremembe.

FM radio
Če želite iz menija radia FM, pritisnite rdečo tipko.
Če se nahajate v meniju radia FM, lahko pritisnete 3 (Možnosti) za
dostop do lokalnega menija:
Seznam postaj: Če imate že izbrane posamične radijske postaje, lahko med
njimi izbirate in jih začnete poslušati.
Ročni vnos: Ročno vnesite radijsko frekvenco.
Samodejno iskanje: Po potrditvi dialoga "Samodejno poiščem in shranim
postaje?” se bo izvedlo iskanje.
Nastavitve – Predvajanje v ozadju: Vklop predvajanja v ozadju, tudi ko
zapustite meni radia FM.
Varnost
Tukaj lahko izberete PIN kodo za SIM kartico in telefon, ter namestite samodejni
zaklep tipkovnice.
PIN koda bo zahtevana vsakič, ko vključite vaš telefon.
PIN/PIN2 koda
PIN/PIN2 koda (4-8 številk) se uporablja za zaščito pred nedovoljeno uporabo vaše
SIM kartice. PIN kodo običajno poda operater, prejmete jo skupaj z vašo SIM
kartico. Poleg kartice dobite tudi PIN/PIN2. PIN/PIN2 koda bo zahtevana vsakič,
ko vključite vaš telefon. Če vnesete napačno PIN kodo 3 krat, se bo SIM kartica
samodejno zaklenila.
Opomba: Če 3 krat napačno vnesete PIN kodo, se bo SIM kartica samodejno
zaklenila in ostala zaklenjena, dokler ne vnesete PUK kode. Običajno prejmete
PUK kodo skupaj z vašo SIM kartico.
SOS nastavitve
Za omogočanje klicev SOS / SOS SMS sporočil, pojdite na Nastavitve > SOS
funkcija > Stanje: OFF ali ON.
Za alarm ali klicanje vseh shranjenih stikov, pritisnite tipko SOS na zadnji strani
telefona. Telefon lahko pošlje tudi SOS SMS sporočila, tekst sporočila je mogoče
spremeniti v Nastavitve > SOS sporočilo.
V primeru sprejeta klica na pomoč, bo telefon samodejno preklopil na prostoročni
način. Za izklop načina SOS, pritisnite tipko s sličico rdečega telefona (11).
Obnova privzetih nastavitev
Obnovite privzete nastavitve telefona (koda 1122).

baterije skrajša.
Kalkulator
Telefon vsebuje tudi kalkulator z osnovnimi računskimi funkcijami. Vnesite številke
(za vnos decimalne pike, pritisnite tipko "#", uporabite gor ali dol za vnos različnih
številčnih ukazov (+), (-), (x) ali (/) in pritisnite tipko (3) za potrditev izračuna.

Bluetooth
Če vključite Bluetooth in omogočite Visibility (Vidljivost), lahko poiščete ostale
Bluetooth naprave v bližini vaše naprave in jih nato povežete z vašim telefonom. Ko
je Bluetooth vključen, se poraba energije poveča in posledično se življenjska doba

11. Zgodovina klicev

Pritisnite zeleno tipko (3) na glavnem zaslonu za prikaz najnovejših klicev. Za celoten seznam vseh klicev, pojdite na Zgodovino klicev.

12. Odpravljanje težav

Če med uporabo telefona naletite na težavo, najprej preglejte možne rešitve v spodnji razpredelnici.
Težava

Rešitev

Telefona ni
mogoče vključiti.

Ali je baterija vsaj delno polna?
 Ali je baterija pravilno priključena?
 Preverite, ali je polnilec pravilno povezan.
 Ali je baterija še vedno funkcionalna? Funkcionalnost baterije se
tekom dolgotrajne uporabe poslabša. Po enoletni uporabi baterije
mogoče ne bo mogoče več uporabiti.
 Ali je baterija popolnoma napolnjena? Telefon je potrebno
povezati s polnilcem za daljše obdobje, dokler se polnjenje ne
prične. To lahko traja tudi desetine minut.
 Signal je preveč šibek ali pa prihaja do motenj. Preverite moč
signal po ikoni na zaslonu telefona; ali prikazuje vertikalne
črtice?
 Ali je SIM kartica pravilno vstavljena? Ali je stik na SIM kartici
slab, poškodovan? Če je SIM kartica poškodovana, kontaktirajte
vašega omrežnega operaterja za zamenjavo.
 Ali je telefon prijavljen v omrežje operaterja?
 Ali je izključeno blokiranje klicev?
 Imate dovolj sredstev za klic?
 Ali je telefon prijavljen v omrežje operaterja?
 Imate dovolj sredstev za klic?
 Ali je izključeno preusmerjanje klicev?
 Ali je izključeno blokiranje klicev?

Baterije ni mogoče
napolniti.

Prijava v omrežje
operaterja ni
mogoča.

Ni mogoče opraviti
telefonskega klica.
Ni mogoče sprejeti
dohodnih klicev.
Telefon se je po treh
napačnih vnosih PIN
kode zaklenil.
Napaka SIM
kartice.
Telefon deluje
nepravilno.



Vnesite PUK kodo, katero ste prejeli pri vašem operaterju
ali pa kontaktirajte operaterja.
Kontaktni jezički na SIM kartici so umazani. Očistite jih.
SIM kartica je poškodovana. Zamenjajte jo.
Izberite "Nastavitve> Obnovi privzete nastavitve in vrnite
telefon v svoje prvotno stanje. Če gesla niste spremenili,
vnesite privzeto geslo 1122.



Če ne najdete rešitve, kontaktirajte servisni center ali vašega distributerja.
EVOLVEO distributer za Republiko Češko lahko najdete na
www.evolveo.com.
Še vedno potrebujete nasvete?
Preberite “Pogosta Vprašanja” na www.evolveo.com ali pa kontaktirajte
tehnično podporo EVOLVEO.
Garancija se NE UPOŠTEVA za:
•uporabo aparata v namene, za katere naprava ni bila namenjena
•mehanične poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe
•poškodbe, ki so jih povzročili naravni elementi, kot npr. ogenj, voda,
statična elektrika, izpadi elektrike, itd.
•poškodbe, ki so posledica neodobrenega popravila
•poškodbe na garancijskem pečatu ali neberljive serijske številke na
napravi
Razpolaganje z odpadki
Simbol prekrižanega smetnjaka na produktu, v literature ali na embalaži, je
opomin stališča Evropske Unije do ravnanja z vsemi elektronskimi odpadki.
Vsi električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji se morajo
shranjevati kot ločeni odpadki, po koncu svoje življenjske dobe. Odpadkov
ne odlagajte v nesortirane ostale odpadke.
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IZJAVA O SKLADNOSTI

Tukaj omenjeno podjetje ABACUS Electric s.r.o. izjavlja, da je izdelek
EVOLVEO EasyPhone XD (EAN: 8594161336914, 8594161336945,
8594161336921) v skladu z osnovnimi zahtevami directive 1999/5/EC (Order
no.426/2000 Coll.). Celoten tekst izjave o skladnosti najdete na
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © 2016 ABACUS Electric s.r.o.
Vse pravice pridržane. Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

