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NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
myPhone FUN 5

(išmanusis telefonas)
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Dėkojame, kad pasirinkote šį myPhone prietaisą. Šios instrukcijos 

tikslas yra naudotojo supažindinimas su prietaiso valdymu. Pilną 

instrukcijos versiją galite perskaityti, nuskenavę kitoje instrukcijos 

pusėje esantį QR kodą. 

Jokia šios instrukcijos dalis negali būti kopijuojama, platinama, 

verčiama arba kitais, mechaniniais arba elektroniniais (įskaitant 

foto kopijas bei duomenų bazes), būdais perteikiama be rašytinio 

myPhone leidimo. 

Naudojimosi instrukcija

Instrukcijoje pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo Jūsų prietaiso. 

MyPhone FUN 5 priedai taip pat gali skirtis nuo instrukcijoje 

esančių iliustracijų.

Ši instrukcija aprašo funkcijas, kurios šiuo metu yra Android™ 

sistemoje. Aprašymai gali skirtis, priklausomai nuo telefone 

įdiegtos programinės įrangos versijos. 

Svarbi informacija

Dauguma programų, kurios gali būti įdiegtos šiame prietaise, yra 

programos, skirtos mobiliesiems telefonams. Šių programų 
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funkcijos gali skirtis nuo analogiškų programų, skirtų 

personaliniam kompiuteriui.

Programos, įdiegtos šiame prietaise, gali skirtis, priklausomai nuo 

šalies, regiono, techninės prietaiso charakteristikos. MyPhone 

neatsako už jokias problemas, sukeltas trečių šalių pagamintos 

programinės įrangos įdiegimu. 

MyPhone neatsako už anomalijas, kurios gali atsirasti dėl prietaiso

nustatymų bei operacinės sistemos programinės įrangos 

modifikavimo. Bet kokie bandymai modifikuoti operacinę sistemą 

gali tapti prietaiso gedimo priežastimi ir panaikinti garantiją.

Gamintojas

myPhone Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warsaw Poland

Interneto svetainė: http://myphone.pl

http://myphone.pl/
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Išmanusis telefonas
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1. Mini jack lizdas 3,5mm

2. Daugiafunkcis micro-B USB jungiklis

3. Priekinė kamera

4. Įjungimas / Išjungimas, užrakinimas

5. Mygtukai: Atgal / Pagrindinis puslapis / Meniu 

6. Garsą reguliuojantys mygtukai

SIM ir atminties kortelių įdiegimas

SIM kortelės įdiegimas

MyPhone FUN 5 palaiko Dual SIM technologiją ir leidžia naudotis 

dviem SIM kortelėmis – dviem mobiliojo ryšio tinklais – vienu 

metu. Prietaisas palaiko microSIM ir SIM korteles. SIM kortelės 

įdiegimas:Išjunkite telefoną, pašalinkite nugarinę dangtį savo 

nagais arba pirštų galiukais. Pasistenkite nesugadinti šone esančius

mygtukus.Įdėkite SIM kortelę(-es) į lizdą (-us) taip, kaip nurodyta 

virš lizdų esančioje iliustracijoje.

Micro SIM kortelės

SIM kortelių lizdai palaiko tik standartinio dydžio SIM korteles, ir 

microSIM kortelių įdiegimas ir išėmimas gali sukelti mechaninį 

gedimą. Norėdami įdėti microSIM kortelę, naudokitės microSIM 



© 2016 myPhone. All rights reserved. myPhone FUN 5 LT

kortelių adapteriu. Kortelei pakliuvus į aklavietę, nedelsiant 

susisiekite su myPhone autorizuotu klientų aptarnavimo centru!

Micro SIM  adapteris

Nediekite tuščio microSIM adapterio į išmanųjį telefoną. Jis gali 

įstrigti. Bandymas ištraukti įstrigusį adapterį gali sukelti telefono 

mechaninį gedimą. Jeigu SIM kortelės adapteris įstrigo, ir Jūs jo 

nebematote – nedelsiant susisiekite su myPhone autorizuotu 

klientų aptarnavimo centru! 

Atminties kortelės įdiegimas

Naudokitės tik suderinamomis ir įmonės patvirtintomis atminties 

kortelėmis. Nesuderinamos atminties kortelės gali sugadinti pačią 

kortelę ir / arba prietaisą bei tapti visų duomenų praradimo 

priežastimi. Atminties kortelės nesuderinamumas reiškia 

netinkamą kortelės formatą (reikalinga microSD kortelė), arba 

netinkamą kortelės talpą (virš 32 GB). Atminties kortelės 

įdiegimas:

• Išjunkite telefoną, pašalinkite nugarinę dangtį savo nagais arba 

pirštų galiukais. Pasistenkite nesugadinti šone esančius 

mygtukus.
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• Įdėkite atminties kortelę į lizdą virš SIM kortelių lizdų taip, kaip 

nurodyta iliustracijoje.

Pagrindinis ekranas

Pagrindiniame ekrane turite prieigą prie įspėjimo programų, balso 

komandų bei daugybės kitų funkcijų.
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Programų ikonų perkėlimas į pagrindinį ekraną:  pirštu 
pasirinkite norimą programą ir perkelkite ją į pagrindinį ekraną. 

Pasirinktiniai nustatymai: norėdami pakeisti Wi-Fi, ryškumą 
ir pan., tempkite būsenos juostą žemyn dviem pirštais. 

1. Nuslinkite viena pirštą žemyn, norėdami pažiūrėti pranešimus 
arba du pirštus, norėdami pamatyti nustatymus.

2. Norėdami pradėti paiešką, įveskite slaptažodį arba 
pasinaudokite paieška balsu.

3. Paspauskite Programų ikoną, norėdami pamatyti visas telefone
įdiegtas programas.

SAUGUMAS
Perskaitykite šiuos nesudėtingus nurodymus. Jų nepaisymas gali 
būti pavojingas arba neteisėtas. 

NERIZIKUOKITE
Neįjunkite mobiliojo telefono, kai jo naudojimasis yra uždraustas 
arba gali sukelti pavojų.

 SAUGUMAS KELYJE
Nesinaudokite telefonu vairuodami.

APRIBOTOS ZONOS

Išjunkite savo telefoną lėktuve, kadangi jis gali daryti įtaką 
kitiems lėktuve esantiems įrenginiams. Telefonas taip pat gali 
trukdyti tam tikrai medicininei įrangai ligoninėse arba kitose 
sveikatos priežiūros įstaigose. Laikykitės visų medicinos 
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personalo taisyklių, draudimų ir įspėjimų.
   
SAUGUMAS DEGALINĖSE

Pripildami kuro degalinėse, būtinai išjunkite mobilųjį telefoną. 
Nesinaudokite telefonu arti pavojingų chemikalų. 

PROFESIONALUS APTARNAVIMAS 

Tik myPhone kvalifikuotas aptarnaujantis personalas arba 
myPhone autorizuotas taisymo centras turi teisę remontuoti šį 
produktą. Remontas, atliktas nekvalifikuoto personalo arba 
myPhone neautorizuoto klientų aptarnavimo centro gali sugadinti 
Jūsų prietaisą ir panaikinti garantiją.
BATERIJA IR PRIEDAI

Nepalikite baterijos vietose, kur yra labai žema (iki 0°C) arba labai 
aukšta (virš 40°C) temperatūra. Labai žema arba labai aukšta oro 
temperatūra gali paveikti baterijos galią bei tarnavimo trukmę. 
Venkite susidūrimo su skysčiais ir metaliniais objektais, kadangi tai 
gali iš dalies arba pilnai sugadinti bateriją. Baterija visada turi būti 
naudojamasi pagal jos tiesioginę paskirtį. Nenaikinkite, negadinkite 
ir nemeskite baterijos į ugnį – tai gali būti pavojinga ir sukelti gaisrą. 
Sena arba sugadinta baterija turi būti išmesta į specialų konteinerį. 
Neatidarinėkite baterijos. Perkrovimas gali sugadinti bateriją. Vienas
įkrovimas neturi viršyti trijų dienų. Netinkamos rūšies baterijos 
įtaisymas gali sukelti sprogimą. Išmeskite bateriją taip, kaip 
nurodyta instrukcijoje. Jeigu įkrovimo kabelis yra pažeistas, turi būti 
pakeistas nauju, o ne taisomas. Naudokitės tik originaliais myPhone 
priedais, kurie yra pateikti kartu su šiuo prietaisu.
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WI-FI (WLAN)

Europos sąjungos šalyse WLAN gali būti laisvai naudojamasi 
patalpose. Prancūzijoje WLAN draudžiama naudotis lauke.
VAIKAI

Šis prietaisas nėra žaislas.  Laikykite prietaisą ir jo priedus vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

 TRUKDŽIAI
Visi bevieliai prietaisai gali sukelti trukdžius ir daryti įtaką kitų 
įrenginių eksploatacinių savybių kokybei.

ASMENYS SU NEGALIA
Šiuo prietaisų neturi naudotis žmonės (įskaitant vaikus), kurių 
judėjimas yra apribotas, arba žmonės, turintys ribotus protinius 
sugebėjimus. Taip pat šiuo prietaisu negali naudotis žmonės, 
neturintys patirties elektros gaminių eksploatavime. Jie gali 
naudotis prietaisų tik prižiūrimi atsakingų už jų saugumą 
asmenų.
VANDUO IR KITI SKYSČIAI

Pasistenkite, kad vanduo arba kiti skysčiai nepatektų ant Jūsų 
telefono. Tai gali paveikti elektros prietaisų eksploatacines 
savybes. Venkite drėgnų vietų, vonios kambarių, lietaus. 
Vandens dalelės gali sudrėkinti prietaisą, o tai kenkia elektros 
komponentams.
ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti žalos Jūsų klausai, nesinaudokite prietaisu 
dideliu garsu ilgą laiką. Nelaikykite įjungto prietaiso tiesiogiai 
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prie ausies.

Trikčių diagnostika
Jeigu atsiranda kokių nors problemų su prietaisu, padarykite 
svarbiausių duomenų atsarginę kopiją (kontaktai, SMS žinutės, 
nuotraukos, video įrašai, muzika ir pan.) ir perkraukite telefoną 
arba grąžinkite numatytuosius nustatymus. Jeigu problema 
išlieka, perskaitykite apačioje pateiktus patarimus, suskirstytus 
pagal problemines zonas. 

• SD atminties kortelė – įsitikinkite, kad ji yra tinkamai įdėta į SD 
kortelės lizdą. Jeigu problema išlieka, įstatykite kitą tinkančio 
formato ir tūrio SD kortelę. 

• USB – įsitikinkite, kad telefonas tinkamai sujungtas su kitu 
prietaisu. Patikrinkite USB jungties tipą telefono nustatymuose.
Jeigu problema išlieka, naudokitės kitu USB kabeliu. 

• Internet / Wi-Fi – įsitikinkite, kad lėktuvo / skrydžio režimas yra
išjungtas, kadangi jis apriboja bevielių tinklų naudojimąsi. 
Patikrinkite tinklo diapazoną. Patikrinkite, ar Wi-Fi / interneto 
funkcija yra įjungta ir teisingai nustatyta. Patikrinkite, ar 
įvedėte teisingą Wi-Fi tinklo slaptažodį. 

• Bluetooth – patikrinkite Bluetooth prietaiso matomumo 
nustatymus. Įsitikinkite, kad abu prietaisai yra Bluetooth ryšio 
veikimo diapazone ir nėra jokių kliūčių (turėkite omenyje, kad 
kai kurie LCD ekranai gali absorbuoti magnetines bangas). 
Įsitikinkite, kad abu prietaisai turi pakankamai atminties. 
Įsitikinkite, kad  nėra įjungtas lėktuvo / skrydžio režimas (šis 
režimas blokuoja Bluetooth ryšį).

• Garsai – įsitikinkite, kad telefono garsas nėra prislopintas, 
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patikrinkite garso nustatymus. Įsitikinkite, kad ausinės teisingai
įdėtos į miniJack 3,5 mm lizdą. Kai kurie miniJack kištukai gali 
skirtis – pamėginkite kitą kabelį arba adapterį (neįtrauktas į 
komplektą).  

• Nuotraukos ir ekrano atvaizdai – įsitikinkite, kad kameros lęšis 
neuždengtas. Įsitikinkite, kad prietaisas turi pakankamai 
atminties SD kortelėje arba pakankamai vidinės atminties 
(priklausomai nuo to, kur nuotraukos ir ekrano atvaizdai yra 
saugomi). Įsitikinkite, kad SD kortelė tinkamai įdiegta. 

• Nors baterija yra įkrauta, jos įkrovimas nuolat mažėja. 
Norėdami prailginti baterijos eksploatacijos trukmę, išjunkite 
funkcijas, tokias kaip Wi-Fi, Bluetooth, Lokaciją, sumažinkite 
ekrano ryškumą (šios funkcijos vartoja labai daug energijos), 
įjunkite lėktuvo / skrydžio režimą. Šie paprasti žingsniai 
pagreitins įkrovimo procesą. Rekomenduojama telefoną krauti 
įkrovikliu, o ne per personalinio kompiuterio  USB kabelį.

• Jeigu problema išlieka, susisiekite su gamintoju.

Atminties kortelė

Neišimkite atminties kortelės, kol duomenis yra siunčiami 
iš vieno prietaiso į kitą. Tai gali tapti visų Jūsų duomenų 
praradimo priežastimi arba sugadinti Jūsų prietaisą.

Nelieskite auksinės atminties kortelės dalies pirštais arba 
kitais metaliniais objektais. Jeigu telefonas purvinas, 
nuvalykite jį minkštu audiniu.
Asmeninės informacijos apsauga

Mes rekomenduojame reguliariai daryti atsargines svarbių 
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duomenų kopijas. myPhone neatsako už Jūsų duomenų 
praradimą.
Prieš išmesdami telefoną, ištrinkite visą asmeninę informaciją
([Meniu] [Nustatymai]  [Kopijavimas ir duomenų ištrynimas]
[Gamyklos nustatymai] [Iš naujo nustatyti telefoną]). Šitaip 
apsaugosite savo asmeninę informaciją.
Parsiųsdami programas, perskaitykite visą susijusią informaciją. 
Atkreipkite dėmesį, ar programa, kurią norite įdiegti, reikalauja 
priėjimo prie Jūsų asmeninės informacijos. 
Reguliariai tikrinkite, ar Jūsų paskyromis nebuvo naudojamasi 
neteisėtai trečių asmenų. Jeigu pastebėsite neteisėto naudojimosi
pėdsakų, susisiekite su paslaugų teikėjų arba ištrinkite / pakeiskite
savo paskyrą. 
Jeigu pametėte savo telefoną, arba jis buvo pavogtas, nedelsiant 
pakeiskite paskyrų slaptažodžius (Google, el. paštas, soc. tinklai ir 
pan.). 
Pasistenkite nesinaudoti programomis iš nežinomų šaltinių. 
Užrakinkite telefoną, naudodamiesi raštu, slaptažodžiu arba PIN 
kodu. 
Nesidalinkite autorinių teisių saugoma medžiaga. 
Nesidalinkite jokia autorinių teisių saugoma medžiaga be 
autorinių teisių savininko leidimo. Tai gali pažeisti autorines teises.
Gamintojas neatsakingas už bet kokias neteisėto duomenų 
platinimo pasekmes.
Dėl teisingo baterijos naudojimosi
Šio prietaiso baterija gali būti įkraunama per USB lizdą. Tačiau tai 
nėra rekomenduojama dėl žemo įkrovimo lygio. Jeigu norite įkrauti 
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bateriją per USB lizdą, išjunkite savo telefoną. Jeigu baterijos 
įkrovimo lygis yra žemas, įkraukite ją, norėdami ir toliau naudotis 
telefonu. Jeigu norite prailginti baterijos naudojimosi laikotarpį, 
leiskite jai išsikrauti daugiau nei 20%, ir tuomet pilnai įkraukite.
Jeigu Jūs nesinaudojate įkrovikliu, atjunkite jį nuo telefono. 
Baterijos perkrovimas sutrumpins baterijos naudojimosi laikotarpį. 
Baterijos temperatūra veikia įkrovimo kokybę. Prieš pradedant 
įkrovimą, galite pašildyti arba atvėsinti bateriją taip, kad jos 
temperatūra sutaptų su įprastomis oro sąlygomis ir temperatūra. 
Jeigu baterijos temperatūra viršija 40 laipsnių, ji negali būti įkrauta! 
Nesinaudokite pažeista baterija!
Baterijos naudojimosi trukmė gali sutrumpėti, jeigu ji yra veikiama 
labai aukštos arba labai žemos temperatūros.

Telefono priežiūra
Norėdami prailginti savo telefono gyvenimą:

• Laikykite telefoną ir jo priedus vaikų nepasiekiamoje vietoje.
• Venkite susidūrimo su skysčiais, kadangi jie gali sugadinti 

prietaiso elektroninius komponentus.
• Venkite itin aukštos temperatūros; tai gali sutrumpinti 

elektroninių komponentų gyvenimo trukmę arba išlydyti 
plastikinius prietaiso komponentus. 

• Nemėginkite ardyti prietaiso. Neprofesionalus įsikišimas gali 
stipriai sugadinti arba     sunaikinti Jūsų prietaisą.

• Valykite telefoną tik sausa medžiaga. Nesinaudokite valikliais, 
turinčias didelę rūgšties arba šarvo koncentraciją.

• Naudokitės tik originaliais priedais; šios taisyklės nepaisymas 
gali panaikinti Jūsų garantiją. Pakuotės komponentai turi būti 
surūšiuoti pakartotinam panaudojimai taip, kaip reikalaujama 
Jūsų regione.
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• Prietaiso pakuotė turi būti rūšiuojama taip, kaip numatyta.

Saugumas klausantis muzikos arba kalbant telefonu
Telefonas gali sukelti didelį garsą, o tai gali pakenkti Jūsų klausai. 
Besinaudojant telefonu arba garsiakalbiu, rekomenduojama laikyti 
prietaisą saugiame atstume nuo ausų ir nesiklausyti muzikos garsiai 
ilgą laiką.

Aplinkosauga
Išjunkite prietaisą ten, kur juo naudotis yra draudžiama, arba ten, 
kur jis gali sukelti pavojų. Bet koks radijo bangų pagrindu veikiantis 
prietaisas trukdo tam tikrai medicinos įrangai (pvz. stetoskopas, 
širdies stimuliatorius ir pan.), jeigu ji nėra tinkamai apsaugoma 
(jeigu nesate tikri, pasikonsultuokite su savo gydytoju arba 
medicinos įrangos gamintoju).

Dėmesio Tvirtinimas
Gamintojas nėra atsakingas už 
pasekmes, kilusias dėl šio 
prietaiso neteisingo naudojimo 
arba instrukcijos nesilaikymo. 

Šio prietaiso programinė įranga 
gali būti tobulinama be 
išankstinio perspėjimo.

Teisingas naudotos įrangos šalinimas
Šis prietaisas yra paženklintas perbraukta šiukšlių dėže, pagal 
2012/19/EC Europos sąjungos direktyvą dėl elektros gaminių atliekų
šalinimo. Po naudojimosi, gaminiai, paženklinti šiuo simboliu, negali
būti šalinami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotojas 
privalo pašalinti elektros gaminių atliekas, pristatydamas juos į 
vietas, skirtas pavojingoms atliekoms šalinti. Šio tipo atliekų 
surinkimas ir rūšiavimas padeda išsaugoti gamtinius resursus. 
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Teisingas elektros gaminių šalinimas turi teigiamą poveikį žmogaus 
sveikatai ir aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau apie saugų naudotų 
elektros gaminių rūšiavimą bei šalinimą, susisiekite su vietinės 
vyriausybės atstovais, atliekų rinkimo tašku arba parduotuvėje, kur 
gaminys buvo įgytas.

Teisingas naudotų elementų šalinimas

Pagal Europos sąjungos 2006/66/EC direktyvą dėl elementų 
šalinimo, šis gaminys yra paženklintas perbraukta šiukšlių dėže.
Šis simbolis nurodo, kad elementai, reikalingi šiam prietaisui, neturi 
būti šalinami kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Su jais turi 
būti elgiamasi taip, kaip to reikalauja direktyva bei vietinės taisyklės.
Neišmeskite elementų kartu su akumuliatoriais ir kitomis 
nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. ES nurodymais, elementų
ir akumuliatorių rinkimui ir rūšiavimui taikomos atskiros taisyklės. 
Norėdami sužinoti daugiau apie egzistuojančius reikalavimus, 
susisiekite su vietinės vyriausybės atstovais.
Prekių ženklai

• Android, Google, Google Play, Google Play logo ir kitos markės 

yra Google Inc. prekės ženklai.

• Oracle ir Java yra registruoti prekių ženklai Oracle ir / arba 

Oracle padalinių.

• Wi-Fi® ir Wi-Fi logo yra registruoti Wi-Fi Alliance prekių ženklai.

• Visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų nuosavybė.

Europos sąjungos atitikties ženklinimas
myPhone Sp. z o.o paskelbia, kad šis gaminys laikosi visų esminių 
reikalavimų ir kitų ES 2014/53/EC direktyvų nuostatų.
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Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto 
adresu:
Http://www.myphone.pl/certyfikaty 


