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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο 
EVOLVEO.  

1. Σημαντικές προειδοποιήσεις
Χρησιμοποιήστε ακουστικά στην διάρκεια κλήσεων ενώ 
οδηγείτε ένα όχημα. Σταματήστε το αυτοκίνητό σας στην 
άκρη του δρόμου για να απαντήσετε σε μία κλήση και 
μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν επιβιβάζεστε σε 
αεροσκάφος και μην το ενεργοποιήσετε ξανά στην 
διάρκεια της πτήσης. 
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο 
κοντά σε βηματοδότες, βοηθήματα ακοής ή άλλες 
ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές. 
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το 
τηλέφωνο. Αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα με το 
τηλέφωνό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
πωλητή σας ή το κέντρο υποστήριξης. 
Μην φορτίζετε το τηλέφωνο αν δεν είναι τοποθετημένη η 
μπαταρία. 
Προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μαγνητικά πεδία. 
Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από αντικείμενα με 
μαγνητικά στοιχεία, όπως πιστωτικές κάρτες.   
Προστατέψετε το τηλέφωνό σας από υγρά. Αν 
εισχωρήσει υγρασία στο τηλέφωνο, μπορεί να αρχίσει να 
διαβρώνεται. Αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως.  
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε υπερβολικά ψυχρές 
ή θερμές περιοχές. Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε άμεσο 
ηλιακό φως. Κρατήστε το μακριά από περιβάλλοντα ή 
χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης ή υγρασίας. 
Για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας, μην χρησιμοποιείτε 
υγρά ή ουσίες που περιέχουν ισχυρούς διαλύτες. 



2. Τηλέφωνο

1 Ακουστικό 
2 Ένταση 
3 Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών 
4 Κλήση, Απάντηση κλήσης, Ιστορικό κλήσεων 
5 Αγαπημένο 
6 Ειδικά σύμβολα 
7 Λειτουργία εισόδου κειμένου, Σίγαση 
8 ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ σε μενού ή επιλογές μενού 
9 Κάμερα 



10 Κλείδωμα - Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 
11 Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση/Τέλος κλήσης 
12 Δεξιό πλήκτρο λειτουργιών 
13 Φακός 

3. Εκκίνηση
1. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε μια επίπεδη
επιφάνεια με την οθόνη προς τα κάτω και αφαιρέστε το 
πίσω κάλυμμα σύροντάς το προς τα επάνω.  
2. Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας SIM και εισάγετε
την κάρτα με τις μεταλλικές επαφές της στραμμένες 
προς τα κάτω. 
3. Μπορείτε επίσης να εισάγετε μία κάρτα microSDHC.
Κλειδώστε την σύροντας το μεταλλικό έλασμα στην 
θέση LOCK. 
4. Εισάγετε την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Αλλαγή της Μπαταρίας 
1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί στο
τηλέφωνο. 
2. Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο είτε είναι ενεργό
είτε όχι. 
3. Η υποδοχή φόρτισης βρίσκεται στην κάτω πλευρά
του τηλεφώνου. 
4. Το τηλέφωνο μπορεί επίσης να φορτιστεί άμεσα με
χρήση του φορτιστή 230V (περιλαμβάνεται) με τη 
σύνδεση microUSB ή μπορείτε να τοποθετήσετε το 
τηλέφωνο στη βάση του και κατόπιν να το συνδέσετε 



στο φορτιστή. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, 
αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.  

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε 
πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (11) μέχρι να 
ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. 
Εισάγετε το PIN της κάρτας SIM, αν απαιτείται.  
Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε 
πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (11) μέχρι να 
απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. 

Κλείδωμα πληκτρολογίου 
Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, μετατοπίστε τον 
διακόπτη κλειδώματος στο πλάι του τηλεφώνου προς τα 
επάνω. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, 
μετατοπίστε το διακόπτη ξανά προς τα κάτω. 
Αν θέλετε να μην χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνό σας από 
άλλον, μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό 
κλειδώματος τηλεφώνου. Συνήθως, αυτός ο κωδικός 
ορίζεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να αλλάξει.  

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1122 
Το τηλέφωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι 
κλειδωμένο, θα απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού. Αν 
αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό, σημειώστε τον 
κάπου με ασφάλεια! 

Φακός 
Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο φακός, 



 

 

σύρετε το διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι του 
τηλεφώνου. 
 
4. Το Μενού Τηλέφωνο 
Πατήστε το βέλος προς τα ΠΑΝΩ για να ανοίξετε το 
μενού τηλεφώνου, και χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα 
ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στο μενού. 
 
Πατήστε το πλήκτρο (3) για να κάνετε μια επιλογή. Για 
να επιστρέψετε στο μενού ή να ακυρώσετε την 
επιλεγμένη ενέργεια, πατήστε το πλήκτρο (12). 
 
5. Κλήση 
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε 
το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε την κλήση (4). Αν 
κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση των 
ψηφίων, πατήστε το δεξιό πλήκτρο (12) "Διαγραφή" και 
το τελευταίο ψηφίο που πληκτρολογήσατε θα 
διαγραφεί. 
 
Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, πατήστε το 
πράσινο πλήκτρο (4). 
Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το 
πράσινο πλήκτρο (11). 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης 
πατώντας το πλήκτρο (2). 
Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο στη διάρκεια μιας 
κλήσης, πατήστε το πλήκτρο (12). 



 
Επαφές 
Κλήση αριθμού από την λίστα επαφών 
Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να ανοίξετε τη "Λίστα 
επαφών". 
Εύρεση επιθυμητού αριθμού 
Πληκτρολογήστε το αρχικό γράμμα της επιθυμητής 
επαφής, κατόπιν βρείτε το όνομα στη λίστα 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης προς τα 
επάνω/κάτω. 
Πατήστε το πλήκτρο (4) με το εικονίδιο του πράσινου 
δέκτη τηλεφώνου για να κάνετε μία κλήση. 
 
Αποθηκεύστε τον αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή 
σε μία κάρτα SIM 
Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να 
αποθηκεύσετε, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο (3) 
Επιλογές> Αποθήκευση στη λίστα επαφών> Στη SIM ή 
Στο τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε το όνομα > πατήστε το 
πλήκτρο (3) Επιλογές> Αποθήκευση. 
 
Ρυθμίσεις λίστας επαφών 
Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα: 
 
Ρυθμίσεις 
Προτιμώμενη μνήμη: επιλέξτε μία μνήμη για την 
αποθήκευση επαφών 
Γρήγορη κλήση: μπορείτε να εκχωρήσετε επαφές στα 
πλήκτρα 2-9.  
Για να κάνετε μία κλήση σε αυτές τις επαφές, κρατήστε 
πατημένο το εκχωρημένο πλήκτρο για περισσότερο από 



2 δευτερόλεπτα. 
Κατάσταση μνήμης: δείχνει την τρέχουσα κατάσταση 
χρήσης της μνήμης κάρτας SIM και της εσωτερικής 
μνήμης τηλεφώνου. 

Λειτουργία 
Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε επαφές 
μεταξύ SIM  
και τηλεφώνου. 

6. Μηνύματα SMS 
Πατήστε το κατευθυντήριο πλήκτρο ΠΑΝΩ ενώ το τηλέφωνο 
είναι σε λειτουργία Αναμονής και επιβεβαιώστε επιλέγοντας 
OK.

Εγγραφή μηνύματος 
Κατ' αρχήν, γράψτε τα περιεχόμενα του μηνύματος. 

Εγγραφή κειμένου  
Πατήστε το πλήκτρο # για εναλλαγή μεταξύ των μορφών 
εισαγωγής (ΑΒΓ, αβγ, 123).  
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε γράμματα χρησιμοποιώντας 
τα πλήκτρα 2-9 όταν είναι επιλεγμένη η μορφή εισαγωγής 
αβγ/ΑΒΓ. Πατώντας το επιλεγμένο πλήκτρο κατ' επανάληψη, 
γράφετε έναν από τους χαρακτήρες που αναφέρονται στο 
επιλεγμένο πλήκτρο. Πατήστε μία φορά για να γράψετε το 
πρώτο από τα αναφερόμενα γράμματα, δύο για το δεύτερο 
γράμμα και ούτω καθ' εξής. 
Πατήστε τα κατευθυντήρια πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να 
μετακινήσετε το δρομέα αριστερά / δεξιά.  



Εισαγωγή συμβόλων, διαστήματος, ψηφίων 
Πατήστε το πλήκτρο * για να ανοίξετε το μενού συμβόλων, 
χρησιμοποιήστε τα κατευθυντήρια πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για 
να επιλέξετε το επιθυμητό σύμβολο, και επιβεβαιώστε 
πατώντας (2)  
Πατήστε το πλήκτρο 0 για να εισάγετε ένα διάστημα. Αυτή η 
επιλογή δεν λειτουργεί όταν είναι επιλεγμένη η μορφή 123.  
Στην μορφή "123", μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο 
ψηφία πατώντας τα πλήκτρα. 

Πατήστε το πλήκτρο (2) για να στείλετε το μήνυμά σας 
Επιλογές> Αποστολή> Εισαγωγή αριθμού> Εισάγετε 
έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, χρησιμοποιήστε τα 
κατευθυντήρια πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε 
τους παραλήπτες του μηνύματος, και επιλέξτε OK> 
Αποστολή. 

Στο μενού Μήνυμα μπορείτε επίσης να βρείτε τα 
Εισερχόμενα SMS, Απεσταλμένα μηνύματα SMS, 
Πρόχειρα (πρόχειρα μηνύματα), Μη απεσταλμένα 
μηνύματα SMS ή Ρυθμίσεις μηνύματος (τις ρυθμίσεις 
κέντρου SMS, αναφορές παραλαβής) κ.λπ. 

7. Μηνύματα MMS
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού δεδομένων 

Ο λογαριασμός δεδομένων πρέπει να οριστεί σωστά για 
την αποστολή μηνυμάτων MMS.  
Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού δεδομένων, 



 

 

επιλέξτε Μενού (στην κύρια οθόνη)> Ρυθμίσεις> 
Λογαριασμοί δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός 
δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές> Προσθήκη λογαριασμού 
GPRS. Εισάγετε τις τιμές APN και proxy σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του παρόχου σας (Για να δείτε τις ρυθμίσεις APN, 
proxy και άλλες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του παρόχου 
σας).  

Εγγραφή και αποστολή μηνύματος MMS 
Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε Μενού> Μηνύματα> Εγγραφή 
μηνύματος MMS. Αρχικά πληκτρολογήστε το κείμενο του 
μηνύματος MMS, κατόπιν επιλέξτε "Προσθήκη εικόνας" για να 
προσθέσετε μια εικόνα. Κατόπιν επιλέξτε "Αποστολή σε"> και 
επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών ή 
πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. 
Επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή. 

8. Πολυμέσα 
Διαχείριση αρχείων 
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αρχεία αποθηκευμένα 
στην κάρτα μνήμης  
(αν έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο). 
 
Κάμερα: Πρέπει να εισάγετε την κάρτα microSD και 
κατόπιν θα μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση.  
 
Πρόγραμμα εικόνων: Μπορείτε να περιηγείστε σε 
εικόνες αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης  
(αν έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο). 
 
 



 
Αναπαραγωγή μουσικής:  
Τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι αποθηκευμένα στην 
κάρτα microSD στον φάκελο "Η μουσική μου". 
 
Εγγραφή 
Εισάγετε την κάρτα microSD και κάντε άλλες επιλογές 
συσκευής εγγραφής. 
 
Ραδιόφωνο FM 
Για να κλείσετε το μενού ραδιοφώνου FM, πατήστε το 
κόκκινο πλήκτρο. 

Αν είστε στο μενού ραδιοφώνου FM, μπορείτε να 
πατήσετε 3 (Επιλογές) για να ανοίξετε το τοπικό μενού:  
Λίστα σταθμών: Αν έχετε ήδη συντονίσει μεμονωμένους 
σταθμούς, μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από αυτούς 
και να αρχίσετε την ακρόαση.  
Μη αυτόματη εισαγωγή: εισάγετε την συχνότητα 
σταθμού πληκτρολογώντας. 
Αυτόματος συντονισμός: Μετά την επιβεβαίωση στο 
παράθυρο "Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών 
αυτόματα;" εκτελείται αναζήτηση συχνοτήτων και 
συντονισμός.  
Ρυθμίσεις - Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο: 
Ενεργοποίηση της αναπαραγωγής στο παρασκήνιο 
ακόμη και μετά το κλείσιμο του μενού ραδιοφώνου FM. 
 
 
 



 

 

9. Ρυθμίσεις 
Προφίλ 
Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως 4 προφίλ: Βασικό, 
Σίγασης, Συνάντησης, Εξωτερικού χώρου, είναι επίσης 
δυνατό να αλλάξετε το ξυπνητήρι, τον ήχο κλήσης, την 
ένταση κ.λπ. Μπορείτε να προσαρμόσετε όλα τα προφίλ.  
 
Τηλέφωνο 
Ώρα και ημερομηνία 
Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση θερινής ώρας.  
 
Γλώσσα 
Επιλογή μενού Γλώσσα 
 
Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής 
Επιλογή Μέθοδος εισαγωγής 
 
Λειτουργία πτήσης 
Με αυτή τη λειτουργία, η κάρτα SIM απενεργοποιείται 
και δεν μπορείτε να λαμβάνετε ή να πραγματοποιείτε 
κλήσεις με το τηλέφωνο. 
 
Οπίσθιος φωτισμός LCD 
Για να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε 
το πλήκτρο (8). Η μείωση της φωτεινότητας οθόνης 
επεκτείνει την διάρκεια της μπαταρίας. 
 
 



Πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τον οπίσθιο φωτισμό 
πλήκτρων 

Λογαριασμοί δεδομένων 
Η δυνατότητα προσθήκης ενός λογαριασμού δεδομένων 
για μηνύματα MMS 

Ασφάλεια 
Σας επιτρέπει να ορίσετε τον κωδικό PIN για την κάρτα SIM, 
το τηλέφωνο και να ορίσετε το αυτόματο κλείδωμα 
πληκτρολογίου. 
Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα 
απαιτείται ο κωδικός PIN. 

Κωδικός PIN/PIN2 
Ο κωδικός PIN/PIN2 (4-8 ψηφία) χρησιμοποιείται για την 
αποτροπή της μη εγκεκριμένης χρήσης της κάρτας σας SIM. 
Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως από τον πάροχο του 
δικτύου και δίνεται μαζί με την κάρτα SIM. Αν 
ενεργοποιήσετε την προστασία της κάρτας SIM με 
PIN/PIN2, ο κωδικός PIN/PIN2 θα απαιτείται κάθε φορά 
που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Αν εισάγετε 
εσφαλμένα τον κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, η 
κάρτα SIM θα κλειδωθεί αυτόματα. 
Παρατήρηση: Αν εισάγετε εσφαλμένα τον κωδικό PIN 
τρεις συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM θα κλειδωθεί 
αυτόματα και θα παραμείνει κλειδωμένη μέχρι να 
εισάγετε τον κωδικό PUK. Ο κωδικός PUK παρέχεται 
συνήθως μαζί με την κάρτα SIM. 



Ρυθμίσεις SOS 
Για να ενεργοποιήσετε κλήσεις SOS / μηνύματα SMS SOS, 
μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Λειτουργία SOS > Κατάσταση: 
OFF ή ON. 

Πατήστε το πλήκτρο SOS στην πίσω πλευρά του 
τηλεφώνου για να ξεκινήσετε την προειδοποίηση και να 
καλέσετε όλες τις επαφές που αποθηκεύτηκαν στην λίστα 
επαφών SOS. Το τηλέφωνο αποστέλλει επίσης μηνύματα 
SMS SOS, με το κείμενο του μηνύματος να ορίζεται στο 
Ρυθμίσεις > Μήνυμα SOS.  

Αν μία κλήση έκτακτης ανάγκης γίνει αποδεκτή, το 
τηλέφωνο θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία handsfree. 
Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SOS, πατήστε το 
πλήκτρο με το εικονίδιο ενός κόκκινου τηλεφώνου (11). 

Επαναφορά προεπιλογών 
Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου 
(κωδικός 1122). 

10. Πρόσθετα
Ξυπνητήρι 
Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, μεταβείτε στο Πρόσθετα> 
Ξυπνητήρι> Επεξεργασία. Για να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα (6) και (7). Ορίστε την ώρα και το είδος 
επανάληψης, την μελωδία και τον τύπο, και πατήστε το 
πλήκτρο (3) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 



 
Bluetooth 
Αν ενεργοποιήσετε το Bluetooth και την Ορατότητα, 
μπορείτε να ψάξετε για άλλες συσκευές Bluetooth γύρω από 
το τηλέφωνό σας και κατόπιν να κάνετε τη σύζευξή τους με 
το τηλέφωνό σας. Όταν είναι ενεργό το Bluetooth, 
αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και συντομεύει η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 
 
Αριθμομηχανή 
Αυτό το τηλέφωνο περιλαμβάνει μια αριθμομηχανή με 
βασικές λειτουργίες. Εισάγετε τους αριθμούς (για να 
εισάγετε την υποδιαστολή πατήστε το πλήκτρο "#", 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών πάνω και κάτω για να 
εισάγετε διαφορετικά σύμβολα πράξεων (+), (-), (x) ή (/) και 
πατήστε το πλήκτρο (3) για την επιβεβαίωση της πράξης.  
 
11. Καταγραφή κλήσεων 
Πατήστε το πράσινο πλήκτρο (3) στην κύρια οθόνη για να 
εμφανιστεί η λίστα των τελευταίων κλήσεων. Για να 
εμφανιστεί η πλήρης λίστα όλων των κλήσεων, μεταβείτε 
στην Καταγραφή κλήσεων. 
 
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Αν λάβει χώρα κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του 
τηλεφώνου, ανασκοπήστε πρώτα τις πιθανές λύσεις 
στην ακόλουθη λίστα.  
 
 
 



 

 

Πρόβλημα Λύση 
Το τηλέφωνο 
δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί 
 

 Είναι η μπαταρία τουλάχιστον 
εν μέρει φορτισμένη; 
 Είναι η μπαταρία σωστά 
τοποθετημένη;  

 
Η μπαταρία δεν 
μπορεί να 
φορτιστεί 

 Ελέγξτε αν συνδέεται σωστά ο 
φορτιστής. 
 Είναι η μπαταρία ακόμη λειτουργική; 
Η λειτουργικότητα μιας μπαταρίας 
μειώνεται ανάλογα με τη διάρκεια 
χρήσης της. Ίσως δεν είναι λειτουργική 
μετά τη χρήση του τηλεφώνου για 
περισσότερο του ενός έτους.  
 Είναι η μπαταρία πλήρως 
αποφορτισμένη; Το τηλέφωνο πρέπει 
να συνδεθεί στον φορτιστή για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να 
αρχίσει η φόρτιση. Μπορεί να διαρκέσει 
δεκάδες πρώτων λεπτών. 

Είναι αδύνατη 
η σύνδεση στο 
δίκτυο του 
παρόχου 

 Το σήμα είναι πολύ ασθενές, ή ίσως 
υπάρχει κάποια παρεμβολή. Ελέγξτε 
την ισχύ του σήματος σύμφωνα με το 
εικονίδιο στην οθόνη του τηλεφώνου, 
αν εμφανίζονται κάθετες γραμμές. 
 Έχει εισαχθεί σωστά η κάρτα SIM; 
Μήπως υπάρχει κακή επαφή; Αν η 
κάρτα SIM καταστραφεί, 
επικοινωνήστε με τον πάροχο του 
δικτύου σας για αντικατάσταση. 

Δεν είναι 
δυνατή η 

 Είναι το τηλέφωνο συνδεδεμένο 
στο δίκτυο του παρόχου; 



τηλεφωνική 
κλήση 

 Είναι ανενεργή η Φραγή 
κλήσεων; 
 Έχετε επαρκή πίστωση;  

Δεν 
λαμβάνονται 
οι 
εισερχόμενες 
κλήσεις. 

 Είναι το τηλέφωνο συνδεδεμένο 
στο δίκτυο του παρόχου; 
 Έχετε επαρκή πίστωση;  
 Είναι ανενεργή η Προώθηση 
κλήσεων; 
 Είναι ανενεργή η Φραγή 
κλήσεων; 

Το τηλέφωνο 
κλείδωσε μετά την 
εισαγωγή 
εσφαλμένου 
κωδικού PIN για 
τρεις συνεχόμενες 
φορές 

Εισάγετε τον κωδικό PUK που 
πήρατε από τον πάροχό σας ή 
επικοινωνήστε με τον πάροχο. 

Σφάλμα 
κάρτας SIM 

 Οι επαφές της κάρτας SIM είναι 
βρώμικες. καθαρίστε τις. 
 Η κάρτα SIM καταστράφηκε. 
Αντικαταστήστε τη. 

Το τηλέφωνο 
λειτουργεί 
ακανόνιστα. 

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις> Επαναφορά 
προεπιλογών για να θέσετε το 
τηλέφωνο στην αρχική του 
κατάσταση. Αν δεν έχετε αλλάξει 
τον κωδικό πρόσβασης, 
εισάγετε τον προεπιλεγμένο 
κωδικό 1122. 

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση, επικοινωνήστε με το 



 

 

κέντρο εξυπηρέτησης ή τον πωλητή σας. 
 
Η αντιπροσωπεία EVOLVEO για την Τσεχική Δημοκρατία 
μπορεί να βρεθεί στο www.evolveo.com . 
 
Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι διαβάσατε αυτό 
το εγχειρίδιο;  
Διαβάστε πρώτα την ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” στο 
www.evolveo.com ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της EVOLVEO. 

 
Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για: 
•χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' ότι 
σχεδιάστηκε 
•μηχανική βλάβη προκληθείσα από ακατάλληλη χρήση  
•βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως πυρκαγιά, 
νερό, στατικό ηλεκτρισμό, υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής.  
•βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο 
κέντρο  
•καταστροφή της σφραγίδας εγγύησης ή δυσανάγνωστος 
αριθμός σειράς της συσκευής 
 
Απόρριψη 
Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό 
Χ στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία 
δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει 
να τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους 
απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά 
τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.  

http://www.evolveo.eu/
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι 
το μοντέλο EVOLVEO EasyPhone XD είναι σύμφωνο με τις 
απαραίτητες προδιαγραφές της οδηγίας 1999/5/EC (Αρ. 
426/2000 Coll.).  
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμφωνίας μπορεί να 
βρεθεί στο ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η σχεδίαση και οι 
προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. 

ftp://ftp.evolveo.com/ce


Dear customer, 
Thank you for choosing an EVOLVEO mobile phone. 

1. Important warnings
Use a headset when calling while driving a motor 
vehicle. Park your car on the side of the road because of 
the phone call only in emergency situations. 
Turn off your phone when entering a plane and do not 
turn it on aboard. 
Be careful when using the phone near pacemakers, 
hearing aids or other electronic medical devices. 
Do not try to disassemble the phone. If you have any 
problems with your phone, please contact your dealer or 
service centre. 
Do not charge the phone if the battery is not inserted. 

Protect your phone from magnetic field. Keep it away from 
items with magnetic elements, such as credit cards.   
Protect your phone from any liquids. If humidity 
penetrates into the phone, it can start to corrode. 
Remove the battery immediately.  
Do not use the phone in extremely cold or hot areas. Do 
not expose the phone to the direct sunlight. Keep it from 
dusty environment or places with high humidity. 
To clean your phone, do not use liquid or wet substances 
containing strong solvents. 



2. Phone

1 Headphone 
2 Volume 
3 Left Function Key 
4 Call, Answer Call, Call History 
5 Favourite 
6 Special Symbols 
7 Text input mode, Mute 
8 UP-DOWN in menu or menu items 
9 Camera 



10 Lock - Unlock the Keypad 
11 On-Off switch, End Call 
12 Right Function Key 
13 Flashlight 

3. Get started
1. Place your phone on a flat surface with a display
facing down and remove the rear cover by sliding it 
upwards.  
2. Locate the SIM card slot and insert the card with
metal contacts facing down. 
3. It is also possible to insert a microSDHC card as well.
Lock it by dragging the metal sheet into the LOCK 
position. 
4. Insert the battery.
5. Put the rear cover back.

Charging the Battery 
1. Make sure that the battery is inserted in the phone.
2. It is possible to charge the phone while it is on or off.
3. The charging port is located on the bottom side of
the phone. 
4. The phone can also be charged directly via the
included 230 V charger with microUSB connector or you 
can place the phone into its cradle and then connect to 
the charger. Once the battery is fully charged, unplug 
the charger from the wall outlet.  



Turning On/Off 
To turn the phone on, press and hold the red key (11) 
until the phone is on. 
Enter your SIM card PIN, if required.  
To turn the phone off, press and hold the red key (11) 
until the phone is off. 

Keypad Lock 
To lock a keyboard, slide the lock switch on the side of 
the phone upwards. To unlock a keyboard, slide the 
switch back down. 
If you want your phone not to be used by another person, 
you can add a phone lock password. Usually, this 
password is set by the manufacturer and it can be 
changed.  

The default password is 1122 
The phone cannot be used when locked, the password 
will be required. If you change the default password, 
note it carefully! 

Flashlight 
To turn the flashlight on or off, slide the switch located 
on the side of the phone. 

4. The Phone Menu
Press the UP arrow to enter the phone menu, use the UP 
and DOWN arrows to navigate within the menu. 



Press a key (3) to select your option. To return to the 
menu or to cancel your selected option, press a key 
(12). 

5. Call
Type the phone number using a keyboard and then press 
the green key to make a call (4). When a mistake occurs 
while typing numbers, press the right key (12) "Delete" 
and the last digit will be deleted. 

To answer an incoming call, press the green key (4). 
To reject an incoming call, press the red key (11). 
You can adjust the volume during a call by pressing a key (2). 
To turn the speakerphone on during a call, press a key (12). 

Contacts 
Dial a number from the contact list 
Press the DOWN key to enter the "Contact List". 
Find the desired number 
Type the initial letter of the desired name, then find 
the actual name in the list using the directional 
Up/Down keys. 
Press a key (4) with the picture of the green telephone 
receiver to make a call. 

Save the number in the phone memory or on a SIM card 
Type in the number you want to save, then press a key 
(3) Options> Save to Contact list> In SIM or In phone. 
Type in the name > press a key (3) Options> Save. 



 
 
Contact list settings 
You can select the following options: 
 
Settings 
Preferred memory: select a memory for storing 
contacts 
Fast Dial: you can assign contacts to keys 2-9.  
To make a call to these contacts, press and hold the 
assigned key for more than 2 seconds. 
Memory Status: it shows the current state of SIM card 
memory and phone internal memory usage. 
 
Operation 
You can copy or move contacts between the SIM  
and the phone. 
 
6. SMS messages 
Press the directional UP key while the phone is in Standby 
mode and confirm by selecting OK. 
 
Write a message 
Firstly, write the content of the message. 
 
Writing the text  
Press the key # to switch between input modes (ABC, abc, 
123).  
You can type letters using the keys 2-9 when abc/ABC input 
mode is selected. Pressing the selected key repeatedly, you 
write one of the characters stated on the selected key. Press 



 

 

once to write the first stated letter, twice to the second 
letter and so on. 
Press the directional keys UP/DOWN to move the cursor 
left/right.  
 
Inserting symbols, space, digits 
Press a key * to open a menu of symbols, use the directional 
keys UP/DOWN to select the desired symbol, then confirm it 
by pressing (2)  
Press a key 0 to insert a space. This option does not work 
when the 123 mode is selected.  
In the "123" mode, you can type in single digits by pressing 
keys. 

Press a key (2) to send your message Options> Send> 
Insert number> Insert a number from the contact list, 
use directional keys UP/DOWN to select the recipients 
of the message, then click OK> Send. 
 
In the message menu you can also find the SMS Inbox, 
Sent SMS messages, Drafts (draft messages), Unsent SMS 
messages or Message settings (the SMS center settings, 
deliver reports) etc. 
 
7. MMS messages 
Check the data account settings 

The data account must be set correctly to send MMS 
messages.  
To check the data account settings, select Menu (on the  



 
main screen)> Settings> Data accounts. If there is no data 
account, select Options> Add GPRS account. Input APN 
and proxy values according to settings of your mobile 
operator (To see APN, proxy and other settings, see the 
Web site of your operator).  

Write and send the MMS message 
In the main screen, select Menu> Messages> Write the MMS 
message Firstly type the text of the MMS message, then 
select "Add image" to add an image. Then select the option 
"Send To"> select the recipient from the contact list or type 
the recipient's phone number. Select Options > Send. 

8. Multimedia 
File manager 
Allows you to manage files stored on the memory card  
(if it is inserted in the phone). 
 
Camera: You must insert the microSD card, and then 
you will be able to change the setting.  
 
Image browser: You can browse images stored on the 
memory card (if it is inserted in the phone). 
 
Music Player:  
Audio files must be stored on a microSD card in the "My 
Music" folder. 
 
Recorder 
Insert the microSD card and select other recording options. 
 



FM radio 
To exit FM radio menu, press the red key. 

If you are in the FM radio menu, you can press 3 
(Options) to enter the local menu:  
Channel list: If you already have the individual 
channels tuned, you can choose any of them and start 
to listen.  
Manual input: input the radio frequency manually. 
Automatic tuning: After confirmation of dialogue 
"Search and store channels automatically?" tuning is 
running.  
Settings - Background playback: Activation of the 
background playback even after you exit the FM radio 
menu. 

9. Settings
Profiles 
It allows you to store up to 4 profiles: Main, Silent, Meeting, 
Outdoor, it is also possible to change the alarm, ringtone, 
volume etc. You can customize all the profiles.  

Phone 
Time and date 
Setting the date, time and enable/disable summer time. 

Language 
Language option menu 



 
Preferred input method 
Input method option 
 
Airplane mode 
Activating this mode, the SIM card is deactivated and 
you cannot receive calls or make calls from the phone. 
 
LCD backlight 
To change the brightness of the display, press a key (8). 
Lowering the screen brightness prolongs battery life. 
 
Backlit keys 
Turning the backlight of keys on or off 
 
Data accounts 
The possibility of adding a data account for MMS messages 
 
Security 
It allows you to set a PIN code for the SIM card and the 
phone and to setup the automatic keylock. 
Every time you turn on your phone, the PIN code will be 
required. 
 
PIN/PIN2 code 
PIN/PIN2 code (4-8 digits) is used to prevent from 
unauthorised use of your SIM card. PIN code is usually 
provided by the operator and is given together with the 
SIM card. If you activate the protection of the SIM card 
with a PIN/PIN2, PIN/PIN2 code will be required every 
time you turn your phone on. If you enter the wrong PIN 



 

 

code three times, the SIM card will automatically lock. 
Notice: If you enter the wrong PIN code three times, 
the SIM card will automatically lock and it stays locked 
until a PUK code is entered. The PUK code is usually 
given together with the SIM card. 
 
SOS settings 
To enable SOS calls/SOS SMS messages, go to Settings > 
SOS function > Status: OFF or ON. 
 
Press the SOS key on the back of the phone to launch the 
alarm and to dial all contacts saved in SOS contact list. 
The phone also sends SOS SMS messages, the text of the 
message can be changed in the Settings > SOS message.  
 
If an emergency call is accepted, the phone will 
automatically switch to handsfree mode. To turn the SOS 
mode off, press the key with a picture of a red phone (11). 
 
Restore default settings 
Return to factory settings phone (code 1122). 
 
10. Extra 
Alarm clock 
To set the alarm clock, go to Extras> Alarm clock> Edit. To 
turn the alarm clock on/off, use keys (6) and (7). Set the  
 
time and type of repetition, melody and type, then press 
a key (3) to save the changes. 
 



 
Bluetooth 
If you turn Bluetooth on and enable the Visibility, you can 
search for other Bluetooth devices around your phone and 
then pair them with your phone. When Bluetooth is on, it 
increases the power consumption and shortens battery life. 
 
Calculator 
The phone includes a calculator with basic operations. Enter 
the numbers (to insert a decimal point press a key "#", use 
up and down arrows to insert different numerical orders (+), 
(-), (x) or (/) and press a key (3) to confirm the operation.  
 
11. Call log 
Press the green key (3) in the main screen to show a list of 
recent calls. To show a full list of all calls, go to Call log. 
 
12. Troubleshooting 
If a problem occurs while using the phone, check the 
possible solutions in the chart below first.  
 

Problem Solution 
The phone 
cannot be 
switched on. 
 

 Is the battery at least partially 
charged? 
 Is the battery inserted 
correctly?  

 
The battery 
cannot be 
charged 

 Check if the charger is properly 
connected. 
 Is the battery still functional? 
Functionality of a battery decreases 
according to the length of use. It may 



not be functional after using the phone 
for over a year.  
 Is the battery completely discharged? 
The phone must be connected to a 
charger for a longer period of time until 
charging starts. It can take tens of 
minutes. 

It is not 
possible to log 
into the 
operator 
network 

 The signal is too weak, or there 
may be some interference. Check the 
signal strength according to the icon 
on the phone's screen, whether 
displays vertical lines. 
 Is the SIM card inserted correctly? 
Isn’t there a poor contact? If the SIM 
card is damaged, contact your 
network operator for replacement. 

The phone call 
cannot be 
made 

 Is the phone logged in the 
operator network? 
 Is the Call blocking inactive? 
 Do you have a sufficient credit? 

The incoming 
calls cannot 
be received. 

 Is the phone logged in the 
operator network? 
 Do you have a sufficient credit?  
 Is the Call forwarding inactive? 
 Is the Call blocking inactive? 

The phone is 
locked after 
entering wrong PIN 
code three times 

Enter the PUK code which you 
received from your operator or 
contact the operator. 

SIM card error  The SIM card contacts are 
dirty. Clean them. 



 The SIM card is damaged. 
Change it. 

The phone 
works 
irregularly. 

Select "Settings > Restore 
default settings for putting the 
phone to its original state. If you 
have not changed the password, 
enter the default password 
1122. 

If you cannot find the solution, contact the service centre 
or your dealer.
EVOLVEO dealership for the Czech Republic can be 
found at www.evolveo.com . 

Do you still need advice after reading this manual? 
Firstly, read “Frequently Asked Questions” at 
www.evolveo.com or contact the EVOLVEO technical 
support. 

The warranty DOES NOT APPLY to: 
•using the device for other purposes than it was designed
for 
•mechanical damage caused by improper use
•damage caused by natural elements such as fire, water,
static electricity, power surges etc. 
•damage caused by an unauthorized repair
•damage to the guarantee seal or an unreadable serial
number on the device 

http://www.evolveo.eu/


Disposal 
The symbol of crossed out wheelie bin on the product, 
within the literature or on the packaging reminds you that 
in the European Union, all electric and electronic products, 
batteries and accumulators must be stored as assorted 
waste after the end of their service life. Do not throw 
these products into the unsorted municipal waste.  

0359
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, ABACUS Electric, s.r.o. declares that  
EVOLVEO EasyPhone XD is in compliance with the essential 
requirements of the 1999/5/EC (Order no.426/2000 Coll.) 
directive.  

Find the complete text of Declaration of conformity at 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 

All rights reserved. Design and specification may be 
changed without prior notice. 

ftp://ftp.evolveo.com/ce
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