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Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon české značky EVOLVEO.
Popis telefonu

Číslo

Klávesa

1

Levé tlačítko

2

Pravé tlačítko

3

Tlačítko
vytáčení

4

Ukončovací
tlačítko

Popis funkce
• Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky v pohotovostním režimu, položek obsluhy funkcí
nebo potvrzení funkcí.
• V pohotovostním režimu vstoupíte do telefonního seznamu. Stisknutím tohoto tlačítka v
nabídce se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do všech záznamů hovorů; zadáte telefonní číslo v
pohotovostním režimu, vytáčíte číslo.
• Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete telefon.
• Ukončení hovoru nebo odmítnutí hovoru.
• Návrat do pohotovostního stavu.
• Používá se hlavně pro vytáčení v pohotovostním režimu a pro zadávání číslic a znaků v
edičním režimu.
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*/# a čísla

• Pokud jste nastavili rychlé vytáčení, dlouhým stisknutím tlačítka 2-9 můžete spustit rychlé
vytáčení.
• V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko * a zadejte „+“ pro použití při vytáčení
mezinárodního čísla.
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Tlačítko
hlasitosti
Konektor na
sluchátka
Svítilna
USB port
Reproduktor
Fotoaparát
Tlačítko OK

Nastavení hlasitosti
Konektor na sluchátka
Svítilna
USB port
Reproduktor
Fotoaparát
Tlačítko OK
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Ikony
Svislé sloupce označují sílu signálu signálu sítě GSM.
Označuje, že je váš telefon uzamčen.
Označuje přehrávání hudby
Označuje, že je nastaven budík
Režim náhlavní soupravy
Připojená síťová služba
Nový zmeškaný hovor
Nová SMS
Nová MMS
Režim zvonění
Režim schůzky
Nová MMS
Přepojení hovoru
Bluetooth
Ikona baterie
Instalace SIM karty
Slot SIM karty je umístěn uvnitř telefonu, při instalaci otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a otočte telefon dozadu,
vyhledejte pozici slotu SIM karty.
Vložte SIM kartu kovovou stranou dolů, opatrně zasuňte do slotu a upevněte.
Instalace paměťové karty
Vypněte telefon, otevřete zadní kryt a vyhledejte umístění slotu paměťové karty. Vložte paměťovou kartu kovovou stranou
dolů, opatrně zasuňte do slotu a upevněte.
USB port
Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a kopírovat \ přesouvat soubory a provádět některé další operace.
Fotografie \ zvukové záznamy \ video atd. Použití kabelu USB: Vložte jednu stranu kabelu USB do rozhraní USB v počítači a
druhou stranu připojte k rozhraní USB / nabíjení na levé straně telefonu a vyberte položku „Storage Device“ (Paměťové
zařízení).
Bezpečnostní hesla
Váš mobilní telefon a SIM karta mají různá hesla. Tato hesla mohou zabránit neoprávněnému použití vašeho mobilního
telefonu a SIM karet. Na vyžádání kteréhokoli z kódů vysvětlených níže zadejte příslušný kód a stiskněte klávesu OK. Pokud
dojde k chybě zadávání, stisknutím tlačítka „Vymazat“ vymažte nesprávný vstup a poté zadejte správné číslo. Pomocí
nabídky „Nastavení -> Nastavení zabezpečení -> Změnit heslo“ můžete změnit kód PIN, kód PIN2 a heslo telefonu.
■Heslo telefonu
Heslo telefonu vám pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Heslo telefonu obvykle poskytuje výrobce s
telefonem. Přednastavené heslo telefonu výrobce je „1122“. Pokud byl mobilní telefon uzamčen, budete po spuštění
vyzváni k zadání hesla telefonu.
■PIN
PIN kód (Personal Identification Code, 4-8číslel) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN se dodává se SIM
kartou. Pokud spustíte funkci kontroly PIN, budete muset při každém spuštění zadat PIN kód. Pokud třikrát za sebou zadáte
nesprávný PIN, SIM karta bude uzamčena, způsob odemknutí je následující:
● Podle výzvy k zadání správného kódu PUK odemkněte SIM kartu.
● Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko „OK“.
● Výzva k opětovnému zadání nového kódu PIN, znovu zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko „OK“.
● PUK kód je správný, odemkněte SIM kartu a PIN kód je resetován.
Poznámka: Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zamkne a k odemčení byste měli použít kód PUK.
■PUK
Chcete-li odemknout kód PIN, zadejte kód PUK (Personal unlock code). PUK kód je poskytován výrobcem se SIM kartou.
Pokud ji nemáte, kontaktujte svého operátora sítě. Pokud desetkrát za sebou zadáte nesprávný kód PUK, SIM karta se
stane neplatnou. Obraťte se na provozovatele sítě a požádejte o novou kartu.
Nabíjení baterie
● Indikátor nabití baterie: váš telefon může sledovat a zobrazovat informace o baterii.
● Normálně můžete vidět zbývající energii baterie z ikony baterie v pravém horním rohu obrazovky.
● Když je baterie nabíjena, zobrazuje animaci nabíjení. Když se zastaví animace, znamená to dokončení nabíjení.
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Zapnutí / vypnutí telefonu
● Dlouhým stisknutím tlačítka Ukončovacího tlačítka spustíte telefon. Na obrazovce se zobrazí spouštěcí animace.
● Pokud telefon požádá o zadání hesla telefonu, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko „OK“. Heslo telefonu je
přednastaveno na 1122.
● Pokud telefon požaduje PIN kód, zadejte PIN kód a stiskněte softklávesu „OK“.
● Dlouhým stisknutím Ukončovacího tlačítka telefon vypnete.
Telefonování
Zadejte telefonní číslo, stisknutím tlačítka Volat vytočte číslo. Hovor ukončíte stisknutím Ukončovacího tlačítka.
■ Mezinárodní hovor: Stiskněte dvakrát tlačítko * a zadejte znak „+“. Zadejte kód země a telefonní číslo, stiskněte tlačítko
Volat.
■ Oprava chyb při psaní: Stisknutím pravého kontextového tlačítka vymažete poslední znak na obrazovce. Chcete-li
vymazat veškerý vstup, stiskněte dlouze pravé funkční tlačítko nebo přímo stiskněte Ukončovací tlačítko.
■ Telefonování v telefonním seznamu: Stisknutím pravého kontextového tlačítka přejdete do telefonního seznamu,
stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyhledejte číslo, na které chcete volat.
■ Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Volat, mobilní telefon automaticky vytočí odpovídající číslo.
■ Opakované vytočení posledního čísla: na pohotovostní obrazovce stisknutím tlačítka Volat zobrazíte seznam záznamů
volaných hovorů. Telefon zobrazí vytočené číslo, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte číslo hovoru a stiskněte
tlačítko Volat.
■ Rychlé vytáčení telefonních hovorů: upravte číslo rychlé volby v seznamu rychlé volby „telefonní seznam -> nastavení
telefonního seznamu -> seznam rychlé volby“ a potvrďte, že jeho stav je nastaven na „ZAP“.
Nastavení hlasitosti
Během hovoru stisknutím tlačítka + a - na levé straně upravte hlasitost hovoru.
Přijmutí příchozího hovoru
■ Stisknutím tlačítka volání nebo levého kontextového tlačítka přijmete hovor.
■ Hovor ukončíte stisknutím Ukončovacího tlačítka.
■ Přímým stisknutím Ukončovacího tlačítka odmítnete příchozí hovor.
Poznámka: Pokud je k dispozici identifikace volajícího, zobrazí se číslo volajícího (pokud je v mobilním telefonu uložen
nějaký telefonní záznam volajícího, zobrazí se jméno volajícího a telefonní číslo). Pokud není identifikace volajícího k
dispozici, zobrazí se číslo volajícího. Při používání nabídky nebo telefonního seznamu můžete také přijmout hovor.
Výpis hovorů
■Zmeškané hovory
■ Můžete zobrazit posledních 40 zmeškaných hovorů. Stisknutím levého kontextového tlačítka postupujte následovně:
● Zobrazit: zobrazení podrobností o telefonním čísle.
● Volat: vytočte telefonní číslo.
● Odeslat zprávy: odeslání SMS nebo MMS na telefonní číslo.
● Uložit do telefonního seznamu: uložení telefonního čísla do telefonního seznamu.
● Přidat do černé listiny: přidání telefonního čísla do černé listiny.
● Upravit před voláním: před voláním upravte telefonní číslo.
● Odstranit: odstranění telefonního čísla.
■Odchozí hovory
● Můžete zobrazit posledních 40 volaných hovorů. Můžete zobrazit, volat, posílat zprávy, přidávat do černé listiny,
upravovat před voláním, ukládat do telefonního seznamu, upravovat před voláním a mazat.
■Příchozí hovory
● Můžete zobrazit posledních 40 přijatých hovorů. Můžete zobrazit, volat, posílat zprávy, přidávat do černé listiny,
upravovat před voláním, ukládat do telefonního seznamu, upravovat před voláním a mazat.
■Smazat výpis hovorů
● Vymažte záznamy odchozích hovorů, zmeškaných hovoru a přijatých hovoru nebo vymažte všechny záznamy hovorů.
■Doba hovoru
● Zaznamenejte si poslední hovor, vytočené hovory, čas přijatých hovorů a vynulujte celou dobu SIM1 / SIM2.
■Cena hovoru
● Cena posledního hovoru SIM1 / SIM2: Zaznamenejte si náklady na poslední hovor.
● Všechny náklady na volání SIM1 / SIM2: Zaznamenejte si všechny náklady na hovory.
● Obnovit cenu hovoru SIM1 / SIM2: Obnovit cenu hovoru.
● Cenové limity SIM1 / SIM2: nastavení maximální hodnoty ceny.
● Ceny a sazby SIM1 / SIM2: nastavení cen a sazeb.
Poznámka: Pro získání kódu PIN2 musíte kontaktovat operátora svého mobilního telefonu, abyste mohli použít
odpovídající funkci.
■Počítadlo SMS
● Můžete zobrazit množství odeslaných a přijatých zpráv SIM1 / SIM2. Stisknutím levého kontextového tlačítka resetujte.
Další nastavení
● Blokovaná čísla: můžete zapnout nebo vypnout a nastavit blokovaná čísla.
● Automatické opětovné vytáčení: Pokud je volané číslo nedostupné, může mobilní telefon po určité době automaticky
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vytočit číslo. Maximální počet automatického opakovaného vytáčení je 10krát, během této doby uživatel nemůže vytočit
žádná jiná čísla.
● Upozornění na dobu hovoru: upozornění jsou jednoduché nebo periodické. Když je nastaveno jednoduché, je nutné
zadat konkrétní čas upozornění v rozsahu 1 ～ 3 000 (s). Po dosažení této doby mobilní telefon jednou automaticky
upozorní; pokud je nastaveno jako periodické, je třeba vybrat číselnou hodnotu v rozsahu 30 ～ 60 (s).
● Automatické rychlé ukončení: Po jeho nastavení se automaticky zavěsí, když čas během telefonního hovoru dosáhne
nastaveného časového limitu.
● Odmítnout přes SMS: odmítnutí hovoru a odeslání SMS pro informování o dalších funkcích.
● Režim odpovědi: Můžete nastavit libovolnou klávesu pro příjem nebo automatickou odpověď v režimu náhlavní
soupravy.
Telefonní seznam
Hledání
Rychlé vyhledávání: Můžete zadat jméno nebo telefonní číslo a další související informace pro rychlé nalezení kontaktů v
telefonním seznamu. Stisknutím tlačítka # v rozhraní telefonního seznamu přepnete metodu zadávání. Stisknutím tlačítka
nahoru nebo dolů můžete procházet záznamy a stisknutím tlačítka vytáčení volat.
Přidání nového kontaktu
V nabídce telefonního seznamu vyberete „Přidat kontakt“ a poté vyberte „na SIM kartu“ nebo „do telefonu“. Po potvrzení
bude existovat záznam, u kterého můžete nastavit jméno a telefonní číslo kontaktu. Stisknutím levého kontextového
tlačítka nebo tlačítka OK potvrďte uložení záznamu. Uložení zrušíte stisknutím pravého kontextového tlačítka. Po
dokončení zadání stiskněte levé kontextové tlačítko nebo tlačítko OK pro potvrzení uložení záznamu. Uložení zrušíte
stisknutím pravého kontextového tlačítka.
Možnosti kontaktu
Stiskněte levé kontextové tlačítko v kontaktu v telefonním seznamu, zadejte možnosti kontaktu, můžete prohlížet, odesílat
zprávy, volat, upravovat, mazat, kopírovat, přesouvat, poslat jmenovku, přidat na černou listinu, označit několik, skupiny
příchozích hovorů a atd.
● Zobrazit: zobrazení podrobností kontaktu.
● Odeslat zprávu: odeslání SMS nebo MMS vybranému kontaktu.
● Hovor: volání vybraného kontaktu.
● Upravit: úprava vybraného kontaktu.
● Smazat: odstranění vybraného kontaktu.
● Kopírovat: zkopírujte záznam do telefonu, na kartu SIM1, na kartu SIM2 a do souborů.
● Přesunout: Přesun z karty SIM do mobilního telefonu a z mobilního telefonu na kartu SIM.
● Odeslat kontakt: Toto číslo se odesílá prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu nebo Bluetooth.
● Přidat do Blokovaných čísel: Přidání kontaktu do Blokovaných čísel.
● Označit několik: Označení mnoha kontaktů v telefonním adresáři a odesílání zpráv, odesílání vizitek, zálohování kontaktů,
mazání štítků, označování všech kontaktů, rušení všech štítků a dalších operací.
● Skupiny volajících: Přidejte kontakt do skupiny.
Telefonní seznam nastavení
● Preferovaná pozice uložení: nastavení úložiště kontaktu zobrazeného v telefonním seznamu; K uložení lze vybrat kartu
SIM1, kartu SIM2, mobilní telefon a Vše.
● Rychlá volba: Zapnuto / Vypnuto. Je-li tato funkce otevřena, lze nastavit celkem osm skupin rychlého vytáčení
(odpovídající číselné tlačítko 2 ~ tlačítko 9). V pohotovostním stavu můžete dlouhým stisknutím odpovídajícího číselného
tlačítka vytočit odpovídající telefonní číslo.
● Mé číslo: přidejte své číslo.
● Extra čísla: Lze nastavit vaše telefonní číslo, povolená čísla a SOS čísla.
● Stav paměti: Zobrazte již uložené kontakty v telefonním seznamu a na kartě.
● Kopírovat kontakty: můžete zkopírovat telefonní seznam ze SIM1 \ SIM2 do telefonu nebo z telefonu na SIM1 \ SIM2.
● Přesunout kontakty: můžete přesunout telefonní seznam ze SIM1 / SIM2 do telefonu nebo z telefonu na SIM1 \ SIM2.
● Smazat všechny kontakty: můžete vymazat všechny kontakty z telefonního seznamu a SIM karty.
● Zálohovat kontakty: zálohování všech kontaktů v telefonním seznamu.
● Obnovit kontakty: Obnovte záložní kontakty do telefonu a uložte jej.
Správce souborů
Funkce správce souborů poskytuje funkci správy souborů v mobilním telefonu a na T-kartě. Otevřete správce souborů a
zobrazí se seznam aktuálních úložných zařízení. V rozhraní seznamu můžete naformátovat telefon a T-kartu a po
formátování budou všechna data z paměťového zařízení odstraněna.
■ Stisknutím tlačítka OK přejděte do vybrané složky.
■ Stisknutím levého funkčního tlačítka vstoupíte do možností, zadaný soubor můžete ovládat následujícím způsobem:
● Zobrazit (přehrát): Zobrazí nebo přehrajte určený soubor a existují různé změny pro různé typy dokumentů.
● Informace: Zobrazí se název souboru, datum, velikost, šířka a výška obrázku pro určený soubor.
● Upravit: úprava obrázku.
● Odeslat: odeslání souboru prostřednictvím MMS, e-mailu a Bluetooth.
● Použít jako: soubor lze vybrat pro tapetu, spořič obrazovky nebo obrázek hovoru.
● Nová složka: vytvoří novou složku v určené složce.
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● Přejmenovat: přejmenujte určený soubor.
● Smazat: odstranění zadaného souboru.
● Seřadit: Seřadit soubory v úložišti a zobrazí se způsobem jejich třídění; volitelné způsoby jsou třídění podle názvu, typu,
času a velikosti.
● Označit několik: Označení více vybraných souborů ve správě a kopírování souborů, přesouvání, odesílání přes Bluetooth,
mazání značek, zrušení značek a zrušení všech značek a dalších operací.
● Kopírovat: zkopíruje určený soubor na určené místo. Stisknutím tlačítka „zpět“ zrušte tento příkaz. Pokud zbývající místo
nestačí k dokončení operace kopírování, mobilní telefon poskytne rychlé informace.
● Přesunout: přesuňte určený soubor na určené místo.
● Smazat všechny soubory: smaže všechny soubory v zadaném souboru.
● Podrobnosti: zobrazuje datum a velikost zadaného souboru.
Organizér
Kalkulačka
■ Kalkulačka používá jednoduché funkce výpočtu, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.
● Zadejte první číslo, když se na obrazovce zobrazí „0“.
● Stiskněte odpovídající tlačítka +, -, *, / a symbolů.
● Zadejte druhé číslo.
● Stiskněte tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí výsledky výpočtu.
● Pokračovat ve výpočtu: pokud chcete použít stávající výsledky výpočtu, můžete pokračovat v zadávání operátoru a
zadávání třetího čísla k výpočtu.
● Konec: Stisknutím pravého kontextového tlačítka „zpět“ opustíte nabídku.
Kalendář
Můžete upravit a zobrazit zadanou událost. Vyberte Kalendář, stiskněte levé funkční tlačítko, níže uvedené funkce:
● Zobrazit: zobrazení aktuálního data.
● Zobrazit vše: zobrazení všech událostí.
● Přidat událost: přidání nové události.
● Smazat: smazat vždy jednu událost.
● Přeskočit na konkrétní datum: Přeskočení na konkrétní datum pro zobrazení nebo úpravu poznámky.
● Přepnout na dnešek: když si prohlížíte jiné datum kalendáře, můžete si vybrat tuto funkci, abyste vrátili datum nastavení.
Stopky
■ Telefon můžete použít k jednoduchému záznamu času s přesností 0,01 sekundy. Stisknutím levého kontextového tlačítka
spusťte časovač a poté stisknutím levého kontextového tlačítka zastavte časování. Můžete zvolit typické stopky a stopky s
mezičasy.
Čtečka e-knih
● Otevřít: otevření zadané knihy.
● Systémové nastavení: můžete nastavit velikost písma, režim stránky svazku, rychlost rolování stránky, zvolit umístění
úložiště.
● Informace: zobrazí název, velikost a formát aktuálně vybrané knihy.
● Odstranit: odstranění aktuálně vybrané knihy.
● Smazat vše: smaže všechny e-knihy.
● Seřadit: Seřadit soubory podle názvu, typu, času a velikosti.
Úkoly
● Po vytvoření nového úkolu vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů položku, kterou chcete nastavit; Stiskněte
levé a pravé navigační tlačítko nebo použijte digitální klávesnici pro změnu a stiskněte tlačítko OK pro uložení nastavení.
● Možnosti rozhraní seznamu úkolů vám umožní prohlížet, přidávat, upravovat, mazat, mazat vypršené úkoly, mazat vše,
přeskakovat na zadané datum, prohlížet nedokončené úkoly, odesílat plán, ukládat do souboru a další operace.
● Zobrazit: zobrazení aktuální úlohy.
● Přidat: přidání nového úkolu.
● Upravit: úprava aktuální úlohy.
● Odstranit vypršené úkoly: odstranit vypršené úkoly.
● Smazat vše: smaže všechny úkoly.
● Přeskočit na zadané datum: přeskočení na zadané datum pro zobrazení nebo úpravu úkolu.
● Zobrazit nedokončený úkol: zobrazit aktuální nedokončený úkol.
● Odeslat plán: můžete zvolit odeslání aktuálního plánu prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu nebo Bluetooth.
● Uložit jako soubor: aktuální plán můžete uložit jako soubor do telefonu nebo na paměťovou kartu.
Budík
■ Tento telefon nabízí pro uživatele pět budíků, které si uživatelé mohou nastavit podle svých vlastních potřeb. Stisknutím
levého kontextového tlačítka přejděte do funkce Nastavit budík:
● Stisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte zapnutí nebo vypnutí.
● Nastavte budík.
● Vyberte požadovaný zvonění budíku: jednou denně, každý den, podle vlastního výběru den nebo některé dny v jednom
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týdnu.
● Můžete si vybrat vyzváněcí tón nebo vybrat hudební vyzváněcí tóny ze souboru.
● Typ výzvy: nastaveno na „vibrace a zvonění, pouze zvonění, pouze vibrace“.
● Stisknutím tlačítka „Dokončit“ dokončete nastavení.
Poznámka: Když zazvoní budík, pokud se rozhodnete spát nebo neprovedete žádnou operaci, která by zvonění zabránila, o
5 minut později budík znovu zazvoní. Pokud nebude ukončen, budík se automaticky vypne po 10 zvonění.
Světový čas
■ Tato funkce umožňuje zobrazit aktuální místní čas po celém světě.
Poznámky
■ Můžete přidat poznámku a stisknutím levého funkčního tlačítka zadat následující možnosti:
● Kontrola: Zkontrolujte aktuálně zaznamenané informace.
● Upravit: Upravte aktuálně vybranou poznámku.
● Vytvořit novou poznámku: Pro přidání nové poznámky.
● Více značek: Značky, které lze v dávce odstranit.
● Odstranit: Odstranění aktuálně zaznamenaných informací.
Zprávy
Napsat zprávu
Napište text zprávy do otevřeného menu. Klepnutím na „volby“ můžete ovládat následující funkce:
■ Odeslat: odeslání SMS nebo MMS.
● Zadat příjemce: odeslání SMS nebo MMS.
● Upravit příjemce: Znovu upravte příjemce.
● Odstranit příjemce: odstranění vybraného příjemce.
● Odstranit všechny příjemce: odstranění všech příjemců.
● Uložit: uložte jako koncept pomocí SIM karty.
■ Vložte symbol: Vyberte symbol, který chcete vložit.
■ Způsob vkládání: Vyberte metodu vstupu, kterou chcete použít.
■ Přidat obrázek: přidejte obrázek, který chcete odeslat.
■ Přidat zvuk: přidejte zvuk, který chcete odeslat.
■ Přidat předmět: přidejte text, který chcete odeslat.
■ Volby snímku: Přidejte k informacím obrázky a převeďte je na zprávu MMS.
■ Možnosti stránky: Přidat nové stránky MMS a přidat novou stránku dříve a poté.
■ Přepnout na MMS: Přepnout na MMS nebo SMS.
■ Přepnout na MMS: Přepnout na MMS nebo SMS.
● Vložit textové šablony: Šablonu můžete vložit do editační zprávy.
● Vložit přílohu: přidejte dokumenty uložené na paměťové kartě nebo telefonu.
● Vložte telefonní číslo kontaktu: Vložte telefonní číslo kontaktu.
● Vložte jméno kontaktu: Vložte jméno kontaktu.
● Vložit záložku: přidání síťové adresy do síťové služby.
■ Uložit: Uložte SMS nebo MMS do schránky konceptu.
■ Podrobnosti: Zobrazení typu informací, stránek, počtu příjemců a celkového počtu stránek.
Doručené
Telefon ukládá SMS, MMS, které přijímá, do doručené pošty. Pokud přijme SMS zprávu, ikona zprávy nebude stejná
jako ikona MMS, takže kategorii lze přímo rozlišit. Pokud existují nepřečtené zprávy, zobrazí se nepřečtené informace.
Pokud informace zkontrolujete, stav informací se změní na již přečtený a odpovídající ikona se změní na ikonu, která již
byla přečtena. V seznamu informací nebo kontrole informací klikněte na možnost levé klávesy a proveďte následující
operace:
Poznámka: Po přijetí nové zprávy se na obrazovce zobrazí ikona. Pokud je paměť plná, nebudete moci novou zprávu
přijímat. Odstraňte nepotřebné zprávy.
● Zobrazit: zobrazení SMS.
● Odpovědět: odpověď prostřednictvím SMS.
● Volat: vytočte odesílatele.
● Poslat dál: přeposlat zprávu.
● Smazat: odstranění zprávy.
● Smazat vše: odstranění všech SMS ve složce Doručená pošta.
● Uložit do telefonního seznamu: uložení telefonního čísla do telefonního seznamu.
● Přesunout do archivu: Přesunutí textové zprávy do složky.
● Označit několik: Lze označit více zpráv.
● Označeno jako nepřečtené: Přečtené zprávy lze označit jako nepřečtené a nepřečtené zprávy lze označit jako přečtené.
Koncepty
■ Zde jsou uloženy zprávy, které ještě nejsou připraveny k odeslání, aby mohly být upraveny a odeslány znovu.
Neodeslané
■ Zde jsou uloženy zprávy, které se prozatím neodeslaly nebo se je nepodařilo odeslat.
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Odeslané
Zde jsou uloženy zprávy, které se se úspěšně odeslaly.
Archiv
■Místo, kde jsou uloženy archivované zprávy
Zprávy operátora
■ Služba, která umožňuje přijímat různý obsah textových zpráv, například povětrnostní podmínky nebo dopravní
informace.
● Režim příjmu: zapnutí nebo vypnutí nastavení zpráv vysílání.
● Nastavení kanálu: nastavení kanálu vysílání.
● Jazyk: vyberte jazyk.
● Čtení zprávy: přečte zprávu o vysílání. Stisknutím tlačítka nahoru a dolů zobrazte zprávu.
Šablony
■ Telefon má šablony SMS a MMS, existuje 10 výchozích SMS a 5 MMS šablon, z nichž si uživatelé mohou vybrat, a pomocí
šablon můžete vytvářet nové informace;
■ Zadejte seznam šablon; kliknutím na levé funkční tlačítko proveďte následující operace:
● Použít: Přímo vložte do zprávy a odešlete.
● Upravit: Upravte vybranou šablonu.
● Odebrat: Odebrat vybranou šablonu a po odstranění se zobrazí prázdné, které lze znovu upravit.
■ Vstup do šablony MMS, 1. Definováno uživatelem, můžete zobrazit šablonu, kterou uživatel definoval, upravit a uložit. 2.
Výchozí hodnota, můžete zobrazit nebo použít výchozí šablony MMS. Po zobrazení šablon MMS stiskněte levé funkční
tlačítko a proveďte následující operace:
● Zobrazit: zobrazení šablon MMS.
● Použít: použijte vybranou šablonu MMS.
● Uložit objekt: vyberte, chcete-li uložit text nebo obrázek.
● Pokročilé možnosti: zvolte použití čísel, použití e-mailové adresy, použití adresy URL, použití informací o odesílateli,
použití čísla příjemce, pomocí e-mailu příjemce.
● Podrobnosti: Zobrazí informace Komu, Kopie, Skrytá, počet příjemců, předmět, priorita, typ, nastavení stejného času,
velikosti a informace o úložišti.
Nastavení zpráv
■ SMS
● Karta SIM1 / SIM2: Nastavení režimu, čtyři režimy, z nichž si můžete vybrat. Vstupte do nabídky pro nastavení čísla SMS,
doby platnosti SMS, formuláře přenosu, zprávy o přenosu, způsobu odpovědi, výběru a připojení kanálu, hlasové schránky
a dalších funkcí.
● Stav úložiště: zkontrolujte procento SMS uložených na SIM kartě a telefonu. Specifická kapacita závisí na obsahu zprávy,
telefonu a samotné kartě SIM.
● Uložit odeslanou SMS: Otevřete tuto funkci, odeslaná zpráva se automaticky uloží do Odeslané zprávy.
■ MMS
● Datový účet: Vyberte poskytovatele služeb, který potřebujete připojit.
■ Obecná nastavení:
● Upravit nastavení: Můžete nastavit čas stránky MMS, režim úprav, oddálení, automatické podpisy a podpisy.
● Nastavení odesílání: Můžete nastavit odeslání zprávy, přečtení zprávy, prioritu, čas odeslání, odeslání a uložení.
● Můžete nastavit místní síť, cestovní síť, filtr, poslat zprávu a přečíst zprávu.
● Preferovaná pozice uložení: nastavení režimu ukládání zpráv. MMS můžete uložit do telefonu nebo na SIM kartu.
● Stav úložiště: zkontrolujte míru využití MMS v telefonu a na paměťové kartě.
Multimédia
Fotoaparát
Po otevření aplikace fotoaparátu můžete na obrazovce vidět scénu, kterou chcete fotografovat. Stisknutím levého
kontextového tlačítka vyberte „možnosti“, přejděte do nabídky možností:
■ Fotografie: procházejte obrázky (podrobnosti viz Prohlížeč obrázků multimédií.)
■ Nastavení fotoaparátu: Můžete nastavit zvuk závěrky, korekci expozice, kontrast, zamezit kmitání, samospoušť,
nastavení série snímků.
■ Nastavení obrazu: můžete nastavit velikost a kvalitu obrazu.
■ Vyvážení bílé: Můžete si vybrat automatické, sluneční světlo, žárovku, zářivku, zataženo a bílé světlo.
■ Režim scény: Můžete vybrat nastavení automatického, detailního nebo nočního režimu.
■ Nastavení efektů: Můžete vybrat normální, šedé odstíny, sépie, sépiový zelený, sépiový modrý a negativní film atd.
■ Úložiště: Umožňuje ukládat obrázky do telefonu nebo na paměťovou kartu.
■ Obnovit výchozí: Umožňuje obnovit výchozí nastavení fotoaparátu.
■ Kromě nastavení parametrů kamery v možnostech můžete také použít rozhraní hledáčku:
● Tlačítko Nahoru a Dolů: Nastavení zaostření videa.
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● Levé a pravé tlačítko: Nastavení parametrů kompenzace expozice EV.
Prohlížeč obrázků
■ Stisknutím levého kontextového tlačítka vstoupíte do nabídky:
● Zobrazit: zobrazení obrázků.
● Informace: zobrazení podrobností o obrázku.
● Styl procházení: pro výběr zobrazení obrázků ve stylu Seznam nebo Matrix.
● Odeslat: odeslání obrázků prostřednictvím MMS, e-mailu nebo Bluetooth.
● Použít jako: Obrázky lze vybrat pro tapetu, spořič obrazovky a obrázek hovoru.
● Přejmenovat: upravte název obrázku.
● Smazat: odstranění obrázku.
● Seřadit: třídění všech obrázků podle názvu, typu, času, velikosti atd.
● Smazat vše: smaže všechny obrázky.
● Paměť: vyberte, chcete-li uložit polohu obrázku.
Videorekordér
■ Vstupte do videorekordéru, ve stavu náhledu kamery stiskněte tlačítko OK pro spuštění fotoaparátu, pravé softwarové
tlačítko pro zastavení. Po vstupu do funkce videokamery stiskněte levé kontextové tlačítko, postupujte takto:
■ Přepnout na fotoaparát: přepnutí do režimu fotoaparátu.
■ Nastavení kamery: nastavení korekce expozice, režim nočního fotografování a kmitání.
■ Nastavení videa: Nastavte kvalitu videa tak, abyste dosáhli limitu velikosti souboru, dosáhli limitu času souboru a
přepnutí zvukového a záznamového efektu.
● Kvalita videa: Lze vybrat běžná, lepší, vysoká kvalita videa.
● Velikost souboru: lze vybrat neomezené, 95 kB, 195 kB, 295 kB.
● Časový limit souboru: Neomezeně, lze vybrat 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund.
■ Vyvážení bílé: Můžete si vybrat automatické, sluneční světlo, žárovku, zářivku, zataženo a bílé světlo.
■ Nastavení efektů: Můžete vybrat normální, šedé odstíny, sépie, sépiový zelený, sépiový modrý a negativní film atd.
■ Úložiště: Umožňuje ukládat videa do telefonu nebo na paměťovou kartu.
■ Obnovit výchozí: Umožňuje obnovit výchozí nastavení videokamery.
■ Kromě nastavení parametrů videa v možnostech můžete také použít rozhraní hledáčku:
● Tlačítko Nahoru a Dolů: Nastavení zaostření videa.
● Levé a pravé tlačítko: Nastavení parametrů kompenzace expozice EV.
Video přehrávač
■ Telefon podporuje video soubory ve formátu 3GP, MP4 a AVI. Stisknutím tlačítka OK přejdete do seznamu videí.
Poznámka: Videa mohou být pouze v adresáři „videa“, aby byl soubor v přehrávači videa viditelný.
● Přehrát: přehraje určený video soubor.
● Odeslat: odeslání souboru prostřednictvím MMS, e-mailu nebo Bluetooth.
● Přejmenovat: změna názvu videa.
● Smazat: odstranění videa.
● Smazat vše: smaže veškeré video.
● Seřadit: Seřadit video podle názvu, typu, času a velikosti.
● Úložiště: vyberte pro uložení do telefonu nebo na paměťovou kartu.
■ Přehrávání videa:
● Stisknutím postranního tlačítka upravte hlasitost, stisknutím levého nebo pravého tlačítka pro podporu rychlého
převíjení vpřed a vzad, stisknutím tlačítka nahoru a dolů přepínáte mezi celou obrazovkou a polovinou obrazovky,
stisknutím tlačítka OK pozastavíte.
Audio přehrávač
■ Vstupte do přehrávače, pomocí kláves * a # nebo bočního tlačítka ovládejte hlasitost, stisknutím levého nebo pravého
tlačítka přepněte poslední nebo další. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte nebo budete pokračovat. Stisknutím tlačítka
nahoru přepnete opakované přehrávání náhodné, jednotlivé skladby a všechny skladby. Stisknutím klávesy dolů otevřete
nebo zavřete náhodné přehrávání. Stisknutím levého kontextového tlačítka přejděte do seznamu skladeb a kliknutím na
„možnosti“ dokončete následující operace:
■ Přehrát: přehraje zadanou hudbu.
■ Podrobné informace: zobrazení názvu souboru, zvukového kanálu, kvality zvuku a velikosti souboru a písní času.
■ Aktualizovat seznam skladeb: aktualizace seznamu skladeb na paměťové kartě nebo telefonu. Pokud je automatické
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generování seznamu nastaveno na otevření, zadejte funkci.
■ Nastavení: Můžete zvolit operace nastavení přehrávání.
● Nastavení přehrávání: můžete zvolit nastavení seznamu preferovaných, automatického seznamu, opakování, náhodného
přehrávání a přehrávání na pozadí.
Preferovaný seznam: vyberte hudbu z paměťové karty (Moje hudba) nebo telefonu.
Seznam Auto: otevření nebo zavření automatického seznamu.
Opakovat: můžete určit náhodné, jednu skladbu, celý seznam skladeb.
Přehrávání na pozadí: Pokud zvolíte Zapnuto, ukončíte rozhraní hudebního přehrávače, ale hudba může stále hrát. Jinak se
hudba automaticky zastaví.
Záznam zvuku
■ Nahraný soubor je automaticky ukládán v kořenovém adresáři „Audio“.
Vyberte jeden soubor se záznamem zvuku a stiskněte levé kontextové tlačítko. Můžete nastavit možnosti „přehrát, připojit,
přejmenovat, odstranit, vymazat vše, použít jako a odeslat“.
● Přehrát: přehraje určený zvukový záznam. Stisknutím tlačítka * a # upravte hlasitost.
● Připojit: povolení záznamu ve stejném souboru.
● Přejmenovat: přejmenování názvu souboru.
● Smazat: odstranění vybraného zvukového záznamu.
● Smazat vše: odstranění všech zvukových záznamů.
● Používáno jako: používá zvukový záznam jako vyzvánění a videohovor.
● Odeslat: odeslání souboru prostřednictvím MMS, e-mailu nebo Bluetooth.
FM Rádio
■ Před použitím FM rádia nejprve připojte sluchátka. Můžete ovládat následující funkce: zapnutí / vypnutí rádia,
vyhledávání vpřed, vyhledávání vzad, zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, přidání aktuálního kanálu k mému kanálu,
přehrávání na pozadí a přepínání kanálů. V nabídce možností můžete také vybrat následující možnosti:
● Seznam kanálů: Tento telefon má paměť pro 30 kanálů, můžete tedy přepnout na svůj oblíbený kanál.
● Ruční zadání: Zadejte specifikovanou frekvenci kanálu.
● Automatické vyhledávání: Automatické vyhledávání rádiového kanálu telefonem.
■ Nastavení:
● Přehrávání na pozadí: Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí přehrávání na pozadí.
● Hlasitý reproduktor: Můžete zapnout hlasité přehrávání.
● Kvalita zvuku: Lze vybrat nízkou a vysokou kvalitu zvuku.
● Umístění úložiště: Umístění vysílaných zvukových souborů lze vybrat v mobilním telefonu nebo na paměťové kartě.
● Nahrávání: FM vysílání je zaznamenáno po výběru.
● Seznam souborů: Seznam nahraných souborů FM rádia.
Služby
Bezdrátová LAN
■ V prostředí bezdrátové sítě mobilní telefon automaticky vyhledá bezdrátové sítě v okolí. Po úspěšném připojení získáte
přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě.
Po prohledání a nalezení bezdrátové sítě můžete stisknutím „možnosti“ připojit, přidat, upravit, odstranit, změnit prioritu,
definovat přístupové body, stav bezdrátové sítě, zakázat stav bezdrátové sítě, režim úspory energie, aktualizace a další
operace.
Profily
Profil Hlavní
■ Osobní nastavení: můžete nastavit typ vyzvánění, typ upozornění, zvonění příchozích hovorů, vyzvánění videohovorů,
hlasitost vyzvánění, vyzvánění zpráv, hlasitost vyzvánění zpráv, zvuk tlačítek, spouštěcí vyzvánění, vypínání vyzvánění a
zapnutí / vypnutí systému.
● Typ výstrahy: můžete si vybrat zvonění, vibrace, vibrace a zvonění, vibrace a pak zvonění.
● Typ vyzvánění: opakované, vzrůstající a pípnutí.
● Vyzvánění příchozího hovoru: systém nabízí 10 typů vyzváněcích tónů pro váš výběr a jeden vlastní vyzváněcí tón.
● Hlasitost vyzvánění: má 1-7 úrovní.
● Zpráva: systém poskytuje 10 typů vyzváněcích tónů.
● Hlasitost vyzvánění zprávy: nastavení hlasitosti vyzvánění zprávy, má 1-7 úrovní.
● Zvuk kláves ： jako zvuk kláves můžete zvolit klepnutí a tón.
● Hlasitost zvuku kláves: nastavení hlasitosti zvuku tlačítek, má 1-7 úrovní.
● Vyzváněcí tón při zapnutí / vypnutí: Systém může poskytnout 10 druhů vyzváněcích tónů a existuje možnost ztlumení.
● Systémová výzva: zapnutí nebo vypnutí systému.
■ Reset: po zvolení resetování obnoví režim původní hodnoty.
Profil Ticho
■ V tomto režimu jsou všechny zvuky vypnuty.

9

Profil Schůzka
■ Režim setkání: Viz „Profil Hlavní“.
5.8.4 Venkovní režim
■ Venkovní režim: Viz „Profil Hlavní“.
5.8.5 Můj režim
■ Můj režim: Viz „Profil Hlavní“.
Nastavení
Dual SIM nastavení
■ Uživatel může nastavit příslušnou operaci pouze pokud jsou vloženy dvě SIM karty.
● Použít dvou SIM karet současně.
● Pouze karta SIM1: Aktivní pouze karta SIM1.
● Pouze karta SIM2: Aktivní pouze karta SIM2.
Poznámka: Pokud uživatel vloží pouze kartu SIM1, lišta zobrazí pouze otevřenou kartu SIM1.
Telefon
Datum a čas
■ Nastavit domovské město: můžete nastavit 78 měst z celého světa.
■ Čas a datum: Umožňuje nastavit čas, datum a letní čas.
■ Nastavit formát: můžete nastavit čas v 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
■ Aktualizovat čas podle časového pásma
Plánované zapnutí a vypnutí
● Můžete nastavit čas automatického zapnutí a vypnutí. Před použitím funkce zapnutí / vypnutí plánu je nutné nejprve
nastavit jeho stav na Zapnout. Poté nastavte možnost zapnutí / vypnutí a nastavte čas.
Jazyk
■ Zobrazte nabídku jazyka pro váš výběr. Vybraný jazyk, nabídky a informace o výzvě se odpovídajícím způsobem změní.
Preferovaný způsob vkládání
■ Preferovaná metoda vstupu: Jako výchozí metodu vstupu vyberte běžně používanou metodu vstupu.
Display
● Tapeta: systém poskytuje 3 výchozí obrázky.
● Spořiš displaye: jako spořiče obrazovky můžete použít obrázky poskytnuté systémem nebo obrázky z paměťové karty
vybrané uživatelem.
● Uvítací animace: Systém poskytuje 4 spouštěcí animace, uživatel si může přizpůsobit spouštěcí animaci.
● Vypínací animace: Systém poskytuje 4 spouštěcí animace, uživatel si může přizpůsobit vypínací animaci.
● Zobrazit datum a čas: klepnutím na tlačítko Zapnout nebo Vypnout zobrazte datum a čas v pohotovostním režimu.
Navigační klávesy
■Navigační klávesy: slouží k nastavení zástupců pro běžné funkce.
Automatická aktualizace času
■ Telefon může automaticky aktualizovat čas. Poznámka: Tato funkce vyžaduje podporu operátora.
Režim v letadle
● Normální režim: Pokud je váš telefon v letovém režimu, přepne se tato možnost do normálního režimu.
● Režim Letadlo: Pokud je tento režim nastaven, telefon nemá signál, nemůžete telefonovat, přijímat a odesílat zprávy.
Další nastavení
● Podsvícení LCD: můžete vybrat jas a čas podsvícení LCD.
Mobilní sítě
Chcete-li získat níže uvedené síťové služby, kontaktujte svého provozovatele sítě.
Zabezpečení
■ Nastavení zabezpečení karty SIM1 / SIM2
● PIN Lock: Požádejte o zadání kódu PIN. Při každém spuštění telefonu musíte zadat PIN kód, jinak nebudete moci SIM
kartu používat. Pokud třikrát zadáte nesprávný PIN kód, budete ho muset odemknout zadáním PUK kódu. PUK kód se
používá k odemčení a revizi zamčeného PIN kódu. Pokud byl kód PUK zadán špatně nebo zmeškán, kontaktujte svého
operátora sítě.
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● Změnit heslo: změna kódu PIN, kódu PIN2 a hesla telefonu.
■ Nastavení zabezpečení telefonu
● Pomocí této funkce lze telefon zamknout nebo odemknout. Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci zámku telefonu,
zadejte heslo. Pokud je telefon uzamčen a pokud vyměňujete SIM kartu, budete při zavádění vyzváni k zadání hesla
telefonu. Heslo telefonu je 4 až 8 číslic.
● Změnit heslo: změnit heslo zámku telefonu.
■ Zámek klávesnice
Tato funkce se používá k provádění blokování klávesnice mobilního telefonu, aby nedošlo k náhodnému stisknutí
některých funkcí spuštění klávesnice omylem bez použití mobilního telefonu. Nastavte čas automatického zamykání
klávesnice: vypnuto, 5 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 5 minut a automaticky zamkněte klávesnici v nastaveném čase bez
stisknutí libovolné klávesy. Při odemykání stiskněte libovolnou klávesu a můžete ji odemknout podle pokynů na obrazovce.
■ Správa certifikátů
Tato funkce se používá k prohlížení certifikátu autorizace a porozumění použití certifikátů. Upozorňujeme, že certifikát jen
pro čtení nelze odstranit.
Připojení
Bluetooth
■ V této nabídce můžete aktivovat funkci Bluetooth
● Aktivovat Bluetooth: Můžete si vybrat Zapnout nabo Vypnout Bluetooth podle vašich požadavků.
● Viditelnost: Tuto možnost zapněte, chcete-li aby ostatní zařízení Bluetooth mohly najít váš telefon.
● Moje zařízení: Slouží k hledání nového zařízení nebo k zobrazení již úspěšně spárovaného zařízení se seznamu zařízení.
● Hledat audio zařízení: prohledat handsfree zařízení s funkcí Bluetooth.
● Název zařízení: Zobrazuje Bluetoot jméno zařízení, lze změnit uživatelem.
● Rozšířené:
● Audio cesta: nastavte zvukovou cestu, která se uloží jako telefon nebo zařízení handsfree Bluetooth.
● Umístění úložiště: Vyberte umístění úložiště, kam Bluetooth přenáší soubor, zda do telefonu nebo na paměťovou kartu.
● Sdílená práva: Na výběr jsou dva druhy: volný přístup a pouze pro čtení.
● Moje adresa: Zobrazte adresu Bluetooth tohoto telefonu.
Správa připojení
■ Správa připojení: Zobrazte připojená zařízení, můžete zkontrolovat podrobné informace o připojeném zařízení a spojení
může být zastaveno
.
Datové účty
■ Vyberte odpovídající datový účet podle potřebných síťových služeb připojení. Výchozí účet můžete upravovat, přidávat,
mazat a měnit.
Tethering / Hotspot
■ WLAN hotspot
● Zapnutí nebo vypnutí hotspotu WLAN.
● Automatické vypnutí: Zapnutí nebo vypnutí automatického vypnutí.
● SSID: můžete ručně upravovat.
● Nouzový režim: lze nastavit na otevřený režim a WPA2 PSK.
● Heslo: upravte heslo.
■ Datový účet: zobrazuje datový účet telefonu.
■ Informace o připojení: zobrazuje aktuální použití SIM karty, body připojení paketových dat a počet připojení.
Obnovit výchozí nastavení
■ Telefon bude nastaven do původního stavu, jako byl v továrně. Výchozí tovární heslo je 1122.
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Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy"
na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO.
Záruka se NEVZTAHUJE na:
• používání zařízení pro jiné účely, než
ke kterým je navrženo,
• instalaci jiného firmwaru než toho,
který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, který je k dispozici ke stažení na ftp://ftp.evolveo.com
• mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
• škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina, přepětí apod.
• škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou,
• poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.
Likvidace:
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech
Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone AD splňuje požadavky norem a
předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Všechna práva vyhrazena.
Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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