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Благодарим Ви, че избрахте нашият телефон. За да
използвате телефона най-пълноценно моля прочетете
ръководството внимателно.
myPhone METRO е предназначен да се използва за
мрежи GSM 900/1800 MHz.
Големи бутони с ясни надписи, контраст, цветен
дисплей и фенерче за отличителните белези на вашият
myPhone METRO.
Това ръководство покрива всички цветови гами на
устройството.
БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете напътствията. Неспазването им може да е
опасно и нелегално.
НЕ РИСКУВАЙТЕ
Не включвайте телефона, когато е забранено или може
да причини смущения или опасност.
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ
Не ползвайте телефона, докато шофирате.
СМУЩЕНИЯ
Всички безжични устройства може да са причинители на
смущения и да повлияат на устройството.
ЗАБРАНЕНИ МЕСТА
Изключете си телефона, докато сте в самолета, защото
може да причини смущения с устройствата на борда.
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Телефонът Ви също може да причини смущения в
болници или места с медицинско оборудване.
Следвайте забраните и местните правила.
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Само квалифицирано лице може да инсталира или
поправя продукта.
Ремонта от неквалифицирано лице може да повреди
телефона и причини загуба на гаранцията.
БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ
Избягвайте излагането на батерията на прекалено
високи/ниски температури (под 0°C/32°F и над
40°C/104°F). Екстремните температури могат да
повредят живота на батерията.
Батерията
трябва
предназначението й.

да

се

ползва

Изключете зарядното, когато не го
Прекомерното използване на зарядното
повреди батерията.

според
ползвате.
може да

Затова, едно пълно зареждане на батерията не трябва
да превишава над три дена.
Използвайте само оригинални myPhone аксесоари за
вашият телефон.
СПЕШНИ ОБАЖДАНИЯ
Провеждане на спешни обаждания може да е
невъзможно на някои места или условия. Препоръчва се
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да се използва алтернативен начин, за да уведомите за
спешна помощ, ако ще ходите в места без покритие.
ДЕЦА
Телефонът не е играчка. Дръжте устройството и
неговите аксесоари далеч от деца.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАРЪЧНИКА
Преди да използвате устройството се информирайте за
условията на безопасност и инструкции за ползване на
телефона.
Описанията в това ръководство са базирани на
наложените настройки на телефона.
Най-новата версия на това ръководство ще намерите на:
www.myphone.pl.
В зависимост от инсталираният софтуер, оператор, SIM
карта и държава, някои от описанията може да не важат
за вашият телефон.
БЕЗОПАСНОСТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
Изключете си мобилният телефон, докато сте на
бензиностанция. Не го използвайте близо до химични
отпадаци.
ЗВУЦИ
За да избегнете нараняване на слуха ви, не
използвайте устройството с усилен звук за
продължително време.

Производител:
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myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
website: www.myphone.pl

Съдържание на кутията
Преди да използвате телефона се уверете, че следните
елемнти присъстват в кутията:

• телефон myPhone METRO,
• батерия Li-Ion 800 mAh ,
• зарядно,
• USB кабел,
• Ръководство за употреба,
• Гаранционна карта.
Ако някой от следните предмети липсва или е увреден,
се свържете с мястото откъдете сте го закупили.
Има стикер, който съдържа IMEI и сериен номер на
опаковката myPhone METRO.
Затова се препоръчва да задържите опаковката.
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Технически характеристики:

• Честота: 900/1800 MHz;
• Размери: 99,5 x 50,5 x 20 mm
• Дисплей: 2.2”
• Големина на батерията: 800 mAh
• Тегло: 89 гр
• Поддържа карти памет: до 8 GB
• Характеристики на зарядното:
o Вход: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA
o Изход: 5.0 V , 1 A.
1. Външен вид - въведение
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1.

Слушалка.

2.

Дисплей.

3.

Горен мек бутон

myPhone METRO BG

Най-често, за да отворите опциите за подменю.

4.

Горен десен мек бутон.

Най-често за бутон назад.

5.

Навигационни бутони „нагоре” и „надолу”.

6.

„OK” бутон

7.

Зелена слушалка.
Използва се за приемане на обаждания.
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8.

Червена слушалка. Използва се за отговаряне и
провеждане на обаждания.

9.

Клавиатура. Натиснете и задръжте (0) бутон за
да включите фенерчето.

10.

(*) бутон. Използва се, за да промените
програмните опции (слайдери, текстови опции, и
др.).

11.

Диес (#) бутон. Използва се, за да промените
програмните опции (слайдери, текстови опции, и
др.).

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Микрофон.

18.

Външен говорител.

19.

SOS – бутон.

20.

Увеличаване на звука +.

Обектив на камерата.
LED известие.
Външен дисплей.
Фенер.

micro USB слот. За да свържите компщтър или
да зареждате батерията.

Натиснете и задръжте за фенерчето.
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Намаляне на звука -.

Натиснете и задръжте за FM радио.

22.

Капак на батерията.

Включване на телефона
*Внимание: Не включвайте телефона на места, където
е забранено или може да причини смущения.
За да включите телефона натиснете и задръжте
червената слушалка (8) за 2 секунди.
Ако телефонът поиска PIN код, въведете кода (ще се
покаже като: ****) и натиснете горен ляв мек бутон (3) –
под зелента слушалка.
SIM карта, памет и батерия
Ако телефонът е включен – изключете го. Махнете
задният капак (22) – внимателно го натиснете и
плъзнете надолу за да го премахнете.
Пъхнете SIM картата – за да отворите капака го
плъзнете надолу, докато чуете звук и той може да се
сгъне.
Сложете SIM картата – SIM картата трябва да бъде
поставена със златните конектори насочени надолу
както е показано на картинката и после затворете капака.
Вмъкване на карта памет – за да отворите четеца на
карти, плъзнете внимателно капака му надолу. MicroSD
9
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картата памет трябва да бъде поставена със златните
конектори надолу, както е показано. Затворете капака.
Слагане на батерията – трябва да е поставена така, че
златните конектори да докосват тези на телефона.
Сложете задният капак – внимателно го притеснете
докато не чуете леко пукване и не е плътно захванат.
Уверете се че е плътно приклепен и не пада.
Зареждане на батерията
Прикачете micro USB кабел към micro USB входа на
телефона. Включете в контакта.
*Внимание: Неправилното включване може да повреди
телефона ви. Такава повреда не се покрива от
гаранцията.
Повреме на зареждането иконката се показва
на
дисплея. Изключете зарядното от електрическата мрежа.
Изключете кабелът от телефона.

Индикатор за ниска батерия
Когато батерията е на свършване, ще видите индикатор
за ниска батерия на дисплея. Ако батерията е прекално
изтощена, телефона ще се изключи. За да го използвате
отново, заредете батерията.
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2. Използване на основните функции
Пряк достъп
Натискайки навигационния бутон <надолу> върху
основния екран ще отворите менюто за писане на
съобщения.
Натискайки навигационния бутон <нагоре>
менюто аларма.

влизате в

Достъп до меню
За да влезете в основното меню натиснете горен-ляв
мек бутон (3).
Използвайте навигационните бутони нагоре и надолу, за
да изберете желаната от вас опция.
Натиснете горен-ляв мек бутон (3), за да потвърдите
опцията или горен-десен бутон (4), за да се върнете.
За
да
промените
стойноста
на
използвайтебутони * (ляво) и # (дясно).

опцията

Персонализирайте телефона
myPhone METRO може да да бъде персонализиран за
вашите нужди. Използването на телефона ще е полесно и удобно за вас.
Включете/изключете „Тих” режим
Използвайте <#> бутона, за да изключите всички звуци в
стендбай режим. Натиснете и задръжте 1 секунда,
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докато не излезе съобщение „Тих режим активиран” на
дисплея.
Като натиснете и задържите <#> още веднъж и ще се
върнете в предишният звуков режим.
Звуци и профили
За да настроите профила за звуци отидете на [User
profiles] в [Menu].
Натиснете горен-ляв мек бутон (3) за да влезете в
менюто. Натискайки бутоните „нагоре” и „надолу”
изберете опция [Settings] → [User Profiles] и натиснете
горе-ляв мек бутон.
Изберете продила от списъка и натиснете горен-ляв мек
бутон → [Options] → [Activate], за да изберете профила
или натиснете горен-ляв мек бутон → [Options] →
[Customize] за да настроите профилите според вашите
предпочитания.

• [Тип

аларма] – натиснете [горен ляв мек бутон] →
[Options] → [Change] → изберете предпочитаната
аларма. Натиснете [горен-ляв мек бутон] → [Options]
→ [Save], за да запазите промените.

• [Мелодия

звънене] – натиснете горен-ляв бутон →
[Options] → [Change] → изберете мелодия от
списъка и натиснете [горен-ляв мек бутон] →
[Options] → [Save], за да запазите промените.

•

[Звук на мелодията] – Натиснете * или #
бутоните за да настроите силата на звука.
12
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Натиснете [горен-ляв мек бутон] за да запазите
промените.

• [Съобщение] – може да промените звука за входящи

съобщения – натиснете горен-ляв мек бутон →
[Options] → [Change] → изберете звука, който ви
харесва и потвърдете чрез горен-ляв мек бутон.
Натиснете [горен-ляв мек бутон] → [Options] →
[Save], за да запазите промените.

•

[Message volume] – може да изберете силата на звук
при получаване на съобщение - натиснете * или # за
да настроите силата. Натиснете [горен-ляв мек
бутон] за да запазите промените.

• [Keypad]

- натиснете горен-ляв мек бутон →
[Options] → [Save] изберете вида на звук на
клавиатура, потвърдете натискайките горен-ляв мек
бутон → [OK]. Натиснете [горен-ляв мек бутон] пак
→ [Options] → [Save], за да запазите промените.

• [Keytone volume] – възможно е да промените силата
на звука чрез – натискайки горен ляв мек бутон →
натиснете * или # и настройте силата. Натиснете
[горен ляв мек бутон], за да запазите промените.

• [Turn

ON sound] – можете да промените звука за
включване, чрез натискайки горен ляв мек бутон →
[Options] → [Change] → изберете звук и
потвърдете натискайки горен ляв мек бутон.
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Натиснете [горен ляв мек бутон] → [Options] →
[Save], за да запазите промените.

• [Turn OFF sound] – можете да промените звука за

изключвеане на телефона натискайки горен ляв
мек бутон → [Options] → [Change] → изберете
звука и потвърдете със същият бутон. Натиснете
[горен ляв мек бутон] → [Options] → [Save], за да
запазите промените.

•

[Opening sound] – промяна на звука при отваряне
на капака - натиснете горен ляв мек бутон →
[Options] → [Change] → изберете и потвърдете
чрез горен ляв мек бутон. Натиснете [горен ляв
мек бутон] → [Options] → [Save], за да запазите
промените.

• [Closing

sound] – можете да промените зука на
затваряне чрез – горен ляв мек бутон → [Options]
→ [Change] → изберете и потвърдете чрез горен
ляв мек бутон. Натиснете [горен ляв мек бутон] →
[Options] → [Save], за да запазите промените.

•

[Alert sound] – можете да промените звука на
системните уведомления – натиснете горен ляв мек
бутон → [Options] → [Change] → изберете звук и
потвърдете чрез горен ляв мек бутон. Натиснете
[горен ляв мек бутон] → [Options] → [Save], за да
запазите промените.
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SOS бутон настройки
myPhone METRO има SOS бутон (19).
За да го използвате SOS, изберете [Menu] → [Organiser]
→ [SOS settings]. Подменю ще се покаже със следните
опции:

• [SOS key] – активира на SOS бутона.
• [SOS

Numbers] – Възможно е да се въведат 5
номера – телефонът ще се опита да се свърже с тях
след задържане на SOS бутона. Въведете всеки
номер на избраното място. Може да търсите
въведените номера чрез бутони нагоре и надолу.

Ако няма въведени номера в опцията [SOS setting]
аларма ще се активира след натискането на SOS
бутона.

•

[SOS Message] – можете да въведете свое
съобщение, което ще се изпрати към даден номер
след натискането на SOS бутона. За да въведете
съобщение, изберете [Options] [Edit] и въведете
текста на съобщението.
Опции за свързване
Провеждане на разговор
В режим стендбай въведете номер използвайки
клавиатурата. Препоръчително е да се въведе кода
първо и после номерът.
Натиснете бутон <зелена слушалка>, за да проведете
разговор.
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Натиснете бутон <червена слушалка>, за да затворите
разговора.
Провеждане на разговор
Когато има входящо обаждане, натиснете <зелена
слушалка>, за да вдигнете.
Натиснете <червена слушалка>, за да отхвърлите
обаждане.
Текстови съобщения
Изпращане на SMS
Изберете: [Menu] → [Messaging] → [Write message]
изберете вида на съобщение (SMS или MMS).
Въведете текст използвайки клавиатурата. Символите
се избират буква по буква. Телефонът няма речник.
Бутонът <#> се използва, за да промените стила на
писане. Има няколко варианти:

• ABC – само главни букви.
• abc – само малки букви.
• 123 – само числа.
• PL – полски букви.
За да използвате специален символ, например: точка,
запетайка или тире, натиснете бутон <*> и изберете
символ от списъка и натиснете бутон <1> нужните пъти.
За да направите разстояние между две думи натиснете
бутон <0>.
16
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Пример:
За да изберете „b”, натиснете бутон „2” два пъти.
За да въведете буква „d”, натиснете „3” веднъж.
Възможно е да прикачите мултимедиен файл към MMS.
Натиснете горен ляв мек бутон и изберете една от
опциите [Add...] → [My…] и намерете файла, който
искате да изпратите чрез MMS.
След въвеждане на детайлите натиснете горен ляв мек
бутон → [Options], и изберете [Send].
Списък с опции ще се покаже:

• [Insert

number]
–
въведете
номер
чрез
клавиатурата, натиснете горен ляв мек бутон →
[OK].

• [Add from Phonebook] – въведете първите няколко
букви от името на контакта и го потърсете в
Указателя.

Изберете [OK], за да потвърдите избора си и
изберете: [Options] → [Send], за да изпратите
съобщение.
Показване на съобщения
Изберете: [Menu] → [Messaging] → [Inbox], изберете
съобщение от списъка и натиснете <горен-ляв мек
бутон> → [View], за да прочетете съобщението.
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За да добавите нов контакт, изберете: [Menu] →
[Phonebook] → [Add new contact]. Изберете място за
запазване: SIM карта или паметта на телефона. Можете
също и да добавите номер в стендбай режим чрез
[Names] горен-десен бутон → [Add new contact].
Въведете инфорацията на контакта.
добавите име и номер към един контакт.

Можете

да

Натиснете горен-ляв мек бутон → [Options] → [Save]
за да запазите контакта.
Телефонен указател
Търсене на контакт
За да търсите контакт, изберете: [Menu] → [Phonebook]
или [Names] в стендбай режим.
Въведете първата буква на контакта.
Контактите с тази буква се показват първи в списъка. За
да претърсите тези контакти използвайте бутоните
<нагоре> и <надолу>.
След като намерите желаният контакт и натискайки
горен-ляв мек бутон → [Options] списък с опции ще се
появи:

• [Call] – установяване на връзка с избраният контакт
• [View] – вижте детайлите на контакта.
• [Send text message] – изпращане на SMS
• [Send multimedia message] – изпращане на MMS
18
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[Edit] – за да редактирате информацията на
контакта.

• [Delete] – да изтриете контакт от Указателя.
• [Copy] – за да копирате контакт от SIM картата на
паметта на телефона.

•

[Move] – преместване на контакт от SIM картата на
телефона или друго място.

• [Share contact] – можете да споделите този контакт
с други като изпратите съобщение.

• [Block

this caller] – да добавите контакта към
Черният списък.

• [Phonebook

settings] – изберете за да влезите в
меню с допълнителни опции като бързо набиране
или статус на паметта.

Изтриване на контакти
За да изтриете всички контакти влезте в Указателя,
потърсете който и да е контакти изберете [Options] →
[Phonebook settings] → [Delete all].
За да изтриете само един контакт влезе в Указателя,
потърсете контакта и изберете: [Options] → [Delete].
3. Допълнителни опции
Обаждане на контакт от Указателя
За да установите връзка със запазен контакт в
[Указателя] подменюто извършете следните стъпки:
19
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В режим стендбай натиснете горен-десен мек бутон.
Изберете контакт от списъка (въведете Име натискайки
клавиатурата) и установете връзка натискайки <зелена
слушалка>.
Пропуснати обаждания
Всички пропуснати обаждания се показват на дисплея.
Съобщение относно пропуснато обаждане се показва на
дисплея и LED дисплея започва да премига.
За да проверите кой ви търси натиснете [View].
Другият начин да проверите е чрез [Call history].
Изберете [Menu] → [Call history] → [Missed calls].
За да се обадите на пропуснат номер натиснете
зелената слушалка.
Високоговорител
Повреме на активен разговор натиснете горен ляв
бутон, за да активирате високоговорителя.

Свързване с компютър
myPhone METRO може да се свърже с компютър чрез
USB. Това ви позволява да преглеждате и прехвърляте
информация между компютъра и телефона. За да го
направите:

• Свържете края на microUSB с телефона ви, а USBA с компютъра.

20
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• Известие

за връзка би трябвало да се покаже на
дисплея на телефона.

• Изберете [Mass storage] от списъка.
• Телефонът е вече свързан с вашият

компютър.
Можете да разгледате неговото съдържание чрез
Windows System.
Международни обаждания
В стендбай режим натиснете и задръжте бутона * на
клавиатурата, докато „+” се покаже на дисплея.
Въведете пъленият телефонен номер (код на
държавата, градски код и номер на телефона), и
натиснете зелената слушалка, за да се свържете с
номера.

Настройки на дисплея
[Menu] → [Settings] → [Phone settings] → [Display]:

•

•

[Wallpaper] → изберете [System] (ако искате да
изберете от базовите тапети) или [User defined]
(ако искате да добавите собствен тапет от micro SD
карта), и изберете картина от списъка. За да
прегледате как ще изглежда натиснете <OK>. За да
я сложите натиснете [OK].
[Screensaver] → изберете [Settings], за да
включите/изключите скрийнсейвър, или [Select] →
21
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[System] (ако искате да прегледате вградените) или
[User defined] (ако искате да качите собствен),
изберете скрийнсейвър от списъка. За да
прегледате тапет натиснете [Open]. За да сложите
снимката за тапет, изберете: [OK].

• [Show

date and time] – включете/изключете
показването на дата и час на основният екран.

Настройки обаждания
Възможно е в [Menu] → [Settings] → [Call settings] →
[Advanced settings]. Възможни са следните настройки:
автоматично обаждане, аларма за обаждане или режим
обаждане.
Конфигурация на алармата
От основното меню изберете: [Organiser].
Въведете опцията [Alarm] използвайки [OK].
Изберете която и да е опция от списъка и натиснете
[Edit].
Използвайки (*) или (#) клавишите включете или
изключете.
След като натисните бутон надолу от списъка с опции
ще се покаже:
- 00:00 – можете да настроите алармата.
- Snooze – настройте snooze опцията.
- Repeat – тук може да настроите повтарянията. Веднъж,
всеки ден или в отделни дни.
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- Sound – можете да изберете звука на алармата.
- Alert type – Тук настройте типът на аларма от
следните опции: само рингтон, вибрация и рингтон и
само вибрация.
За да запазите промените [Save].
Фабрични настройки
За да върнете фабричните настройки отидете в менюто:
[Settings] → [Restore factory settings].
Паролата е: 1122.
История на обажданията
Има режим [Call history] наличен в myPhone METRO.
Ще го намерите в [Menu] → [Call history]. Възможно е
търсите чрез историята на обаждания и да проверите
вида обаждания, които са приети. Ето и следните опции
в подменюто:

• Пропуснати
• Набрани
• Получени
• Всички
• Изтрий записа
FM радио
В менюто изберете: [Multimedia] → [Radio FM].
Изберете: [Options] → [Auto search] → [Select], за да
започнете да търсите станции.
23
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Всички възможни канали ще се покажат в
[Channel list folder].
Контрол на звука се управлява чрез бутоните от дясната
страна на телефона:
Бутон
4
6
„down”
„up”

Функция
Автоматично търсене за радио
станция с на ниска честота
Автоматично търсене на станция на
висока честота
Изключване
Смяна на автоматичното търсене с
ръчно.

Проблеми при употреба
Аларма
Вкарайте SIM
карта
Въведи PIN

Грешка мрежа

Решение
Уверете се, че SIM картата е вкарана
правилно.
Ако вашата SIM карта има PIN код,
въведете PIN кода след включване на
телефона и потвърждаването му
натискайки <OK> бутон.
На места където има слаб обхват
провеждането на разговори може да е
невъзможно. Преместете се и
пробвайте пак.
24

© myPhone 2016. All rights reserved.

myPhone METRO BG

Не може да се извърши обаждане.

• Уверете

се, че има достъп до мрежата и
входящите обаждания имат достъп до мрежата,
и че изходящите обаждания не са блокиране. Също
проверете дали номерът, който се опитва да се
свърже с вас не е в списъка на блокирани номера.

Никой не може да се свърже с myPhone METRO.

• Телефонът

трябва да бъде включен, уверете се
че номерът който се опитва да се свърже с вас не
е блокиран. Уверете се, че опцията за блокиране
не е включена.

Не можете да чуете обаждащия се/ той не може ви чуе.

• Микрофона трябва да е поставен близо до
устата ви;

• Проверете дали микрофона не е покрит;
• Ако използвате слушалки, проверете

дали са

свързани правилно;

• Проверете дали вграденият говорител не е
покрит;

Слаб звук повреме на обаждане.
• Уверете се, че говорителя и микрофона не е
покрит.
Опитайте
се
да
регулирате
разстоянието между главата ви и телефона.
Уверете се, че имате мобилен обхват.
25
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Качеството на разговора се влияе от радио
вълните.
Невъзможно е да се направи разговор.

• Проверете дали въведеният номер е правилен;
• Проверете дали запазеният номер в [Указателя]
е правилен;

• Ако е нужно, въведете правилният номер
5. Поддръжка 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.
Поддръжка 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
сериозно.
Не използвайте агресивни препарати за почистване.
Използвайте само оригинални аксесоари. неспазването
на това правило може да направи гаранцията
невалидна.
Безопасност
Когато използвате телефона, имайте предвид местните
правила и закони за опазване на околната среда.
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Безопасност при шофиране
Освен в слуай на спешност, слушалките трябва да се
ползват докато шофирате. Това ще подсигури разговора
– движенията ви няма да са ограничени. Ако нямате
налични слушалки но трябва да ползвате телефона,
отбийте и проведете своя разговор.
Моля следвайте правилата, докато шофирате.
Някои електронни елемнти на колата, без адекватна
защита, могат да повлияат от действието на.
Безопасност на околната среда
Изключете телефона на места където е забранено
ползването му. Използването на устройства с радио
вълни на места където има медицинско оборудване
може да причини смущения (напр. стетоскоп, или
пейсмейкър), ако не са правилно подсигурени (в такъв
случай се допитайте до доктор или медицинско лице).
*Внимание: На места където има опасност от експлозии
(например. бензиностанции, химически станции, и т.н.) е
препоръчително да се изключи телефона. Проверете
местните регулации относно употребата на GSM-и.
Технически характеристики
Мрежа: GSM 900/1800 MHz
Някои места може да зависят от оператора, местната
GSM мрежа, версията на SIM картата и начина по който
ползвате вашият телефон. За повече информация се
свържете с вашият доставчик.
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Сертификация (SAR)
Излъчването на радио сигнали от мобилни телефони се
измерва чрез SAR ( Specific Absorption Rate).
Европейският Съюз е назначил определен лимит от
2W/kg
който е средна стойност за 10 грама телесна маса.
Максимумът на стойност SAR излъчван от myPhone
METRO е 0,338 W/kg.
Правилно
изхвърляне
електрическо и електронно

на

използваното

Устройството е означено със символа на
зачеркнато кошче, в съответствие с
Европейска директива 2002/96/EC относно
изхвърлянето
на
електрическо
и
електронно
оборудване
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 има положителен ефект върху
човешкото здраве и околната среда.
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Декларация за съответствие в Директивите на ЕС
mPTech 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.
Пълен текст на ЕС декларацията за съответствие е
достъпно на: http://www.myphone.pl/certyfikaty
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