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Благодарим  Ви,  че  избрахте  телефон  с  марка myPhone.
Нашата  цел  при  създаването  на  телефони,  е  те  да  Ви
доставят удобство и удоволствие при употреба.
Ние  се  постарахме  да  съчетаем  елегантност,
функционалност и удобство на достъпна цена.
В  интерес  на  вашата  безопасност,  Ви  препоръчваме  да
прочетете наръчника внимателно.

Производител
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa
Poland

Website: http://myphone.pl

Designed in EU
Manufactured in China

1. Инструкции за работа
Действителният продукт и неговите аксесоари и някои от
техните  функции  може  да  варират  от  тези  показани  на
снимките в това ръководство. 

2.   Безопасност  
 —БЕЗОПАСНОСТ —

Прочетете внимателно напътствията в  това  ръководство.
Неспазването  им  може  да  доведе  до  опасност  и
нарушаване на закона. 

 —НЕ РИСКУВАЙТЕ —
Не включвайте устройството на места, където е забранено
или може да доведе до опасност. 
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 —СМУЩЕНИЯ —
Почти всички безжични устройства могат да доведат до
смущения на работата на други такива. 

 —МЕСТА С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП—
Изключете  телефонът  си  в  самолет,  тъй  като  може  да
причини  смущения  на  работата  с  други  устройства.
Телефонът  може да  причини смущения и  на  работата  с
медицинско  оборудване.  Следвайте  всякакви  забрани  и
регулации и предупреждения от медицински екип. 

 —БЕНЗИНОСТАНЦИИ —
Изключвайте  телефона  докато  се  намирате  на
бензиностанция.  Не  го  използвайте  близо  до  химични
вещества също. 

 —ШОФИРАНЕ —
Не използвайте по време на шофиране.

 —WI-FI (WLAN) —
In the European Union Member States, a WLAN network may
be used indoors without any restrictions, In France, a WLAN
network may not be used outdoors. 

 —ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИЗ—
Този продукт може да се поправя само от квалифициран
сервиз. Ремонт  направен  от  неквалифицирано  лице  или
сервиз  може  да  повреди  устройството  и  наруши
гаранцията и да доведе до.

 —ЛИЦА  С  ФИЗИЧЕСКИ  И  УМСТВЕНИ
ЗАТРУДНЕНИЯ—
Това  устройство  не  трябва  да  бъде  използвано  от
лица(включително  деца) с  ограничени  физически  и
умствени  затруднения,  както  и  от  хора  без  опит  в
употребата на електронни устройства. Те могат да ползват
устройството само под надзор на отговорни лице, които да
следят за тяхната безопасност. 
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 —ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ —
Устройството  притежава IP68  сертификат.  Според  който
това  устройство  е  прахоустройчиво  и  водоустойчиво,
когато всичките му гумени отвори са затворени правилно,
както и когато капакът му е затворен плътно. Съветваме ви
да  не  потапяте  телефона  във  вода  без  причина.  Водни
частици могат  да  доведат  до  появата  на  влага  в  самото
устройство  и  да  причинят  повреда  на  електронните
компоненти.  След като бъде намокрен, е препоръчително
да го избършете възможно най-бързо.

 —БАТЕРИЯТА И АКСЕСОАРИ —
Излагането  на  батерията  на  много  ниски  или  високи
температури (под 0°C / 32°F или над 40°C / 100°F) трябва
да  бъде  избягвано.  Екстремните  температури  могат  да
навредят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте
контакт  на  батерията  с  течности  и  метални  предмети.
Такъв  контакт  може  да  доведе  до  повреда.  Моля  не
изхвърляйте батерията в огън – това може да доведе до
пожар. Повредена или използвана батерия трябва да бъде
изхвърляна  в  специален  контейнер.  Презареждане  на
батерията може да доведе до повреда. В следствие на това,
една батерия не трябва да бъде зареждана в продължение
на повече от 3 дена.  Слагането на различен тип батерия
може  да  доведе  до  експлозия.  Моля  не  отваряйте
батерията. Използвайте батерията според инструкциите. В
случай,  че  зареждащ  кабел  е  повреден,  не  е
препоръчително да се поправя да се замени.  Използвайте
само оригинални аксесоари. 

 —ДЕЦА —
Устройството не е играчка. Картата памет и SIM картата са
прекалено малки и могат да бъдат погълнати от дете и да
доведат  до  задавяне.  Дръжте  устройството  и  неговите
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аксесоари далеч от деца. 
—СЛУХ—
За  да  избегнете  увреждане  на  слуха,  не
използвайте  устройството  на  високо  ниво  на

звука за дълго време или директно срещу ухото ви. 
— ЗРЕНИЕ—
За  да  избегнете  увреждане  на  зрението  не
гледайте  директно  и  близо  към  светкавицата.

Силен лъч светлина може да повреди очите ви.

3.   Следване на инструкциите     
Устройството  и  иконите  на  екрана  в  това  ръководство
може да се различават от тези на телефона.  Аксесоарите
включени  в  това  устройство  може  да  се  различават  от
илюстрациите  им  в  това  ръководство.  В  ръководството,
опциите  включени  в Android™  системата  са  описани.
Описанията  може  да  са  различни,  в  зависимост  от
операционната система инсталирана на това устройство.

4.   Важна информация     
Повечето  апликации,  които  могат  да  се  инсталират  са
мобилни.  Мобилната версия на някои апликации може да
варират от техните версии за компютър. 
Версиите  на  някои  апликации  може  да  се  различават  в
зависимост  от  държавата,  региона  или  техническите
характеристики на устройството.  Производителя не носи
отговорност за проблеми възникнали при инсталиране на
софтуер  от  други компании.  Производителя  не  отговаря
при  несъвпадения,  които  се  възникнали  в  следствие  на
модифицирането  на  операционната  система.  Всякакви
опити  да  се  промени  операционната  система  може  да
доведе до не функциониране на устройството и може да
доведе до нарушаване на гаранцията. 
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5.   Технически характеристики     
5.1 Техническа информация
Дисплей 4" IPS, 480x800 px

Процесор
Quad Core Cortex-A7 1,3 GHz 
MT6580A/Mali-400 MP 500 MHz

Задна камера 
(основна)

5 Mpx with LED light

Предна камера 0,3 Mpx 
RAM памет 1 GB
Вътрешна памет 8 GB
Четец на карти microSD (do 32 GB)
Операционна 
система

Android™ 6.0 Marshmallow

Dual SIM 2 x SIM
Прахо- и 
водоустойчив

IP68

Входове microUSB, minijack 3,5 mm

Мрежи
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS 
z A-GPS

GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G) 900/2100 MHz
Батерия Li-Ion 2400 mAh
Loader input 
параметри

100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Loader output 
параметри

5 V , 1 A

Размери 136 x 75,7 x 16,3 mm
Тегло 282 g

5.2 Кутията съдържа 
 Мобилен телефон myPhone HAMMER IRON 2
 батерия с капацитет 2400 mAh
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 Слушалки
 Зарядно (адаптер + USB кабел)
 Ръководство за употреба
 Гаранционна карта

 Ако  някой  от  гореспоменатите  предмети  липсва
или е повреден, се свържете с продавача.

 Съветваме Ви да държите опаковката в случай на
оплакване. Дръжте я далеч от деца. 

 Изхвърлете опаковката спрямо указаните съвети и
регулации.

6.   Външен вид  
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1 Бутони за регулиране на звука

2 Тъчскрийн 4"

3 Камера  0,3 Mpx

4 Яркост и сензори

5 Вътрешен говорител

6 Светкавица

7 Камера 5 Mpx

8 Дръжка, за прикачане на каишка

9 Жак за слушалки 3.5mm 

10 Включване / Изключване / Заключване

11 Затвор на камерата

12 Бутон назад

13 Начален бутон

14 Микрофон

15 Бутон Меню

16 Винт за завъртане

17 Многофункционален micro USB вход

18 Външен говорител

7.   Преди първа употреба  

7.1 Инсталиране на SIM карта
Това устройство разполага с  Dual SIM  технология,  която
позволява  използването  на  две  мобилни  мрежи
едновременно. Тук, може да използвате 2 SIM карти.
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За да поставите SIM картата, Вие трябва да:
 Изключите телефона. След това да отвиете 2-та болта

(16)  и  да  махнете  капака  от  корпуса  на  телефона,
внимателно да не нарушите структурата на телефона.

 Махнете батерията.
 Поставете SIM  картата  в  слота  според  указаните

картинки.
 Сложете  капака  внимателно  и  завийте  болтовете

плътно.

7.2 Поставяне на карта памет
Паметта на телефона може да се удължи чрез карти памет.
Паметта се ползва за съхранение на вашите снимки, видео
клипове, музика и др.

 Използвайте  карти  памет  предназначени  само  за
вашият  телефон –  обърнете  внимание  на  правилният
формат (за този модел те са microSD карти),  капацитет и
тип /  клас.  Неподходящи карти памет могат да повредят
апарата Ви и да причинят загуба на запазена информация.
Неподходящи карти памет са тези, които не са в нужният
формат (microSD)  или такива с  грешен капацитет –  над
позволеният от производителя.

За да поставите правилно карта памет, трябва да:
 Изключете телефона.  След това внимателно отвийте

2-та  винта  screws  (16)  и махнете  капака  от
конструкцията  на  смартфона,  като  внимавате  да  не
повредите телефона.

 Махнете батерията.
 Сложете картата памет според снимката.
 Сложете пак капака и завийте винтовете внимателно

(16).
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7.3 Зареждане на батерията
Преди да  използвате  устройството  за  пръв  път  заредете
батерията.  Батерията трябва да се зарежда със зарядното,
което е предназначено за него и се намира в опаковката.
Ако се съмнявате,  свържете се с продавача или сервиза.
Използвайте само зарядни и кабели, които са препоръчани
от производителя.  Използването на неподходящи зарядни
или кабели може да доведе до експлодиране или повреда
на устройството. Съобщение на дисплея ще Ви извести,
когато  батерията  е  изразходена.  За  да  продължите  да
използвате  устройството,  заредете  батерията.  Ако
батерията е напълно изразходена, устройството не може да
бъде включено.  Ако имате проблеми с батерията или ако
се  наложи,  трябва  да  я  заменете  или  да  дадете
устройството на сервиз.

За да заредите батерията трябва:
1. Вкарайте micro USB кабелът в устройството.

 Неправилно  свързване  на  зарядното (USB
кабелът)  може да доведе до повреда на апарата или
адаптера.  Повреда  възникнала  от  неправилна
употреба не се покрива от гаранцията.

2. Свържете  зарядното  в  ел.контакт.  Щом  започне
зареждането  ще  забележите  промяна  в  иконката  на
дисплея в горният десен ъгъл.

 Докато се зарежда, устройството може да загрее.
Това  е  нормално  и  не  трябва  да  влияе  на
функционалността.

3. Когато заряда стигне 100, ще означава че батерията е
напълно заредена и трябва да се спре.

4. Махнете зарядно от контакта и от телефона.
  Ако  устройството  не  се  зарежда  правилно,  се

свържете със вашият сервиз.
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8.   Бутони  

Меню
 Натискането  му  ще  отвори  меню  с  допълнителни

настройки, пр. За десктоп екрана ще са обикновените
настройки, тапет и апликации.

Начало
 Едно кратко натискане ви отвежда на десктопа
 По-дълго натискане ще ви покаже списък с отворени

апликации.
Назад
 Натискането на бутона ще ви изкара от апликацията /

върнете са на предишният екран.
Включване / изключване / заключване
 Едно кратко натискане за заключва / отключва екрана.
 Натискане и задържане на бутона за около 2 секунди

ще:
o ако телефонът е изключен – ще го включи,
o ако телефонът е  включен –  ще изкара меню за

изключване,  рестартиране  на  системата,
включване /  изключване  на  режим  на  летене,
бързи промени на режима на звучене, или други
функции по желание.

 Също можете да изключите телефона като натиснете 
и задържите бутона докато не се изключи.

Бутони за да увеличите или намалите звука
Натискането  им  по  време  на  разговор,  ще  увеличи
или намали силата на аудио връзката.
Натискането  им  по  време  на  обаждане,  ще  намали
силата на звука на мелодията.
Натискането им на докато сте на екрана, при липса на
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текущи  обаждания,  ще  увеличи  или  намали
мелодията или ще промени режима на  телефона на
„вибрация“ или „аларми“.
Натискането им при отворена апликация камера ще
отвори затвора – направи снимка. Това става само, ако
наличният софтуер има  такава опция.
Натискането  им  в  други  апликации  ще  намали
техният звук.

За да разрешите, спрете, рестартирате
За да включите устройството, натиснете и задръжте (около
3 секунди) бутона за включване.
За да изключите, натиснете и задръжте (около 2 секунди)
същият бутон, и изберете [Off].
За  да  рестартирате  устройството,  натиснете  и  задръжте
(около 2 секунди) бутона и изберете [Reboot].

9.   Връзка с компютър  
За  да  се  свържете  с  компютър  на  операционна  система
Microsoft Windows 7/8/10 / Vista / XP чрез USB кабел:

1. Свържете USB кабелът от кутията с microUSB жака
в телефона.

2.  Другият край на кабела пъхнете в  USB  входа на
компютъра.

3.  Когато устройството е включено, на вашият екран
ще  се  появи  възможност  да  извършите  операции  на
телефона.

4.  На вашият телефон,  плъзнете пръста по екрана от
върха към дъното и натиснете  "USB charging mode."  Има
още опции.

5. Да качете файлове, изберете "File Transfer".
6.  От показания прозорец,  изберете "Open device to

view files".
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7.  Сега  можете  прехвърляте  файлове  телефона  и
компютъра ви.
10.   Използване на тъч скрийна  
Тъч скрийн-а на телефона ви позволява лесно да избирате
икони  и  да  извършвате  с  тях   различни  операции.
Контролирайте екрана си със следните действия.

10.1 Натискане
Натиснете  веднъж  върху  иконка,  за  да  отворите
приложението или менюто.

10.2 Плъзгане
Бързо плъзнете наляво, надясно, надолу или нагоре за да
се предвижите по менюто или екрана.

10.3  Двойно кликане
Два пъти бързо, за да отворите файл.
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10.4 Дръпнете
Натиснете  иконка,  и  задръжте  (около 1  сек.)  и  я
преместете на ново място.

10.5 Натиснете и задръжте
Натиснете  предмет  (напр.  икона)  и  задръжте за  около  2
секунди. 

 Тъч  скрийн  устройството  ще  се  изключи  след
определен период на неактивност. За да включите екрана,
натиснете бутона за отключване.

 В повечето телефони,  можете да настроите времето,
след което телефона да се заключи. От списъка, изберете:
[Settings]  [Display]  [Sleep].

Ако  плъзнете  надолу  от  горния  край  на  екрана,  ще
увеличите  прозореца.  Ще  се  появи  прозорец  с
уведомления.  След  натискане  на  бутона  ще  се  появи
менюто с инструменти, където можете да конфигурирате и
/ или гледате основните параметри, напр.:

• Ференче

• Wi-Fi
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• Bluetooth

• Не безпокойте

• Информация за оператора, използване на информация

• Режим на летене

• Авто-въртене

• Ференче

• Местоположение

• Комбинации от информация

• Профили на звука

Когато натиснете иконката за Настройки,  намираща се в
горният  десен  ъгъл  на  отвореният  прозорец,  ще  бъдете
трансферирани към менюто за Настройки [Settings], което
е  описано  в  детайли  в  секцията  на  страница 28  в  този
наръчник.

10.9 Икони за индикация
Икона Описание

Заряда на батерията

Наличието на Wi-Fi мрежа

Нов e-mail

Нов SMS

Сила на сигнала на мрежата

Пропуснато обаждане

Входящо обаждане

Обаждане в изчакване

Устройство е включено към телефона 
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Bluetooth активиран

Аларма активирана

Режим на летене

Хендсфрий

Активен роуминг

Профил на вибрация

 Икони представените по-горе могат да се различават
от появяване на телефона си, в зависимост от версията на
операционната система и системата за наслагване .

12.   Апликации  
Използвайки  апликации  ще  можете  да  се  възползвате
напълно от възможността на телефона. На десктоп екрана,
натиснете [Application Menu],  за да получите достъп до
инсталираните апликации.
За  да  добавите  пряк  път  към  апликация  на  десктопа,
натиснете  иконката  на  апликацията  и  задръжте,  тогава
може да промените изгледа ѝ на десктопа, изберете място
където да е апликацията и я „пуснете“ там.

12.1 Свалени апликации
 За да използвате [Google Play]  трябва да имате или

си създадете собствен Gmail профил.
За да използвате [Google Play]  изберете го от менюто с
апликации [Play Store].
Потърсете апликация използвайки иконката с лупа или
ровейки се в [Play Store],  след това натиснете [Install]
  [ Accept].
Когато  го  изберете,  ще  започне  процес  на  сваляне  и
инсталиране на апликацията върху устройството.
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 Ако известието е включено, в края на свалянето и
инсталирането  на  апликацията  ще  ви  извести  в  най-
горният таб.
За да пуснете свалената апликация изберете [Open].
За  да  инсталирате  апликации  свалено  от  други
източници,  изберете [Application menu]   [Settings]
  [ Security]    [ Unknown sources],  преместете
слайдера в дясно.

12.2 Стартиране и спиране на апликацията
За да стартирате апликацията,  натиснете нейната икона
на десктопа или в менюто с апликации.
Ако искате да излезете от апликацията, просто натиснете
бутона за Начало – апликацията ще се минимизира и ще
продължи да  работи,  но  вие  ще  сте  на  десктопа.  Ако
искате да се върнете в предишната апликация, натиснете
Меню бутона. Списък с отворените апликации, които сте
отворили,  ще  се  покаже.  От  списъка  изберете
апликацията,  която  желаете  и  я  изберете,  за  да  се
върнете към нея.  Ако искате да затворите апликация от
списъка,  натиснете  и  задръжте  апликацията  и  я
преместете  наляво  или  надясно.  Може  да  спрете
апликацията като натиснете хикса в десният й ъгъл или
да я изключите всички чрез иконката  намираща се в
долният ляв ъгъл на екрана.

12.3 Изтриване на апликации
Апликация  може  да  бъде  изтрита  по  няколко  начина.
Това са трите най-използвани метода.
1. Изберете [Application menu]    [ Settings]  

[Applications]  от  списъка,  изберете  апликацията,
която  искате  да  изтриете,  натиснете  го  изберете
[Uninstall]   [ OK].

2. Изберете [Application menu]    [ Play Store],
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изберете  лупата  и  напишете  името  на  апликацията,
която  искате  да  изтриете,  натиснете  го  и  тогава
изберете [Uninstall]   [ OK].

3. В [Application Menu], натиснете и задръжте иконата,
и я приплъзнете към горният десен ъгъл на телефона
– където е "Uninstall". Когато я преместите там тя ще
стане  червена.  Пуснете  иконката.  Потвърдете,  че  е
изтрита.
Може да изтриете  апликациите,  които си свалите  и
някои  вградени. Не  можете  да  изтриете  системни
апликации.

12.4 Мениджмънт на апликации
Може  да  управлявате  апликации  чрез  мениджъра.
Изберете [Application menu]    [ Settings]  
[Applications]. Това ще изкара списък с апликации. За да
отворите апликация, натиснете името й изберете [Stop].

13.   Настройки  
Достъп до настройки на апликациите:
Изберете [Application menu]   [ Settings].
13.1 Безжична мрежа
Wi-fi

Погледнете в раздела Интернет - Wifi, който ще намерите
на страница 41.

Bluetooth
С апликацията Bluetooth можете да откривате и да бъдете
откриване от други устройства. Прочетете повече за тази
функция на страница 40.

SIM карти
Можете  да  изключите  и  включите  едната  или  и  двете
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карти  SIM  карти,  включите  или  изключите  мобилните
данни, провеждате обаждания или изпращате съобщения
от конкретна карта според вашите желания.

Мобилни данни
Справка на използваните мобилни данни.
  Бележка:  Данните  показани тук се  калкулират  чрез
програма  на  телефона.  Оператора  може  да  калкулира
данните по друг начин.

Повече...
 Режим  Летене -  изключва [Wi-Fi],  [Bluetooth]  и

[Mobile networks].
 Tethering and access point –  позволява  чрез

използването  на  мобилните  си  данни,  да  превърнете
телефона си в мобилна Wi-Fi точка, Bluetooth, USB.

 VPN -  във [VPN],  можете  да  настройвате  виртуална
частна  мрежа (Virtual  Private  Network)  и  да  я
управлявате.

 Mobile networks –  позволява, освен други неща,  да се
свържете  към  Интернет  чрез  мобилна  мрежа,  да
изберете  оператор,  вида  на  мрежа  и  да  позволите
мобилен роуминг.

13.2 Устройство
Дисплей
Настройките на дисплея. Може да също:
 MiraVision™ (позволява ви да промените дисплея)
 ниво на яркост
 тапети
 заспиване
 скрийн сейвър
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 размер на шрифта
 промяна на позицията на екрана заедно с въртенето

на устройството.
Звуци и Известия
Умението да променяте звука според желанието ви. В тази
апликация, може да промените:

• определите аудио профила
• ниво на звука
• известия на звуците
• режим "не ме безпокоите"
• подобряване  на  аудио (слушалки  и  говорител,

surround режим).
Апликации
Показва списък с всички апликации на телефона.
Памет и USB
Показва  нивото  на  вътрешната  памет,  картата  капем  и
microSD. Изберете мястото за съхранение.
Батерия
Показва  информация  за  използването  на  батерията  от
телефона, съвети за използване на батерията максимално.
Памет
Показва  използването  на  памет  от  апликациите  за
определен период от 3 до 24 часа.

13.3 Лична информация
Местоположение
Възможността  на  апликации да  използват информация
от  GPS сателити, за да определят местоположението на
устройството.
Профил
Възможността да добавите личен профил към Android.
Така можете да се синхронизирате автоматично с други
ваши профили.



© 2016 myPhone. Всички права запазени.          Hammer Iron 2

Google
Дава  ви  контрол  върху  вашият Google  Профил,
включително  лична  и  публична  информация,
съхранение, Google Fit ™, апликации, реклама, търсачка
и Google Now, сигурност, и т.н.
Език и въвеждане на текст
Настройка  на  езика,  опциите  при  писане  и
допълнителни корекции при пусане.
Резервно копие и връщане на основни настройки
Връщането на фабрични настройки (изтрийте всичката
информация  от  телефона  и  върнете  телефона  в
първоначалното му състояние.

13.4 Системни настройки
Дата и време
Въвеждане на дата и време.
Включване/Изключване на календарът
Това ви позволява да програмира автоматични аларми и 
напомняния от устройството.

Достъп
Услуги за улесняване на достъпа до специални функции 
за хора със зрителни проблеми или на слуха. Промяна на
настройките осигурява по-добър достъп до интерфейс и 
функции на устройството. Такива опции са:

[TalkBack] – чете на глас информация.
[Switch  Access] –  позволява  да  сканирате  за  неща  и  да
използвате един или повече суича.
[Clean Master] – за удължаване на живота на батерията.
[Subtitle] –  позволява  ви  да  сложите  субтитри  на
устройството.
[Gestures  Zoom] –  опцията  да  използвате  зуум  чрез
жестове. Това се прави чрез „щипането“ на екрана.
[Large text] – увеличава размера на шрифта.
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[Text with high contrast]] – цветният текст става черен.
[Power button disconnects] –  приключване на обаждания
чрез използване на бутона On / Off.
[Auto-rotate  screen] –  позволяване  или  забраняване  на
автоматичното въртене на устройството.
[Speak  passwords] –  Изговарянето  на  паролите,  които
въвеждате в сайтовете чрез TalkBack функцията.
[Accessibility shortcut] – бърз достъп до достъпността.
[Text To Speech] –  опции за текст-към-говор.  Опции като
скорост на говор и възможност на слушане.
[Time  touch  and  hold] –  определяне  на  времето  за
натискане и задържане на икони на дисплея.
[Color  Inversion] –  обръща  цветовете  на  интерфейса
(експериментално).
[Color  Correction] –  помага  на  хора,  да  разпознават
цветовете по-добре.

14.   Контакти  
14.1 Добавяне на контакти
Има няколко начина, по които може да добавите нови 
контакти в указателя. Единият е чрез апликацията на 
Телефона   и да въведете телефонният номер, който 
искате да добавите. След това натиснете бутона "Създай 
нов контакт". След това изберете място да забавите нов 
контакт - телефон / SIM карта / Google (ако сте влезли в 
профила си) / Друг профил.

Ако изберете SIM картата, следното меню се ви се покаже,
за да добавите в полетата:

Първо и последно име

Телефон (мобилен или друг)

Може да добавите и допълнителните полета като втори 
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телефон, поща.

Complete the items that you fields and press the "Add new 
contact". 

Ако  изберете  място,  където  да  запазите  в  менюто  на
телефона ще ви излязат:
Първо и последно име
Име (фонетика)
Псевдоним
Снимка
Телефонен номер
Телефон –  натиснете  "Cell",  и изберете друга опция от
списъка.

Можете  също да  добавите  и  допълнителна  информация
като втори телефон, адрес и поща.
Друг метод е като добавите нов контакт чрез апликацията
[Contacts].  Тогава натиснете  "Нов  контакт"  .
Следващите стъпки са същите като за предишните методи.

15.   Комуникация  
15.1 Правене на връзки
За да направите обаждане:

• Натиснете "Phone" , намиращ се на основното меню
или чрез апликацията в менюто на Android ™.

• Въведете телефонният номер, на който искате да се 
обадите.

• Натиснете"up" на дъното на екрана и изберете SIM 
картата, с който искате да се свържете.
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15.2 Съобщения
Този  телефон може да  бъде  използван,  за  да  изпращате
съобщения и мултимедия до други телефони.  Можете да
го  направите  чрез  апликацията [News]  намиращо  се  на
основното меню или в менюто с апликации.  Входящи и
изходящи съобщения от същият контакт ще се записват в
един диалог, за да може да следите разговора по-удобно.
За  да  изпратите SMS,  въведете SIM  картата  в  слота  на
устройството,  изберете [Application Menu]    [ Settings]
  [ SIM]    [ SMS]  и проверете SIM  картата,  от която
изпращате  SMS  (  когато  смените  картата  следвайте
същите стъпки).    

Създайте съобщения
Пуснете апликацията [News] намираща се на основното 
меню или в апликацията с менюто. Натиснете  и 
въведете телефонният номер, име на контакта, или 
отидете в списъка с контакти, натиснете и изберете 
правилният. Когато изберете контакт , системата 
автоматично премества курсора в полето и наберете 
текстово съобщение. Да изпратите съобщение, натиснете
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. Ако бързате, може бързо да изберете едно от предишно
набрано съобщение. Това е наречено "Quick Text". Преди 
да изпратите съобщението, може да го промените в 
медийно чрез символа  намиращ се в горният десен ъгъл 
на екрана и да добавите медиен файл (снимка, видео, 
аудио, и др.).

17. Bluetooth
Вграденото устройство Bluetooth  е  безжична
комуникация  на  малка  дистанция,  между  устройства,
която  може  да  се  ползва  за  изпращане  на  файлове  в
разстояние  на  около  10  метра.  Най-използваните
устройства  са  Bluetooth  слушалки  или  безжични
тонколони,  за  да  провеждате  разговори  ли  слушате
музика, кар  китс  и  други  безжични  устройства  като
лаптопи, таблети или телефони.

17.1 Изпращане на файлове
За да изпратите файл отидете на:

1. [Application Menu]   [ Settings]   [ Bluetooth], 
плъзнете [Bluetooth] надясно, за да го пуснете.

2. Отидете във File Manager и задръжте файлът, който 
искате да споделите.

3. След това, натиснете и изберете от списъка Bluetooth.

4. От списъка, изберете устройството с което искате да се 
свържете. След свързването вашият файл ще бъде 
изпратен.

17.2 Получете файлове
За да получите файл, отидете на:

[Application Menu]   [ Settings]   [ Bluetooth], 
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плъзнете [Bluetooth] надясно, за да го пуснете. Веднъж 
щом се свържете с устройството, ще започнете да 
получавате файловете и те ще бъдат запасени в паметта на
телефона.

17.3 Connecting a Bluetooth headset
За да свържете слушалката с телефона си отидете на: 
[Application menu]   [ Settings]   [ Bluetooth], 
изберете ID-то на слушалката от списъка. Щом се 
свържете ще можете да провеждате разговори или слушате
музика.

18.   Интернет  
18.1 Wi-Fi

Опция да свържете устройството с интернет мрежа Wi-
Fi

1. Изберете [Application menu]  [ Settings]  [ Wi-
Fi]  и  преместете  слайдерът  надясно.  Ако  искате  да
добавите или въведете нова мрежа,  натиснете Меню
бутона и изберете [Add network] или [Refresh].

2. Това  поле  показва  списък  с  налични Wi-Fi  мрежи,
силата  на  връзката  между  устройството  и  мрежата,
икона дали мрежата е с парола(катинар).
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3. Ако Wi-Fi мрежата е сигурна, когато се опитате да се
свържете  към  нея  трябва  да  въведете  парола.
Въведете  паролата  натискайки  виртуалната
клавиатура.

18.2 Връзка към 3G мрежа
С  този  телефон  може  да  ползвате  мобилен  интернет
предложен ви от мобилният оператор. За да използвате
интернет,  вашата  SIM  карта  трябва  да  може  да  се
свърже към 3G мрежа, и телефона трябва да е в обхват
на мрежата.  Ако не сте сигурен дали картата Ви има
възможност да се свържете с 3G мрежа – свържете се с
вашият оператор.
За  да  пуснете  мобилният  интернет,  вкарайте  SIM
картата  в  слота  и  изберете  [Application Menu]  
[Settings]   [ SIM]   [ Cellular data] и изберете тази
SIM  карта,  която  смятате  да  използвате  за  интернет
(когато  смените  SIM  картата,  следвайте  същите
стъпки).  След  това,  отворете  панела  с  известия  и
натиснете  и "data connection".

20.   Местоположение  
Възможно  е  да  забраните  на  апликациите  да  използват
информация  и  GPS  сателити,  за  да  определите
местоположението си възможността на Google да използва
местната информация.

Преди  да  използвате  услугите  за  местоположение  като
карти  и  навигация,  или  интернет  услуги, уверете  се  че
имате безжична връзка към Интернет и функцията GPS  е
пусната  от  [Application Menu]    [ Settings]  
[Location].
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21.   Ъпдейт на софтуера чрез   OTA   смартфон  
Производителя, от време на време, предоставя ъпдейти на
софтуера,  за  да  се  подобри  операционната  система  на
телефона.

Системата  е  апликация  [Software  Update] .  Заедно  с
нея, може да промените дали има ъпдейт, и ако има да го
свалите от Интернет и да го инсталирате на устройството. 

Запомнете,  че  ъпдейтите  имат значителен размер и е
препоръчително  да  използвате  Wi-Fi.  Ъпдейтването  на
GSM  мрежата може да доведе до таксуване от оператора
за сваляне от Интернет.

 Запомнете, че за да ъпдейтнате телефона си нивото на
батерията трябва да е повече от 30  процента.  Ако е по-
малко и искате да ъпдейтвате, свържете зарядно.

 По  време  на  процеса,  устройството  може  да  се
рестартира няколко пъти.  Не трябва да вадите батерията,
или използвате други функции,  тъй като това може спре
ъпдейта.

22.   Безопасност  
22.1 Решаване на проблеми

 В случай на проблеми свързани с това устройство, ние
препоръчваме да си направите резервно копие на важната
за  вас  информация (контакти,  SMS,  снимки,  клипове,
музика,  и др.);  след това, рестартирайте телефона или го
върнете на фабрични настройки. 
Ако проблемът не се реши, прочетете следните съвети за 
решаване на специфични проблеми на устройството. 

  SD карта памет – проверете дали е вкарана правилно и
в съответният слот за SD карти. Ако това не помогне, 
използвайте друга карта с подобен размер. 

  работа с USB – проверете кабела, с който свързвате 



© 2016 myPhone. Всички права запазени.          Hammer Iron 2

устройството. Проверете USB връзката от настройките на 
телефона (прекият път се намира на главният екран). Ако 
това не помага, използвайте друг кабел. 

  Интернет / Wi-Fi – проверете дали телефонът не е в 
режим на летене, тъй като този режим блокира 
използването на безжични мрежи. Проверете обхвата на 
мрежата. Проверете дали функцията е активирана и 
параметрите са правилни. Проверете дали паролата на Wi-
Fi мрежата, към която се свързвате е правилна. 

  Bluetooth – проверете дали връзката е активирана и 
Bluetooth устройството е видимо. Уверете се, че и двете 
устройства са в обсег едно на друго и няма препятствия 
между тях  (примерно: някои LCD дисплеи поемат 
магнетични вълни). Уверете се, че и двете устройства имат
достатъчно свободно място, за да се прехвърлят 
файловете. Уверете, се че и двете устройства не са в 
режим Летене (режим Летене спира функционирането на 
услугата Bluetooth). 

  Звук – уверете се, че звукът на телефона не е спрян и 
проверете настройките. Уверете се дали входа на кабела е 
(или не е) включен правилно в 3,5мм мини-жак. Някои 
мини-жакове се различават един от друг; това също може 
да е причина. Пробвайте друг кабел или адаптер. 

 С нимки и скрийншотове – уверете се, че лещата на 
камерата не е замъглена от нещо. Проверете дали имате 
свободно място на SD картата или вътрешната памет (в 
зависимост от това къде се съхраняват). Проверете дали 
SD картата е правилно монтирана. 

  Въпреки, че телефонът се зарежда, нивото на 
батерията не се покачва – изключете ВСИЧКИ функции 
като Wi-Fi, Bluetooth, Местоположение и след това 
намалете яркостта на екрана (тези опции изразходват най-
много от батерията на усртойството); тогава включете 
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режим Летене. Тези малки стъпки ще увеличат скоростта 
на зареждане. Препоръчително е устройството да се 
зарежда със зарядно, а не през USB порт на компютър. 

Ако  проблемите  продължават,  свържете  се  с
официалният сервиз - http://most.bg/servizi. 

22.2 Карта памет
• Не махайте картата, когато се прехвърлят данни 

или се използва от някое приложение. Това може 
да доведе до повреда на картата и загуба на 
данни. 

• Не пипайте картата памет с пръсти или метални 
обекти. Ако е замърсена, използвайте суха и мека
кърпичка. 

22.3 Protection of personal data and important 
information

• Препоръчва се да направите резервни копия на 
важната ви информация редовно. 
Производителят не е отговорен за липса на 
данни. 

• Преди да продадете или дадете устройството си, 
изтрийте всичката информация ([Application 
Menu]  [Settings]  [Data copy and delete]  
Factory settings]  [Reset the telephone]). По 
този начин ще сте подсигурени от неразрешено 
използване на лична информация. 

• Когато сваляте приложения четете информацията
преди да разрешите инсталирането. Доста от 

http://most.bg/servizi
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приложенията искат достъп до вашата 
информация. Бъдете внимателни преди да се 
съгласите. 

• Проверявайте профилите си редовно за 
съмнителни промени. Ако забележите следи от 
неразрешено използване на лични данни, 
свържете се с оператора си, променете или 
изтрийте вашият профил. 

• В случай, че ви откраднат или загубите вашето 
устройство, веднага сменете паролите си на 
всички профили. 

• Старайте се да не използвате съмнителни 
апликации от непознати места. Блокирайте 
устройството с парола или PIN код. 

• Не използвайте и разпространявайте материали с
авторско право. 

• Използвайте анти-вирусни програми и редовно 
ги ъпдейтвайте.
 

22.4 Съвети за използването на батерията

• Батерията на това устройство може да се зарежда 
чрез USB порт на компютър или лаптоп. Въпреки 
това, не е препоръчителен този метод тъй като 
големината на напрежението през един USB порт е 
недостатъчен. Ако се налага по този начин да 
заредите телефона си, най-добре го зареждайте 
изключен.

• Ако нивото на батерията е ниско, заредете батерията 
за да продължите да го използвайте. Ако искате да 
удължите живота на батерията си, оставете я да падне
до под 20% и тогава я заредете напълно. 

• Ако не използвате зарядно, изключете го от 
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устройството. Презареждането може да съкрати 
живота на батерията. 

• Температурата на батерията по време на зареждане 
влияе на нейното качество. Преди процеса на 
зареждане започне, батерията трябва да бъде 
изстудена или поне да бъде в стайна температура. Ако
температурата на батерията надвишава 40°C, не 
трябва да бъде зареждана! 

• Не използвайте повредена батерия! 
• Животът на батерията може да се съкрати, ако бъде 

изложена на ниска или прекалено висока 
температура; това ще доведе до нередности в 
работата на устройството, ако батерията бъде 
заредена пак. 

23.   Поддръжка на устройството  
За  да  удължите  живота  на  устройството,  следвайте
тези препоръки. 

 Дръжте устройството и неговите аксесоари далеч от 
деца. 

 Дръжте устройството настрана от всякакви течности; 
това може да доведе до повреда на електронните му 
компоненти. 

 Избягвайте високи температури, тъй като това може 
да съкрати живота на електрическите му части, 
разтопи пластмасовите елементи по корпуса или 
повреди батерията. 

 Не се опитвайте да разглобите устройството. 
Непрофесионална намеса може да доведе до сериозни
повреди на устройството. 

 За чистене използвайте само суха кърпа. Никога не 
използвайте течности с висока концентрация на 
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киселини или основи. 
 Използвайте само оригинални аксесоари; не 

следването на това правило може да доведе да до 
нарушаване на гаранцията. 

 Устройството  може  да  бъде  рециклирано  според
местните регулации.

24.   Безопасност докато слушате музика/свързване  
Този телефон може да генерира високи звуци,
които  могат  да  навредят  на  слуха.  Когато
използването телефона или високоговорителя,
е препоръчително да го държите на безопасно

разстояние от ухото ви. 

25.   Безопасност в околността  
Изключете устройството, където е забранено или може да
причини смущения.  Използването на всички устройства,
които използват радио вълни може да доведе до смущения
на  медицински  устройства (пр.  пейсмекъри),  ако  не  са
правилно защитени (в случай на съмнения, свържете се с
лекар или медицинска апаратура) и е забранено в подобни
места. 

26.   Използването на инструкциите  
26.1 Съдържание

Без изричното писмено разрешение на myPhone, 
никаква част на това ръководство не може да бъде 
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репродуцирано, превеждано или прехвърляно във 
всякаква форма, електронна или физична, включително 
фотокопия. 

26.2 Външен вид
Устройството и скрийншотовете показани в това 
ръководство може да се различават от действителният 
продукт. Аксесоарите в опаковката може да изглеждат 
различни от тези в илюстрациите на това ръководство. 

26.3 Запазени марки
  Android, Google, Google Play, Google Play логата са 

запазена марка на Google Inc. 
 Oracle  и Java са регистрирани марки на компания 

Oracle company и техните дръжества. 
 Wi-Fi®  и Wi-Fi логото са собственост на на Wi-Fi 

асоциацията. 
  Всички други запазени марки са собственост на 

техните собственици. 

27.   Правилно изхвърляне на устройството  

Устройството е маркирано със зачеркната кофа за
боклук, в съответствие с Европейската директива
2012/19 / ЕО относно отпадъците от електрическо

и  електронно  оборудване  (отпадъци  от  електрическо  и
електронно оборудване - WEEE). Продуктите, отбелязани
с този символ, след период на употреба не трябва да се
изхвърлят  заедно  с  другите  битови  отпадъци.
Потребителят  е  длъжен  да  изхвърли  отпадъци  от
електрическо и електронно оборудване, като го достави до
определена  точка,  при  която  се  рециклират  тези  опасни
отпадъци. Събирането на този вид отпадъци в затворени
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места и самия процес на възстановяване от помощта им,
за  да  се  съхранят  природните  ресурси.  Правилното
изхвърляне  на  отпадъци  от  електрическо  и  електронно
оборудване,  имат  благоприятен  ефект  върху  човешкото
здраве и околната среда. За информация за това къде и как
безопасно да се отървете от електрически и електронни
отпадъци,  потребителят  трябва  да  се  свържат  със  своя
офис на местната власт, точката на събиране на отпадъци
или  на  мястото  на  продажба,  когато  е  закупено
оборудването.

29. SAR   коефициент  
Коефициента на  SAR  е стойността на радиацията, която
телефонът  излъчва.  Тази  таблица  показва  максималният
SAR коефициент на телефона. 

GSM
900

GSM
1800

UMTS
BAND I

UMTS BAND
VIII

ГЛАВ
А

0,237 0,161 0,250 0,395

ТЯЛО 0,881 0,951 0,957 0,808

30.   Декларация за съответствие с директивите на ЕС  
 myPhone Sp.  z  o.o.  LLC  декларира,  че
този  продукт  съответства  на  основните

изисквания  и  други  разпоредби  на  Европейската
Директива  2014/53/EC.

Пълен  текст  на  ЕС  декларацията  за  съответствие  е
достъпно на:
http://www.myphone.pl/certyfikaty
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