
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

myPhone Halo 2

Благодарим ви, че избрахте myPhone
Halo 2.

Моля, прочетете Ръководството
внимателно.

myPhone Halo 2 е предназначен за
използване с GSM честоти 900/1800
MHz и 850/1900 MHz, което го прави

подходящ за използване в почти целия
свят.

Големи бутони с ясни описания,
фенерче и Bluetooth – това са
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отличителните черти на myPhone Halo
2.

Това ръководство е за различните
цветови варианти на телефона.

Б  ЕЗОПАСНОСТ  
Преди  всичко,  прочетете  тези  прости
инструкции. Неспазването им може да
бъде опасно или незаконно.

НЕ РИСКУВАЙТЕ
Не  включвайте  телефона,  когато
използването му  може да  доведе  до
смущения  или  опасности  и  когато
употребата на телефон е забранена.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
Не  използвайте  телефона,  докато
шофирате.

СМУЩЕНИЯ
Смущения  могат  да  въздействат  на
всички  безжични  устройства,  което
може  да  повлияе  на  качеството  на
работа.

ЗАБРАНЕНИ МЕСТА
Спазвайте  ограниченията.  Изключете
телефона  в  самолети,  в  близост  до
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медицинско  оборудване,  горива,
химикали или взривоопасни зони.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
Само квалифициран персонал може да
инсталира  или  поправя  телефона  и
оборудването му.
БАТЕРИИ И АКСЕСОАРИ
Избягвайте излагането на батерията на
много  високи/ниски  температури  (под
0°C/32°F  и  над  40°C/104°F).
Екстремните  температури  могат  да
окажат  влияние  на  капацитета  и
продължителността  на  живота  на
батерията.  Избягвайте  контакт  с
течности  и  метални  обекти,  тъй  като
това може да доведе до частично или
пълно  увреждане  на  батерията.
Батeрията трябва да се използва само
по  предназначение.  Изваждайте
зарядното  устройство  от  контакта,
когато  не  се  използва.  Прекаленото
зареждане  на  батерията  може  да
доведе  до  повреди.  Поради  това
еднократното зареждане не трябва до
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продължава  повече  от  три  дни.   В
случай  на  повреда  зарядното
устройство не трябва да се поправя, а
да се замени с ново. Използвайте само
оригиналните  myPhone  аксесоари,
налични  за  вашия  телефон.
Поставянето  на  неправилен  тип
батерия  може  да  причини  експлозия.
Моля,  изхвърлете батерията съгласно
инструкциите

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Този  телефон  не  е  водоустойчив.
Пазете го от влага.

АЛАРМИ
Спешните  обаждания  не  винаги  са
възможни  на  определени  места  или
при  определени  обстоятелства.
Препоръчваме  ви  да  намерите
алтернативен начин за уведомяване на
спешните  служби,  в  случай,  че
заминавате  за  недобре  развити  или
отдалечени места.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ
Това  устройство  генерира  магнитни
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вълни(както  всеки  телефон),  които
причиняват  главоболие.  Обърнете
внимание на "SAR графиката" описана
в това ръководство.

ДЕЦА
Телефонът  не  е  играчка. Дръжте
апарата и неговите аксесоари далеч от
деца.
И  ЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО  

Преди  да  започнете  да  използвате
телефона,  моля,  запознайте  се  с
информацията  относно  безопасността
и инструкциите за работа с телефона.
Описанията  в  това  ръководство  са
направени  спрямо  стандартните
настройки  на  телефона.  Най-новата
версия  на  ръководството  можете  да
намерите на интернет страницата:

www.myphone.pl
В зависимост от инсталираната версия
на  софтуера,  доставчиците  на
услугата,  SIM  картата  или  страната,
някои  от  описанията  в  ръководството
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може да не съответстват на телефона
ви.

БЕЗОПАСНОСТ НА
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Винаги  изключвайте  телефона  си
когато  зареждате  гориво  на
бензиностанции.  Не  използвайте
телефона в близост до химикали.

ЗВУЦИ
За да избегнете увреждане на
звука,  не  използвайте
устройството с висока сила на

звука  за  продължително  време  и
прекалено близко до ухото.

Производител:
myPhone Sp. z o.o.
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street Nowogrodzka
31 street

00-511 Warsaw
Poland

Телефон: 
(+48 71) 71 77 400

Сервиз:
Most Computers

Телефон: 02 91 823

Уебсайт:
http://www.most.bg

E-mail: sales@most.bg
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Съдържание на пакета на   myPhone  
Halo 2
Преди  да  започнете  да  използвате
телефона,  уверете се,  че всички тези
неща са в кутията: 
myPhone Halo 2,
 батерия,
 зарядно,
 поставка,
 ръководство,
 гаранционна карта.

Ако  някое  от  изброените  неща
липсва,  моля,  свържете  се  с
фирмата,  от  където  сте  закупили
телефона.

Има стикер с IMEI и серийния номер 
върху опаковката на myPhone Halo 2.

Затова препоръчваме да запазите 
опаковката, в случай, че имате 
някакви претенции. Дръжте 

9



© myPhone 2017. All rights reserved.            myPhone Halo 2 PL

опаковката далече от деца. 
Технически характеристики
Четери честоти:
850/1900 и 900/1800 MHz;
Един слот за SIM карта, режим 
високоговорител
Размери: 121 x 58 x 14 mm
Дисплей: 2'2"
Батерия: 900 mAh
Тегло: 85 g
Карта памет до 32 GB
Характеристика на батерията:
Вход: 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
Изход: 5.0 V , 500 mA.

Допълнителна техническа 
информация
Възможно  е  да  запаметите  до  100
контакта  в  телефонния  указател,  а  във
вътрешната  памет  да  запаметите  до  50
текстови  съобщения.  
Препоръчително е да поставите SD карта,
за да може да използвате камерата и да
въведете  ваши  собствени  тонове  на
звънене.
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Телефонът, функции и бутони

1 Говорител
Говорител през който да 
провеждате разговори

2 Дисплей LCD дисплей

3 <Меню> Достъп до основното 
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бутон
меню или потвърждение 
на избор в менюто.

4
<Зелена 
слушалка
> 

Приемате входящо 
обаждане. Виждате 
списък с обажданията.

5
Бутон

нагоре
Предвижване в менюто 
нагоре.

6
Бутон

надолу
Предвижване в менюто 
надолу.

7
<Контакти

> 

Отваря тел.указател. 
Излизане от меню, когато 
сте в такова.

8
<Червена
слушалка

>

Отхвърляне на входящо 
обаждане. Когато сте в 
меню, ви позволява да се
върнете на основния 
екран. Когато сте в 
основното меню ще 
изключи дисплея, а ако го
задържите ще изключите 
телефона.

9 <*> бутон Заключване на 
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клавиатурата и 
променяне на стойности, 
опции и др. Когато 
пишете SMS, показва 
допълните символи. 

10 <#> бутон

При писане на SMS, 
променя звуковият 
профил и този на 
символите 

11 Фенер
Включване/изключване 
на фенера.

12 Камера Обектив на камерата

13 SOS бутон

Натиснете и задръжте, за
да активирате алармата 
или автоматичното 
набиране.

14
Клавиатур

а

Бутоните, с които може 
да въвеждате числа или 
букви.

15 LED диод
Диод, който се ползва за 
фенер.
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16
Вход за

зареждане
Позволява ви да 
зареждате телефона.

17
MicroUSB

порт

Когато е включен към 
зарядното, позволява на 
батерията да се зарежда.
Прехвърляне на 
информация (снимки, 
видео, музика), когато се 
свърже с компютър.

18 Жлеб За махане на капака.

Включване/Изключване на телефона
За  да  включите/изключите  телефона
натиснете  и  задръжте червената
слушалка (8).  Ако  веднага  след
включването  му,  телефона  иска  код,
(във формата на “****”)  въведете го и
натиснете бутон Меню (3) 

Слагане на   SIM   карта  ,   карта памет и   
батерията

Ако телефонът е включен – изключете го.
Махнете  задния  капак  –  използвайте
жлеба на капака. (18)
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Поставете  SIM  картата  -  SIM  картата
трябва  да  се  постави  със  златните
контакти  надолу,  така  че  картата  да
съвпадне с мястото за поставянето й.

Поставете  външната  памет  –  за  да
отворите  капачето  на  четеца  за  карти
внимателно  го  плъзнете  надолу  така  че
картата  да  съвпадне  с  мястото  за
поставянето й.

Микро SD паметта трябва да се постави
със  златните  контакти  надолу,  така  че
отворът да се покрие.

Зареждане на телефона
Зареждане без поставка

Поставете микро USB кабела в микро USB
слота на телефона и включете зарядното
в контакта. 

*Внимание: Неправилно  включване  на
зарядното  устройство  може  сериозно  да
повреди  телефона  ви.  Повреда,
причинена от неправилна употреба не се
покрива от гаранцията.
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По време на зареждането иконката
се появява в горния десен ъгъл на 
екрана. Изключете кабела на зарядното 
устройство от слота на телефона и от
електрическия контакт.
Зареждане с поставка
Включете микро USB кабела на зарядното
устройство  в  поставката  за  зареждане,
след това включете зарядното в контакта.
Поставете  телефона  в  поставката  за
зареждане.  

Звук и потребителски профили

За да изберете профил на звука влезте в
[Меню]  →  [Настройки]  → [Профили].
Натиснете  горния  ляв  бутон  (3),  за  да
влезете в менюто, след това с помощта на
бутоните  “Нагоре”  и  “Надолу”  изберете
Настройки и влезте в Профили в горния
ляв бутон отново.

Изберете един от профилите в списъка и
натиснете  горния  ляв  бутон
→  [Опции]  →  [Активирай],  за  да
изберете  профила или  горния  ляв  бутон
→  [Опции]  →  [Настрой],  за  да
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редактирате профила според собствените
си предпочитания.
SOS   бутон/Паник бутон  
myPhone  Halo  2  има SOS  бутон.
Намира  се  на  гърба  на  телефона.
Настройките  за  SOS  бутона  могат  да
се  намерят  в
[Меню]
→[Настройки] →
[SOS
настройки].
Препоръчваме
Ви да  въведете
бърза
помощ(112) към един от номерата, и да
добавите вашият домашен адрес като
текст на SOS съобщението.
Заключване на телефона
За да заключите клавиатурата, докато
сте в основното меню натиснете бутон
Меню  и  след  това (*). Клавиатурата
вече  е  заключена  и  екрана  ще  се
изключи сам след малко.  Отключване
на  клавиатурата  става  по  същият
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начин.  Телефонът  автоматично
заключва  клавиатурата,  когато  не  се
използва известно време.
Обаждания

В  режим  готовност  въведете  телефония
номер  с  помощта  на  клавиатурата.
Препоръчва  се  да  се  въведе  първо
местния код и след това тел. номер.

Натиснете зеления бутон, за да започнете
да говорите.

Натиснете  червения  бутон,  за  да
прекратите разговор.

Отговор на обаждане

За  да  отговорите  на  входящо  обаждане
натиснете зеления бутон.

Натиснете  червения  бутон,  за  да
прекратите разговор.

Текстови съобщения/  SMS  
Създаване и изпращане на съобщения

Изберете  [Меню]  →  [Съобщения]  →
[Напиши съобщение].
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Въведете  текста  като  използвате
цифровата  клавиатура.  Буквите  се
въвеждат една по една. Телефонът няма
речник.

Бутонът  <#>  се  използва  за  избор  на
режим  на  писане.  Налични  са  следните
режими

●ABC – само главни букви.

●abc – само малки букви.

●123 – само числа.

За  да  въведете  специален  знак,  напр.
точка,  запетая,  тире  или  др.  натиснете
бутона <*> и изберете символ от списъка
или  натиснете  бутон  <1>  толкова  пъти,
колкото  е  необходимо.  За  да  оставите
пауза  между  две  думи  натиснете  бутона
<0>.

Пример за въвеждане на букви:

За  да  въведете  буквата  „b”,  натиснете
бутона  „2”  два  пъти.  За  да  въведете
буквата „d”, натиснете бутона „3” веднъж. 

След като въведете текста на 
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съобщението натиснете горния ляв бутон 
→ [Опции], и изберете опцията [Изпрати 
на].

Показване на съобщение     
Влезте  в:  [Меню] →  [Съобщения] →
[Входяща кутия], изберете съобщение от
списъка и натиснете [Опции]  → [Виж]  →
<Избери>  , за да видите съобщението. 
Телефонен указател
Добавяне на нов контакт
Влезте  в [Меню]  →  [Тел.Указател]  →
[OK] → [Добави нов контакт]. Изберете
място където да се запази: на SIM картата
или  на  телефона.  Въведете  детайли  на
контакта  :  име,  тел.  номер,   натиснете
[Опции] → [Запази] → [Избери] ,  за да
запазите контакта.

Фото контакти  :  
Тази  опция  позволява  да  прикачите
снимки на хора към номерата, както и да
ги  изберете  бързо  и  лесно  направо  от
основния екран с бутона “Надолу”.  Може
да  въведете  до  8  фото  контакта.  За  да
въведете  номер  натиснете  горния  ляв
бутон →  [Опции], с бутоните за нагоре и
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надолу  изберете  опция,  след  това
натиснете  горния  ляв  бутон →
[Редактирай] и  въведете  името  и  тел.
номер. След това изберете снимка за този
номер.  След  като  попълните  всички
полета натиснете [Опции] → [Запази]. 

Търсене на контакт
Влезте  в [Меню]  →  [Тел.Указател].
Въведете  първата  буква  на  контакта.
Телефонни контакти започващи с тази
буква ще се покажат в списък.  За да
намерите  друг  контакт  използвайте
бутоните нагоре и надолу.  

Триене на контакт
За да изтриете един контакт влезте в:
[Меню] → [Тел.Указател] → потърсете
контакта, който искате да изтриете →
[Опции]  →  [Изтрий]  →  [Избери]  →
[Да].

Фабрични настройки
Да  се  върнете  във  фабричните
настройки  на  телефона  влезте  в
[Меню] → [Настройки] → [Фабрични
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настройки]. Паролата е 1234.

Фенер
За да включите или изключите фенера,
използвайте слайд бутона отстрани на
телефона.

Иконки на телефона
Сила на GSM мрежата

Ниво на батерия

"Тих" режим.

“Общ” режим
Аларма

Пропуснато обаждане
Ново SMS съобщение

Работа с телефона

Съобщение Възможно решение

Въведи SIM
карта

Уверете се, че SIM 
картата е правилно 
поставена.
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Въведи PIN

Ако SIM картата е 
защитена с PIN код, 
трябва да въведете PIN 
кода й и да натиснете 
<OK>.

Грешка на
мрежа

На места където е слаб 
сигнала, може да губите 
връзка с GSM мрежата и 
да не можете да 
провеждате разговори.  
Преместете се на друго 
място.

Немогат да се
свържат с мен 

   Телефонът трябва да 
има обхват на мрежата.
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Не чувам
човека

отсреща./
Отсреща не ме

чуват.     

Микрофона трябва да е 
близо до устата ви.  

Проверете дали 
микрофона не е 
закрит.      

Ако използвате слушалки,
вижте дали са правилно 
включени.       

Вижте дали вграденият 
говорител не е закрит.

Слаб звук на
сигнала      

Проверете дали 
микрофона или 
говорителя не е покрит. 

Връзката не
може да се

осъществи   

Проверете дали 
въведеният номер е 
правилен.      

Проверете дали 
телефонният номер в 
[Тел. Указател] е 
правилен.    
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Правилно използване на батерията

Батерията  се  захранва  със  зарядно
устройство.  Ако  батерията  е  изтощена я
заредете.  За  да  удължите  живота  й  я
оставете да се разреди напълно, преди да
я свържете към зарядно.

Ако не използвате зарядното го изключете
от  телефона.  Презареждането  скъсява
живота на батерията.

Температурата на батерията влияе върху
качеството на зареждане.

Преди да започне зареждането батерията
може  да  се  затопли  или  изстуди,  за  да
бъде  в  границите  на  нормалната
температура.  Ако температурата й е над
40 градуса, тя не може да се зареди!

Ако  батерията  се  загрее  прекалено,
телефонът  ще  ви  информира,  че
температурата й е прекалено висока.

Използвайте батерията само по 
предназначение. Избягвайте да я оставяте
около силни магнитни полета, тъй като 
така се скъсява живота й.
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Не използвайте батерията, ако е 
повредена.

Животът  на  батерията  се  скъсява  ако  е
изложена  на  прекалено  високи  или
прекалено ниски температури.  Това води
до  смущения  в  работата  на  телефона,
дори  и  ако  батерията  е  заредена
правилно.  Не  изхвърляйте  батерията  в
огън!  Не  изхвърляйте  старите  батерии  -
върнете  ги  в  оторизирано  депо  за
рециклиране.

Правилна поддръжа на телефона

За да удължите живота на телефона, 
следвайте тези правила:

Дръжте телефона настрана от деца.

Избягвайте високите температури: те 
могат да доведат до скъсяване на живота 
на електрическите компоненти, да 
разтопят пластмасовите части или да 
разрушат батерията.

Не се опитвайте да разглобявате 
телефона. Непрофесионалното 
вмешателство може да го повреди 
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сериозно.

Не използвайте агресивни препарати за 
почистване.

Използвайте само оригинални аксесоари. 
неспазването на това правило може да 
направи гаранцията невалидна.

Не  се  препоръчва  използването  на
телефона при температури по-ниски от 0 °
C / 32 ° F или по-високи от 40 ° C / 100 ° F.

Безопасност
При  използване  на  телефона
следвайте местните законови правила
и тези за опазване на околоната среда.

Безопасност на пътя
Освен при спешни случаи, при шофиране 
винаги използвайте слушалки с телефона.
Така разговорът ви ще бъде безопасен и 
движенията ви няма да бъдат ограничени.
Ако нямате слушалки и трябва да 
използвате телефона, отбийте и спрете 
автомобила.

Моля,  спазвайте  изискванията  за
използване  на  телефон  по  време  на
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шофиране. 

Някои електронни компоненти на колата,
без  правилна  защита,  могат  да  се
повлияят от телефона. Препоръчително е
да  използвате  телефона  само  когато
външната  антена  на  колата  е  правилно
обезопасена.  Използвайте  услугите  на
професионалист  при  инсталиране  на
телефона  в  автомобила.

Безопасност в околната среда

Спазвайте правилата за работа с мобилни
телефони.

Изключете  телефона  на  места,  където
използването им е забранено или където
могат  да  причинят  смущения  или
опасност.  Използването  на  устройства  с
радио вълни може да причини смущения в
медицински  устройства  (напр.  стетоскоп,
пейсмейкър),  ако  те  не  са  правилно
обезопасени  (при  съмнения  се
консултирайте  с  вашия  лекар  или
производителя на устройството).

 *Внимание: На  места  с  висок  риск  от
експлозии  (напр.  бензиностанции,
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химически заводи и др.) се препоръчва да
изключите  телефона  си.  Проверете
правилата  за  използване  на  GSM
оборудване на тези места.

Технически характеристики
Мрежа: GSM 900/1800, 850/1900 MHz.
Някои  услуги  зависят  от  доставчика  на
услугата,  от  състоянието  на  местната
GSM мрежа, от версията на SIM картата
ви  и  от  начина,  по  който  използвате
телефона  си.  За  повече  информация  се
свържете с доставчика на услугата.

Внимание Забележка
Производителят не носи

отговорност за
последствията от ситуации
с неправилно използване

или неспазване на горните
препоръки.

Софтуерната версия може
да се подобри без

предварително
уведомление.

Информация за сертификати   (SAR)  

Този телефон отговаря на изискванията на
Европейския  съюз за  излагане на  радио
вълни. Телефонът ви е радио излъчвател
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и приемник.  Изработен  е  така,  че  да  не
надвишава  границите  на  излагане  на
радио-честотна  енергия,  както  е
препоръчано  от  Съвета  на  Европа.  Тези
граници  са  част  от  изчерпателни
препоръки и те постановяват позволените
нива  на  радио-честотна  енергия  за
населението. Препоръките са разработени
от  независими  научни  организации,  чрез
периодични  и  изчерпателни  научни
изследвания.

Граничните  стойности  включват
съществени  междинни  стойности,
осигуряващи  безопасността  на  всички
хора,  независимо  от  възрастта  и
здравословното им състояние.

Стандартната  стойност  на  излагане  за
мобилни  телефони  се  определя  от
величина,  позната  като  Специфична
степен  на  поглъщане,  SAR  (Specific
Absorption Rate). 

SAR границите, препоръчани от Съвета на
Европейси съюз е 2.000 W/kg и се отнася
за стойност средна за 10 гр. Материя.
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Най-високата  SAR  стойност  на  myPhone
Halo2 е 0,421 W/kg.

Правилно изхвърляне на 
електрически и електронни части

Устройството  е  обозначено
със  символа  на  зачеркнато
кошче,  в  съответствиес
Европейска  Директива
2012/19  /  EU    относно

изхвърлянето  на  електрически  и
електронни части (Waste Electrical and
Electronic  equipment  -  WEEE).
Продуктите,  означени  с  този  символ  не
трябва  да  се  изхвърлят  при  общите
домашни  отпадъци.   Трябва  да
изхвърлите съответното електрическо или
електронно  оборудване  като  го  оставите
на  определените  за  това  места,  където
опасните  отпадъци  се  рециклират.
Събирането  на  този  тип  отпадъци  в
затворени  помещения  и  правилната  им
последваща  обработка  спомагат  за
опазване  на  природните  ресурси.
Правилното  рециклиране  на  старо
електрическо  и  електронно  оборудване
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има положителен ефект върху човешкото
здраве и околната среда. 
За да получат информация къде и как да
изхвърлят  безопасно  електрически  и
електронни  отпадъци,  потребителите
трябва  да  се  свържат  със  съответните
власти,  центровете  за  събиране  на
отпадъци или с местата, откъдето стоката
е била закупена. 

Правилно изхвърляне на батерията
Според директива  на  ЕС 2006/66/EC
относно изхвърянето на батерии, този
продукт е маркиран със символ:

 Този  символ  означава,  че
батериите,  използвани  в  този
продукт  не  трябва  да  се
изхвърлят  заедно  с  другите
отпадъци,  а  да  се  третират

съгласно Директивата  и  местните
изисквания.

Този  символ  означава,  че
батериите,  използвани  в  този
продукт не трябва да се изхвърлят
заедно  с  другите  отпадъци,  а  да
се третират съгласно Директивата
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и местните изисквания. 
В  ЕС  събирането  и  рециклирането  на
батерии  и  акумулатори  следва  отделни
процедури.  За  да  научите  повече  за
съществуващите  процедури  във  вашия
район, моля, свържете се със съответните
власти.

Декларация за съответствие с 
европейските директиви
myPhone Sp. z o.o.       декларира, че този
продукт  е  в  съответствие  с  най-важните
изисквания и  други  съответни препоръки
на  Европейска  Директива  2014/53/EC.
Може  да  намерите  декларацията  на
www.myphone.pl

Пълният текст на Директивата може да
намерите на

следният адрес:
http://www.myphone.pl/certyfikaty
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