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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

myPhone FUN 5
(smartphone)
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Благодарим Ви, че избрахте вашият myPhone телефон. Целта на 

това ръководство е да обясни на потребителя как работи 

телефонът. Пълната версия на ръководството на английски ще 

намерите под QR code намиращ се в края на това ръководство.

Никаква част от това ръководство не бива да се копира, превежда,

разпространява или предава в каквато и да е форма електронна или

механична, включително фотокопия, регистрирана или запазвана в

каквото и да е хранилище без писменото позволение на myPhone.

Използване на ръководството

Апаратът и снимките в това ръководство може да варират в 

сравнение с вашият апарат. Аксесоарите за myPhone FUN 5 може 

да изглеждат различни от тези в снимките в това ръководство.

Това ръководство описва опциите представени в Android™. 

Описанията може да варират в зависимост от версията, която 

притежава собственика.

Важна информация

Повечето приложения инсталирани на апарата са мобилни 

приложения. Техният вид може да се различава от компютърната 

им версия.



© 2016 myPhone. Всички права запазени.     myPhone FUN 5 BG

Приложения инсталирани на този апарат може да варират според

държавата,  региона  и  техническите  характеристики  на

оборудването.  Компанията myPhone  не е отговорна за каквито и

да е проблеми причинени от софтуер трети страни.

Компанията myPhone не е отговорна за каквито и да са 

нередности, които могат да се появят по време на регистриране, 

променяне или модификация на операционната система. Всякакви

опити да се промени операционната система могат да доведат до 

повреда на апарата и неговите апликации и ще нарушат 

гаранцията му.

Производител

myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka

31

00-511 Warsaw

Poland

Уебстраница: http://myphone.pl

http://myphone.pl/
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Външен вид на смартфона

1. Мини жак 3,5mm

2. Мултифункционален micro-B USB конектор

3. Предна камера

4. Бутон за включване/изключване и заключване 

5. Бутони: Назад / Начало / Меню 

6. Бутони за увеличаване/намаляне на звука
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Поставяне на SIM карта и карта памет

Поставяне на SIM карта
Телефонът myPhone FUN 5  е с  Dual  SIM  технология,  която  му

позволява да се използват две сим карти едновременно. Поддържа

microSIM  карти, както и обикновени  SIM  карти.  За да поствите

SIM карта правилно:

 Изключете телефона, махнете капакът използвайки нокът или

върхът  на  пръста  си.  Махнете  капакът  на  смартфона,  като

внимавайте да не нарушите бутоните отстрани на апарата.

 Поставете SIM  картата(картите)  в  слота(слотовете)  както  е

показано на снимката над слота. 

Micro SIM карта

Слотовете  за  SIM  карта  върху  телефона  поддържат  само

стандартните SIM  карти,  опитвайки  се  да  поставите  microSIM

карта  може  да  повреди  телефонът,  когато  се  изважда.  За  да

поставите microSIM  в  телефона  ползвайте microSIM  адаптер.  В

случай  на  заключване  на  слота за  microSIM  уведомете  веднага

вашият оторизиран сервиз на myPhone!

Micro SIM адаптери

Не поставяйте кух (без карта) micro-SIM card адаптер във вашият

смартфон.  Това  ще  доведе  до  задръстване.  Опитът  да  изкарате

заклещен  адаптер  може  да  повреди  телефонът.  Ако SIM  card
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адаптерът се е задръстил, уведомете оторизираният ви сервиз на

myPhone !

Поставяне на карта памет

Използвайте само подходящи и позволени от компанията карти.

Неподходящи карти  памет  могат  да  повредят  самата  карта  или

устройството и да доведе до липса на информация. Неподходяща

карта  памет  означава  неподдържан  формат (microSD  формат  е

нужен) или неподдържан капацитет на картата (над 32 GB). За да

поставите картата памет правилно:

 Изключете телефона, махнете капака чрез нокът или пръст.

Премахнете  капакът  на  смартфона,  като  внимавате  да  не

повредите бутоните отстрани на устройството.

 Пъхнете картата памет в слота, който се намира над слота за

SIM  карти както  е  показано  на  пиктограматапод  самият

слот.

Десктоп екран
От основният екран имате достъп до основните апликации, 

гласови команди и други функции.
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Допълнителни икони на десктоп екрана: задръжте с 

пръст избрана от вас икона на приложения и я придърпайте на 

екрана.

Настройки по желание: да смените Wi-Fi мрежата, 

светлина, и т.н., дръпнете статус бара надолу с два пръста.

1. Плъзнете с един пръст надолу да видите известията си или с 

два, за да отворите настройките.

2. За да започнете търсене, напишете паролата, или използвайте 

гласово търсене.

3. Натиснете иконката на Апликациите, за да видите всички 

апликации.
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Съвети за безопасност

БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете  внимателно всички съвети по-долу.  Неспазването  им

може да се приеме за опасно или противозаконно.

   НЕ РИСКУВАЙТЕ
Не пускайте устройството където е забранено или може да доведе

до смущения.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
Do not use the device while driving vehicles.

 МЕСТА С ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ

Изключвайте телефона  по време на  летене със  самолет,  тъй

като може да смущава бордните системи.  Телефонът може да

причини  смущения  и  на  медицинско  оборудване.  Моля  ви,

следвайте забраните и регулациите поставени от медицински

лица.

   БЕЗОПАСНОСТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Изключете телефона докато зареждане на бензиностанция. Не

го ползвайте близо до химични вещества.

   ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИЗ

Този  продукт  може  да  бъде  поправян  само  от  квалифицирани

лица.  Ремонтирането му от не оторизиран или неквалифициран

сервиз може да повреди устройството или наруши гаранцията му.
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      БАТЕРИИ И АКСЕСОАРИ

Избягвайте да излагате батерията на прекалено ниски или високи

температури (под 0°C / 32°F или над 40°C / 100°F). Екстремните

температури могат да повлияят негативно на нейният капацитет и

живо. Избягвайте контакт с течности или метални обекти. Такъв

контакт  може  да  доведе  до  пълна  или  частична  повреда.

Използвайте  батерията  само  според  указанията.  Не

унищожавайте,  повреждайте или хвърляйте батерията в огън –

това е опасно и може да доведе до експлозия.  Използвани или

повредени  батерии  трябва  да  бъдат  съхранявани  в  специален

контейнер.

Презареждането на батерията може да доведе до повреда.  Затова

батерията не трябва да бъде зареждана в продължение на повече

от  3  дена.  Ако  се  използва  грешният  тип  батерия,  може  да

последва  експлозия.  Не  отваряйте  батерията.  Изхвърлянето  на

батерията трябва да става според указанията. Зарядно, което не се

ползва  трябва  да  бъде  извадено  от  контакта.  Ако  кабелът  на

зарядното се повреди, да не се поправя –  вземете ново зарядно.

Използвайте само оригинални myPhone аксесоари.

WI-FI (WLAN)

В държавите от Европейският съюз може да ползвате WLAN

мрежата  навън.  Във  Франция WLAN  мрежа  е  забранена  в

открити пространства.
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       ДЕЦА

Това  устройство  не  е  играчка.  Картите  памет  и  SIM  картата  е

достатъчно малка, за да бъде погълната от дете и да доведе до

задавяне. Дръжте устройството и аксесоарите далеч от достъп на

деца.

    СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства могат да доведат до смущения,

които да влияят на работата на други машини.

   ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Устройството  не  трябва  да  бъде  използвано  от

хора(включително деца) с ограничено движение или психични

отклонения,  както  и  хора  които  нямат  опит  с  електронни

устройства. Могат да го ползват само под надзора на отговорно

лице, което да следи за тяхната безопасност.

   ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ

Не  излагайте  над  вода  и  други  течности.  Това  може  да

афектира  работата  и  живота  на  електронните  устройства.

Избягвайте да го ползвате на места с висока влажност – кухни

с много пара,  бани,  дъждовно време.  Частици вода могат да

доведат  до  навлажняването  на  устройството,  и  това  ще

попречи на работата на устройството.
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БЕЛЕЖКА

За  да  избегнете  увреждане  на  слуха  не  използвайте

устройството на висока сила на звука за продължително

време и прекалено близко до ухото.

Отстраняване на повреди

Ако имате проблеми с устройството си, направете копие на най-

важната ви информация от телефона (контакти, SMS съобщения,

снимки,  видеа,  музика,  и др.)  и тогава рестартирайте телефона

или  го  върнете  на  фабрични  настройки.  Ако  проблема

продължава,  прочетете  съветите  по-долу  за  вашият  съответен

проблем.

• SD карта памет – уверете се, че е е правилно поставена в

SD  слота.  Ако  проблема  продължава,  използвайте друга

SD карта с разрешена големина и клас.

• USB –  уверете се, че устройството е правилно включено.

Проверете USB връзката в настройките на вашият телефон

(иконката за пряк път е на началният екран). Ако проблема

продължава, използвайте друг кабел.

• Интернет / Wi-Fi – проверете дали телефона не е в режим на

летене,  който  спира  достъпа  до  всички  безжични  мрежи.

Проверете обхвата на мрежата.  Проверете дали функцията е

пусната  на  телефона и  дали  настройките  са  правилни.
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Проверете  дали  въвеждате  правилно  паролата  на  WiFi

мрежата.

• Bluetooth –  проверете настройките на Bluetooth  на вашето

устройство. Проверете дали и двете устройства са в обхват

на Bluetooth връзката и няма препятствия между тях (моля

забележете –  някои LCD  монитори поглъщат магнитни

вълни). Уверете се, че и двете устройства имат достатъчно

свободно място.  Уверете се, че и двете устройства не са в

режим на летене (той блокира Bluetooth-а).

• Звук –  уверете  се,  че  звука  на  телефона  не  е  изключен  и

проверете настройките му.  Уверете се, че кабелът е включен

правилно в 3.5 mm жак. Някои жакове може да варират и ако

това е причината – пробвайте с друг кабел.

• Снимки  и  скрийншотове –  уверете  се,  че  камерата  не  е

закрита.  Уверете  се,  че  устройството  има  достатъчно

свободна  памет  на SD  картата или външната  памет  (в

зависимост от мястото, където се съхраняват).  Уверете се,

че SD картата е поставена правилно.

• Въпреки, че батерията се зарежда, нивото й постоянно пада –

изключете всички опции като например Wi-Fi, Bluetooth, GPS

и  намалете  яснотата  на  екрана (тези  опции  са  най-

изразходващи  батерията),  тогава  сложете  на  режим  летене.

Тези  обикновени  стъпки  ще  ускорят  вашето  зареждане.
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Препоръчително е да заредите устройството чрез зарядното, а

не чрез USB на компютър.

• Ако проблема продължава, свържете се със сервиза.

Работа с карта памет

Не  изваждайте  картата  памет,  когато  се  пренася  информация

върху  нея.  Това  може  да  доведе  до  загуба  на  информация  и

повреда.

Не докосвайте златните пинове на картата памет с пръстите си

или други метални обекти.  Ако телефонът е мръсен, избършете

го с мека кърпа.

Защита на лични данни и информация

Препоръчваме  да  правите  редовно  копия  на  важна  за  вас

информация от телефона.  Компанията  myPhone  не  е  отговорна

при липса на данни.

Когато  изхвърляте  устройството,  изтрийте  всичката  информация

([App Menu] → [Settings] → [Copy and data erase] →   [Factory

settings] → [Reset phone]).  По този начин можете да предпазите

вашата лична информация от кражба.

Когато  сваляте  приложения,  прочетете  всякаква  важна

информация  на  екрана.  Обръщайте  внимание  на  апликации,

които искат достъп до лична информация.
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Проверявайте  профилите  си  често  за  подозрителна  активност.

Ако  намерите  следи  от  непозволена  употреба,  се  свържете  с

вашият доставчик или си сменете паролите.

Ако  си  загубите  телефона  или  ви  го  откраднат,  незабавно  си

сменете  паролите  на  всички  акаунти (Google,  e-mail,  социални

медии, и др.), за да предпазите личната си информация.

Старайте  се  да  не  използвате  приложения  от  непознати

източници. Заключвайте телефона с комбинация, парола или PIN

код.

Не разпространявайте материали с авторско право.

Не  разпространявайте  съдържание  с  авторско  право  без

позволение от автора. Производителя не е отговорен за възникнали

правни  последствия  след  нелегално  разпространяване  на

материали с авторско право.

Съвети за ползване на батерията

Батерията на това устройство може да бъде зареждано чрез USB

вход. Но въпреки това не се препоръчва да се ползва, тъй като той

предлага прекалено малък волтаж и дори да е свързан с батерията,

е  възможно  да  не  се  зареди  изобщо.  Ако  искате  да  заредите

батерията чрез  USB,  изключете телефона.  Ако батерията е слаба,

заредете я, за да продължите да използвате телефона.  Ако искате

да удължите живота на телефона,  оставете да падне под  20% и

тогава за заредете напълно.
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Ако  не  използвайте  зарядното,  изключете  го  от  телефонът.

Презареждане  може  да  доведе  до  съкратяване  на  живота  на

батерията.

Температурата  на  батерията  въздейства  на  качеството.  Преди

зареждането  да  започне,  е  препоръчително  батерията  да  бъде

охладена или затоплена докато стигне стайна температура.  Ако

температурата на батерията надвишава 40  градуса,  батерията не

може да бъде зареждана!

Не използвайте повредена батерия!

Живота на батерията може да бъде съкратен, ако е изложена

на  прекалено  ниска  или  висока  температура;  това  води  до

повреди, дори ако батерията е напълно заредена.

Поддръжка на устройството

За да удължите живота на устройството:

Дръжте апарата и неговите аксесоари далеч от деца.

Дръжте  настрана  от  течности;  може  да  доведе  до  повреда  на

електронни части.

Избягвайте  високи  температури;  може  да  съкрати  живота  на

електронните елементи, разтопи пластмасовите части или повреди

батерията.

Не  се  опитвайте  да  разглобите  телефона  си.  Непрофесионална

намеса на устройството може да доведе до повреда.
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Използвайте  само  суха  кърпа,  за  да  почиствате.  Не  използвайте

киселини или корозивни течности.

Използвайте  само  оригинални  аксесоари;  нарушаването  на  тези

правила може да доведе до прекратяване на гаранцията.

Опаковката  на  устройството  може  да  се  рециклира  според

указанията.

Безопасност по време на слушане на музика/разговори.

Телефонът може да възпроизвежда силни звуци,  които могат да

навредят на слуха ви.  Ако използвате телефона или слушалките,

дръжте  телефона  на  безопасна  дистанция  от  ухото  ви  и  не

слушайте музика на силен звук за продължително време.

Безопасност на околната среда

Изключвайте  телефона  на  места  където  е  забранено  и  може  да

доведе  до  рискове.  Използването  на  устройства  с  радио  вълни

причинява смущения с медицинска апаратура (пр. пейсмекър), ако

не е подсигурен (ако имате съмнения се обърнете към медицинско

лице).
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Бележка Декларация

Производителя не е отговорен при
възникнали последствия от ситуации

на неправилна експлоатация на
устройството или не следване на

препоръките. Версията на софтуера
може да бъде подновена без известия.

Версията на софтуера
може да бъде
подновена без

известия.

Правилно изхвърляне на устройството

Това устройство притежава символ, зачеркнат контейнер за

отпадаци, съгласно Директивата на Европейския Парламент

и  Съвета 2012/19/EC.  Този  вид  маркировка  информира,  че

електрическото и електронно оборудване след периода на употреба

не  може  да  бъде  изхвърлян  заедно  с  другите  битови  отпадъци.

Потребителят е длъжен да предаде употребеният уред в пункта за

събиране  на  стари  електроуреди.  Правилното  утилизиране  на

стари електроуреди спомага за избягване на вредите за здравето на

хората  и  естествената  среда  последици,  произтичащи  от

възможността  в  уред  да  се  намират  опасни  елементи,  както  и

неправилното складиране и преработване на такова оборудване. 

Правилно изхвърляне на устройството

Според директива на ЕС 2006/66/EC за изхвърляне на батерии,

продукта  е  маркиран  със  символ:  Този  символ  означава,  че

батериите, които се използват в това устройство не трябва да бъдат

изхвърляни в общите контейнери за домакински отпадък, а според
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директивата и местните регулации. Не изхвърляйте батериите с в

общите  контейнери.  Батериите  трябва  да  се  изхвърлят  в

специализирани  пунктове  на  приемане  на  такъв  вид  елементи,

които са предназначени за рециклиране. 

Запазени марки

 Android, Google, Google Play, Google Play logo и други марки 

за запазени марки на Google Inc.

 Oracle и Java са регистрирани запазени марки на Oracle и 

техните клонове.

 Wi-Fi® и Wi-Fi логото са запазени марки на Wi-Fi Alliance.

 Всички други марки са със запазени права на техните 

собственици.

Декларация за съответствие с директивите на 
Европейският Съюз

myPhone Sp. z o.o. гарантира и декларира, че всичките 

продукти са произведени съгласно Европейска Директива 

2014/53/EC.

Пълен текст на ЕС декларацията за съответствие е 

достъпно на: http://www.myphone.pl/certyfikaty
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