Evolio Ranger
Manual de utilizare

MASURI DE SIGURANTA
IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, în caz de situaţii
periculoase.
Siguranta in conducere: Este recomandat sa nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Daca
trebuie sa-l folositi, intotdeauna folositi sistemul de “Maini libere” cand conduceti.
Inchideti telefonul mobil cand sunteti in avion
Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, si, astfel, este ilegal sa-l folositi
in avion. Va rugam asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cand sunteti in avion.
Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare.

In spital: Atunci cand folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate
de catre spital. Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless poate afecta performantele
telefonului.
Service-uri aprobate: Numai service-urile aprobate pot repara telefoanele mobile. Daca desfaceti
telefonul si incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului.
Accesorii si baterii: Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite.
Apeluri de urgenta: Asigurati-va ca telefonul este si activat daca doriti sa efectuati un Apel de Urgenta la
112, apasati tasta de apel si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu inchideti convorbirea.

Bateria si incarcarea bateriei: Se recomanda incarcarea completa a bateriei inainte de prima
utilizare a dispozitivului. Nu expuneti bateria la temperaturi mai mari de +40 C. Nu aruncati bateria in
foc sau la
intamplare. Returnati bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor
defecte.
Atentie: Nu ne asumam responsabilitatea pentru situatiile in care telefonul este folosit in alt mod
decat cel prevazut in manual.
Compania noastra isi rezerva dreptul de a aduce modificari in continutul manualului fara a face public
acest lucru. Aceste modificari vor fi afisate pe siteul companiei la produsul la care se aduc modificari.
Continutul acestui manual poate fi diferit de cel existent in produs. In acest caz ultimul va fi luat in
considerare.

PRIMA UTILIZARE
Nota instalare baterie
Inainte de a scoate bateria, asigurati-va ca deja ati oprit telefonul.
Instalare sau schimbare cartele SIM
1. Inainte de schimbarea cartelei SIM, asigurati-va ca ati oprit telefonul si ati scos bateria.
2. Introduceti cartela SIM cu suprafata contactelor aurite in jos.
Incarcarea bateriei
1. Inainte de incarcarea bateriei, asigurati-va ca bateria este introdusa corect in telefon.
2. Conectati mufa incarcatorului la conectorul telefonului, apoi conectati incarcatorul la priza de 220V.
3. Daca telefonul este oprit oprit in timpul incarcarii, indicatorul de incarcare este afisat pe ecran. Daca
telefonul este pornit, acesta poate fi folosit in timpul incarcarii. Cand bateria este complet incarcata,
indicatorul de incarcare este plin. La prima folosire a telefonului, va rugam descarcati, apoi incarcati

complet bateria. Repetati acest proces de 3 ori pentru a atinge performanta maxima a bateriei.
4. Daca telefonul nu a fost utilizat pentru o perioada lunga de timp si bateria este complet descarcata,
este posibil ca ecranul sa ramana inchis in primele minute ale incarcarii.

APELARE
Taste
Blocare tastatura: apasati tasta Inchidere apel, apoi selectati “Da”
Tasta * si tasta #:
Functiile pot varia in functie de context:
-

In introducere text, apasati “*” pentru simboluri si “#” pentru a comuta metodele de introducere.

-

In modul; stand-by, tineti apasata tasta “#” pentru a comuta in modul Silentios.

-

In modul stan-by si in modul de apelare, tineti apasata tasata “*” pentru introducerea caracterelor

+, P sau W.

Tasta * si tasta #:
Functiile pot varia in functie de context:
-

In introducere text, apasati “*” pentru simboluri si “#” pentru a comuta metodele de introducere.

-

In modul; stand-by, tineti apasata tasta “#” pentru a comuta in modul Silentios.

-

In modul stan-by si in modul de apelare, tineti apasata tasata “*” pentru introducerea caracterelor

+, P sau W.
Meniu principal
Cand apasati butonul Meniu, veti accesa meniul principal al telefonului. Apasati butoanele de navigare
pentru selectarea diferitelor aplicatii.
Apelare
Efectuarea unui apel:

1. Din modul stand-by, tastati numarul de telefon. Daca doriti sa modificati numarul, apasati
butoanele stanga-dreapta pentru a muta cursorul si apasati Stergere.
2. Apasati tasta Apelare pentru a initia apelul.
Apelarea unui numar din Agenda:
Puteti accesa lista contactelor din meniul principal, tastati prima litera a contactului dorit. Alegeti
numarul si apasati butonul de apelare.
Apelare din lista de apeluri efectuate, primite sau nepreluate:
1. Din modul stand-by, apasati butonul de apelare pentru afisarea listei de apeluri.
2. Alegeti un numar si apasati tasta de apelare.
Apelarea folosing meniu:
1. Din modul stand-by, accesati meniul de aplicatii si deschideti Lista de apeluri.

2. Alegeti un numar din apelurile efectate, nepreluate sau primite.
3. Apasati butonul de apelare pentru initierea apelului.
Preluare apel
Apasati butonul de apelare pentru preluarea unui apel.
Optiuni apelare
Unele optiuni sunt permise sau restrictionate de catre operatorul de telefonie mobila. In timpul apelului
apasati Optiuni si alegeti una din optiunile disponibile:
Punere in asteptare: pauza apel.
Incheiere apel unic: incheiere apel.
Apel nou: initiere apel nou.
Agenda: vizualizare lista de contacte.

Istoric apeluri: afisare lista de apeluri.
Inregistrare audio: inregistrare sunet.
Fara sunet: dezactivare microfon.

METODA DE INTRODUCERE TEXT
Pe scurt:
Metodele de introducere disponibile sunt: abc, es, ro.
Definirea tastelor:
Tasta stanga: Intrare sau OK.
Tasta dreapta: Inapoi sau Renuntare.
Taste de navigare: Mutare cursore sau selectare cuvant/optiune.
Tasta #: Comutare metode de introducere.

Tastele 2-9: Introducere caractere.
Tasta *: Introducere semne de punctuatie.

LISTA FUNCTII
Agenda
Puteti salva contacte pe cartela SIM sau in telefon, depinzand de memoria disponibila. Puteti
efectua Vizualizare: detalii contact
Trimitere mesaj.
Trimitere mesaj multimedia.
Apelare.
Editare.
Stergere.
Copiere: Pentru copierea unui contact din telefon in cartela SIM sau invers.

Mutare: Pentru mutarea unui contact din telefon in cartela SIM sau invers. Expediere: Puteti trimite
datele de contact.
Marcare.
Copie de rezerva si restaurare.
Setari agenda.
Jurnal de apeluri
Aici puteti verifica o lista completa a apelurilor primite, efectuate sau nepreluate. Optiuni
disponibile:
Apelare: apelare din lista de
apeluri. Expediere mesaj SMS.
Expediere mesaj MMS.
Salvare in agenda: salvare ca intrare noua sau modificare contact deja existent.

Editare inainte de apel.
Stergere.
Delete totala.
Marcare.
Avansat: include contori de apel, costuri si contori GPRS.

Administrator fisiere
Optiuni disponibile:
- Deschidere: Vizualizare foldere din telefon.
- Format.

- Detalii: Vizualizare memorie disponibila.
Camera
Aplicatia va permite efectuarea de fotografii si inregistrari video. Optiuni disponibile:

EV.
Comutare la: album foto sau inregistrare video.
Mod scena: automat sau noapte.
Dimensiune

imagine.

Autodeclansator

Balanta de alb.
Efecte.
Setari avansate.

Imagini
Optiuni disponibile:
Vizualizare.
Informatii

imagine.

Stil rasfoire.

Expediere.
Utilizare ca: fundal de ecran principal sau fundal ecran de blocare.
Redenumire.
Stergere.
Memorare: telefon sau card de memorie.

Player audio
Telefonul are integrat un player audio pentru redarea fisierelor de muzica. Optiuni disponibile.

Redare.
Detalii.
Reimprospatare lista.
Setari.
Player video
Telefonul are integrat un player video pentru redarea fisierelor video. Optiuni disponibile.
Redare.
Expediere.

Redenumire.
Stergere.
Sortare.
Memorare.
Inregistrare audio
Permite inregistrarea audio. Accesati aplicatia de inregistrare, apasati Optiuni-> Inregistrare noua.
Apasati Stop pentru salvare. Apasati Pauza pentru a opri temporar inregistrarea si Continuare pentru a
relua.
FM Radio
Lista canale: Afisare lista canale. Puteti introduce, edita si afisa canalele
cautate. Introducere manuala

Cautare automata Setari
Inregistrare
Lista fisiere
Mesagerie
Puteti crea, trimite, receptiona si organiza mesaje text si multimedia.
Optiuni disponibile:
Creare mesaj
Conversatii: vizualizarea conversatiilor.
Schite: puteti salva mesajele pentru editare sau expediere
ulterioara.

Mesaje

predefinite

Setari mesaje

Browser
Optiuni disponibile:
Pagina acasa
Marcaje
Cautare sau introducere URL
Recente
Setari: parametri WAP. Consultati operatorul pentru detalii si parametri WAP.

Bluetooth
Optiuni disponibile

1. Pornire/oprire
2. Vizibilitate: pornit/oprit
3. Dispozitivele meu: gestionare dispozitive cuplate
4. Cautare dispozitiv audio: Search for audio devices.
5. Denumire: setati denumirea bluetooth a telefonului.
6. Avansat: configurare setari avansate de bluetooth.

Setari
Din Setari aveti posibilitatea de a modifica diferite configurari ale dispozitivului
dumneavoastra. Optiuni disponibile:
Setari telefon: optiuni disponibile:
Data si ora: permite setarea datei si orei.

Programare pornire/oprire: setarea orei pentru pornire/oprire
automata. Limba: selectare limba telefon.
Tastatura internationala: configurarea tastaturilor internationale.

Marime text: setarea dimensiunii textului.
Manager Widget: gestionare widget-uri.
Manager scurtaturi: gestionare scurtaturi.
Codare: selectare modalitate de codare.

Afisare: setati imaginea de fundal, tranzitia ecranelor din meniu, imaginea ecranului de
blocare. Auto actualizare: puteti activa, dezactiva sau cu confirmare.
Mod avion.
Setari UART: selectati UART 1 sau UART
2. Alte setari: setare luminozitate LCD.
Setari Retea
Optiuni disponibile:

Setari retea SIM1/2:
1. Selectare retea (Automatic)
2. Preferinte: se va afisa o lista a tuturor retelelor
disponibile. Preferinta transfer GPRS:
Include doua optiuni: Preferinta date si Preferinta apel.
Securitate
Setari de securitate SIM1/2:
o

Blocare PIN.

o

Schimbare PIN: modificare cod PIN.

o

Schimbare PIN2: modificare cod PIN2.

Securitate telefon: permite blocare/deblocare telefonului.

Conectivitate
Selectare retele.
Setari notificari
Setare servicii de notificare ca pornite/oprite.
Setari apelare
Include setari avansate pentru apelare de pe SIM1/2

Atentionari de operare
IMPORTANT!. Cititi aceste informatii inainte de utilizarea telefonului:
Posibilitate de explozie in anumite zone: Opriti telefonul mobil cand va aflati in zone cu potential
inflamabil ca statii de alimentare cu combustibil, punti ale navelor, depozite de substante inflamabile,
instalatii de sablare.
Interferente cu aparate medicale si dispozitive electronice: Majoritatea, dar nu toate dispozitivele
electronice sunt ecranate impotriva semnalelor radio.
Siguranta audio: Acest telefon poate reproduce sunete puternice care va pot afecta auzul. Cand folositi
telefonul in modul Difuzor, se recomanda amplasarea aparatului la o distanta rezonabila, de ureche.

in care se impune acest lucru.
Instructiuni de manevrare si utilizare: Sunteti responsabil pentru modalitatea in care utilizati
telefonul.
Trebuie sa opriti telefonul in zonele in care este interzisa utilizarea acestor
dispozitive. Feriti telefonul de praf si umezeala sau murdarie.
Nu apropiati telefonul sau accesoriile lui de foc.
Nu scapati, aruncati sau indoiti telefonul sau accesoriile lui.
Nu folositi solventi, aerosoli sau chimicale pentru curatarea telefonului.
Nu incercati sa dezasamblati telefonul sau accesoriile lui; doar personalul calificat poate efectua astfel
de operatiuni.
Bateria: Telefonul include o baterie interna cu litiu-ion sau cu litiu-polimer. Unele aplicatii necesita o

cantitate mare de energie ceea ce va duce la o descarcare mai rapida a bateriei. Depozitarea telefonului
sau a bateriei trebuie sa se efectueze conform legislatiei referitoare la bateriile cu litiu-ion sau litiu-polimer.
Produse defecte: Nu dezasamblati personal telefonul sau accesoriile lui. Doar personalul calificat
poate efectua operatiuni de reparatii. Daca telefonul a fost udat, lovit sau crapat, nu incercati sa il porniti
pana la vizitarea unui centru de reparatii autorizat.

Specificatii
Procesor

Media MT 6250

Frecventa 2G

850/900/1800/1900MHz

Radio FM

DA

Bluetooth

DA

Display

2.0 QCIF

Camera

0.3 MP

Memorie Interna

32MB+32MB

Card Micro SD

Pana la 16 GB.

Dimensiuni

120*52.8*14.3mm

Dimensiuni

97g

GPRS

Da

Bluetooth

Bluetooth 2.0

Baterie

1200mAh

