
Otáčejte šroubky z krytu 
baterie proti směru hodinových 
ručiček. 

Otevřete kryt baterie. 

Po otevření krytu baterie 
vtlačte SIM kartu jako na 
obrázku a upevněte ji. EVOLVE Gladiator RG250  
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Rychlé zapnutí  
 
 
 

Povolte šroubky 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otevřete kryt baterie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vložte SIM kartu  

 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění 
 Mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG250 získal 

certifikaci IP67, tzn., že je za přesně definovaných 
okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, 
tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 
minut) odolný vůči prachu a vodě. Ani tato norma 
však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.  

 Udržujte proto zdířku sluchátek, SIM slot a 
microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla 
prachotěsnost a vodotěsnost zachována. 

 Vzhledem k mnoha různým způsobům používání, 
jako například zda je nebo není zapojen USB 
kabel, neneseme žádnou zodpovědnost za 
poškození kapalinou. 

 Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za 
případná poškození přístroje nebo zdraví 
související s tímto způsobem užití, neneseme 
zodpovědnost. 

 Neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej 
zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš 
vysokým teplotám. 

 Chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud 
vlhkost do telefonu pronikne, může způsobit jeho 
přehřátí, zkrat či poškození celého přístroje. 

 Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte 
tlačítka klávesnice, ale otřete jej neprodleně 
suchým hadříkem. 

 Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto 
jej chraňte před nárazy a působením 
magnetického pole. 

 Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů 
žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - 
všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost 
telefonu. 

 Pokud je telefon po servisním zásahu, může být 
snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě. 

 Popis používání mobilního telefonu a 
uživatelského rozhraní se může lišit od tohoto 
manuálu vzhledem k firmware verzi vašeho 
přístroje nebo specifickým podmínkám mobilního 
operátora. 

 Oprava a servis je možné provádět pouze 
v autorizovaných servisních místech pro telefony 
EVOLVE (více na stránkách www.evolve- 
europe.com), jinak můžete poškodit váš telefon a 
již nebude v záruce. 

 
Důležitá obchodně právní ustanovení 
 Výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v 

produktu oproti stavu popsanému v tomto 
manuálu bez předchozího upozornění, protože 
produkt prochází neustálým vývojem a 
vylepšováním. 

 Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za 
jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody 
způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať 
už vzniknou jakýmkoliv způsobem. 

 
Bezpečnost 
 Zámek SIM karty: Tato funkce ochrání vaši SIM 

kartu před neoprávněným používáním jinými 
osobami. Pokud je PIN kód zámku SIM karty 
aktivován, musí být zadáván při každém zapnutí 
mobilního telefonu, jinak bude možné uskutečnit 
pouze nouzový hovor.  

 Poznámka: PIN kód je heslo sloužící ke zprovoznění 
SIM karty. Pokud je PIN kód zadán 3x za sebou 
špatně, SIM karta se uzamkne. V takovém případě 
potřebujete pro odemčení SIM karty tzv., PUK kód. 
PUK kód získáte současně s PIN kódem při 
zakoupení SIM karty. Pokud jste jej nedostali, 
kontaktujte svého telefonního operátora. 

 

 

CZ 

Doporučujeme při prvním použití 
telefonu plně nabíjet baterii 12 hodin. 
 
Vždy se ujistěte, že jste pevně utáhli 
šroubky a gumové kryty v telefonu, 
abyste zajistili voděodolnost. 

Vložte SD kartu do slotu tlačením SD karty 
směrem dolů podle vyobrazení. 

Vložte baterii, zakryjte ji a 
otočte šroubky ve směru 
hodinových ručiček. 

 Popis přístroje 

Vložte kartu microSD 
SD 

   

Vložte baterii 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nabíjejte 12 hodin 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Zámek telefonu 
 Tato funkce chrání váš telefon před 

neoprávněným používáním jinými osobami 
(tovární heslo je „0000“). 

 
Řešení problémů 
 
Telefon nelze zapnout 
 tlačítko pro zapnutí telefonu nebylo přidrženo 

dostatečně dlouho = přidržte tlačítko pro 
zapnutí přinejmenším po dobu 3 sekund (a 
déle) 

 baterie je slabá = nabijte baterii 

 SIM karta selhala = zkontrolujte nebo vyměňte 
SIM kartu 

 
Nabíjení telefonu selhalo 
 kontakt je vadný = zkontrolujte kontakty, 

vyměňte kabel nebo nabíječku 

 nabíjecí napětí je příliš nízké = nejprve nabíjejte 
přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a 
znovu připojte a nabijte baterii úplně 

 špatná nabíječka = použijte správnou nabíječku 

 
Nelze telefonovat 
 selhala SIM karta = zkontrolujte nebo vyměňte 

SIM kartu 

 chyba ve vytáčení čísla = vytočte číslo znovu 

 vyčerpaný kredit = kontaktujte operátora 

Částečné selhání hovoru 
 nesprávné telefonní číslo = zkontrolujte tel. číslo 
 chybné nastavení = zkontrolujte blokování 

hovoru  
 

Nelze poslat SMS 
 služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není 

nastaveno číslo SMS centra = kontaktujte 
operátora a získejte číslo SMS centra 
 

Chybný PIN kód 
 třikrát jste zadali špatný PIN kód = kontaktujte 

operátora 
 

Chyba automatického zamknutí 
 zadání chybného kódu (zapomenutí kódu) = 

kontaktujte servisní centrum pro EVOLVE 
 

Mobilní telefon se sám vypíná 
 baterie je slabá = nabijte baterii 
 chyba v nastavení = zkontrolujte, zda není 

aktivovaná funkce automatického vypnutí  
 náhodné selhání = znovu zapněte telefon 

 
Telefon při příchozím hovoru nevyzvání 
 hlasitost je ztlumena na minimum = znovu 

nastavte hlasitost 

 

Specifikace 
 Vodotěsný 
 Odolný nárazům a vibracím 
 Odolný gumový povrch s vyztuženým vnitřním 

rámem pro větší odolnost  
 Dual SIM: 2 současně aktivní SIM karty v jednom 

telefonu 
 Možnost zapnutí pouze jedné SIM karty 
 Displej z dvouvrstvého tvrzeného skla se zvýšenou 

odolností proti poškrábání a tlaku 
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz   
 Bluetooth 2.0 
 GPRS třída 12 
 SMS / MMS / WAP 
 Podporuje microSDHC karty 
 FM rádio 
 MP3 přehrávač 
 VGA fotoaparát 
 VCR 
 Digitální hlasový záznamník 
 Svítilna 
 Polyfonní vyzvánění / vibrační 

Záruční servis
Váš balíček s telefonem, který zasíláte k opravě, by měl 
obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou 
(bublinková folie) 
doklad obsahující IMEI přístroje 
kontakt (adresa, telefon, email).
 
ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo revidovat tento 
dokument nebo ukončit jeho kdykoliv a bez 
předchozího upozornění platnost a nenese žádnou 
odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než 
bylo výše doporučeno.
 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že 
model EVOLVE Gladiator RG25
norem a předpisů, přís
Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na 
- ftp.evolve-
 
Copyright © 2013
Všechna práva vyhrazena. 
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. 
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LED svítilna 
 
 
 
 
 

USB 
 
 

 
 

Navigační tlačítko 
 
 

Světlo baterky 
SMS 

Tlačítko vytáčení 
 
 
 

Dlouhým stisknutím  
uzamknete klávesnici 

 
 

Mikrofon 
 

Hlasitost 
  

 
 
 
 
 
 
Tlačítko pro krok zpět 
Kamera 
Zapnutí / vypnutí 
Zavěšení 
 
 
Dlouhým stlačením 
přepnete profil uživatele 
 

Pokud potřebujete změnit jazyk, 
prosím, zatlačte prostřední tlačítko doleva. 

Záruční servis a pozáruční opravy 
Váš balíček s telefonem, který zasíláte k opravě, by měl 
obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou 
(bublinková folie) - platný záruční list, případně daňový 
doklad obsahující IMEI přístroje - popsanou vadu – váš 
kontakt (adresa, telefon, email). 

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo revidovat tento 
dokument nebo ukončit jeho kdykoliv a bez 

ího upozornění platnost a nenese žádnou 
odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než 
bylo výše doporučeno. 

 2200 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že 

EVOLVE Gladiator RG250 splňuje požadavky 
norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. 
Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na  

-europe.com/ce  

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.  
Všechna práva vyhrazena.  
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez 
předchozího upozornění.  

www.evolve-europe.com 


