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Dziękujemy za wybór naszego telefonu. Proszę o dokładne 
zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Telefon myPhone SIMPLY 2 przeznaczony jest do używania 
w sieci GSM 900/1800 MHz.  
Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. 

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO    
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne 
lub niezgodne z prawem. 

NIENIENIENIE    RYZYKUJRYZYKUJRYZYKUJRYZYKUJ    
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na 
zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. 
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się 
korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może 
to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. 

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO    WWWW    RUCHURUCHURUCHURUCHU    DROGOWYMDROGOWYMDROGOWYMDROGOWYM    
Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia 
pojazdów. 

OBSZARYOBSZARYOBSZARYOBSZARY    OOOO    OGRANICZONYMOGRANICZONYMOGRANICZONYMOGRANICZONYM    DOSTĘPIEDOSTĘPIEDOSTĘPIEDOSTĘPIE    
Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać 
pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń 
pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu 
medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. 
Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, 
przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub 
personel medyczny. 

PROFESJONALNYPROFESJONALNYPROFESJONALNYPROFESJONALNY    SERWISSERWISSERWISSERWIS    
Instalować oprogramowanie i naprawiać ten produkt może 
wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub jego 
autoryzowany odpowiednik. Naprawa tego telefonu i 
pozostałych akcesoriów w zestawie dokonana przez 
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt 
serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji. 
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DZIECIDZIECIDZIECIDZIECI    
Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego 
akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 

WODOODPORNOŚĆWODOODPORNOŚĆWODOODPORNOŚĆWODOODPORNOŚĆ    
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. 

AKUMULATORAKUMULATORAKUMULATORAKUMULATOR    IIII    AKCESORIAAKCESORIAAKCESORIAAKCESORIA    
Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo 
wysokich temperatur (powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne 
temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność 
akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z 
płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może 
doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia 
akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z 
jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani 
nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być 
niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony 
akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę 
nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora 
może powodować jego uszkodzenie i pożar. W związku z tym, 
nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 1 
dzień. Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. 
W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go 
naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową. Należy 
używać tylko oryginalnych akcesoriów mPTech, które 
dostępne są w zestawie z urządzeniem. Zamontowanie 
baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Proszę 
utylizować baterię zgodnie z instrukcją. 

POŁĄCZENIAPOŁĄCZENIAPOŁĄCZENIAPOŁĄCZENIA    ALARMOWEALARMOWEALARMOWEALARMOWE    
Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na 
niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. 
Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na 
powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na 
niezagospodarowane lub odległe tereny. 
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KORZYSTANIEKORZYSTANIEKORZYSTANIEKORZYSTANIE    ZZZZ    INSTRUKCJIINSTRUKCJIINSTRUKCJIINSTRUKCJI    OBSŁUGIOBSŁUGIOBSŁUGIOBSŁUGI    
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy 
zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz 
instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej 
instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia 
telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl 
W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, 
dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów 
zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać 
funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty 
SIM, wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać 
inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji. 

DŁUGIEDŁUGIEDŁUGIEDŁUGIE    ROZMOWYROZMOWYROZMOWYROZMOWY    
To urządzenie generuje fale magnetyczne, które (jak w 
przypadku każdego telefonu) mogą wywoływać bóle głowy. 
Więcej informacji w rozdziale „Informacja o certyfikatach 
SAR” tej instrukcji. 

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO    NANANANA    STACJISTACJISTACJISTACJI    PALIWPALIWPALIWPALIW    
Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na 
stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów. 

DŹWIĘKIDŹWIĘKIDŹWIĘKIDŹWIĘKI    
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj 
urządzenia na wysokim poziomie głośności przez 
dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj 
włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. 

    

ProducentProducentProducentProducent::::    
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Infolinia:Infolinia:Infolinia:Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
EEEE----mail:mail:mail:mail: pomoc@myphone.pl 

Punkt dostarczania sprzętu:Punkt dostarczania sprzętu:Punkt dostarczania sprzętu:Punkt dostarczania sprzętu:    
mPTech Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

StronaStronaStronaStrona    WWWWWWWWWWWW:::: www.myphone.pl 
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ZawartośćZawartośćZawartośćZawartość    zestawuzestawuzestawuzestawu    myPhonemyPhonemyPhonemyPhone    SIMPLYSIMPLYSIMPLYSIMPLY    2222    
Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie 
poniższe elementy znajdują się w pudełku: 

• telefon myPhone SIMPLY 2, 

• akumulator 800 mAh, 

• ładowarka sieciowa, 

• przewód USB, 

• baza ładująca, 

• instrukcja obsługi, 

• karta gwarancyjna. 
Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest 
uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej 
reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci. 
 
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja    techniczntechniczntechniczntechnicznaaaa    

• Zakresy częstotliwości: 900/1800 MHz 

• Dwa gniazda na kartę SIM 

• Wymiary: 111,5 x 51,7 x 14,3 mm (Dł.*Sz.*Wys.) 

• Wyświetlacz: 1,77” 

• Tryb głośnomówiący 

• Pojemność akumulatora:    800 mAh 

• Waga telefonu: 70 g 

• Obsługa kart pamięci: do 16 GB  

• Specyfikacja techniczna ładowarki: 
o Wejście:    100-240 V~, 50/60 Hz 0,2 A 
o Wyjście:    5.0 V , 550 mA. 
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DodatkoweDodatkoweDodatkoweDodatkowe    informacjeinformacjeinformacjeinformacje    technicznetechnicznetechnicznetechniczne    
Telefon pomieści w książce telefonicznej 500 kontaktów, a 
jego pamięć wewnętrzna pozwala na przechowywanie do 
100 wiadomości tekstowych. 
Do wprowadzania własnych dzwonków lub utworów 
muzycznych niezbędne jest zamontowanie w telefonie karty 
pamięci SD. 
 
1.1.1.1.    WWWWprowadzenieprowadzenieprowadzenieprowadzenie    do obsługi telefonudo obsługi telefonudo obsługi telefonudo obsługi telefonu    
WWWWygląygląygląyglądddd    telefotelefotelefotelefonunununu, , , , jegojegojegojego    przyciskiprzyciskiprzyciskiprzyciski    iiii    funkcjefunkcjefunkcjefunkcje    
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1. Głośnik słuchawki. 
2. Wyświetlacz. 
3. Przyciski nawigacyjne „w górę” i „w dół”. 
4. Prawy przycisk funkcyjny. 
5. Czerwona słuchawka - odrzucanie połączeń / szybki 

powrót do menu głównego. Przytrzymany służy do wł. 
lub wył.  

6. Przycisk <<<<####>>>> służy do wybierania ulubionych numerów 
i do zmiany trybu wprowadzania liter. 

7. Przycisk <<<<0000>>>> służy do wł. / wył. latarki oraz jako spacja. 
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8. Przycisk <<<<****>>>> służy do wybierania ulubionych numerów 
oraz do wprowadzania znaków specjalnych w tekście. 

9. Klawiatura numeryczna. 
10. Zielona słuchawka - służy do odbierania i wykonywania 

połączeń. 
11. Lewy przycisk funkcyjny - używany jest do otwierania 

menu opcji podmenu, albo do akceptacji wyborów. 
12. Latarka. 
13. Głośnik. 
14. Przycisk połączenia awaryjnego SOS. 
15. Suwak blokujący i odblokowujący klawiaturę. 
16. Styk ładowania z bazą.  
17. Gniazdo słuchawkowe miniJack. 
18. Gniazdo micro USB - może służyć do połączenia z 

komputerem, lub do ładowania telefonu. 
19. Przyciski głośności. 
20. Tylna klapka baterii. 
21. Mikrofon. 

 
WłączanieWłączanieWłączanieWłączanie    iiii    wyłączaniewyłączaniewyłączaniewyłączanie    telefonutelefonutelefonutelefonu    
Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk czerwonączerwonączerwonączerwoną    słuchawkęsłuchawkęsłuchawkęsłuchawkę    (5(5(5(5)))) przez ok. 2 sekundy. Jeśli 
zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania 
kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: 
****) i naciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    (11(11(11(11)))). Znajduje się 
on nad zieloną słuchawką. 
 
MontażMontażMontażMontaż    kartykartykartykarty    SIM,SIM,SIM,SIM,    pamięcipamięcipamięcipamięci    orazorazorazoraz    akumulatoraakumulatoraakumulatoraakumulatora    
Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę 
obudowy (20(20(20(20)))) (podważając paznokciem przeznaczoną do 
tego celu szczelinę, znajdującą się w lewym dolnym rogu 
podstawy telefonu) oraz wyjmij akumulator. Włóż kartę SIM 
- kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami 
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skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest 
wnęka. Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika 
kart pamięci przesuń ją lekko w prawo, usłysz kliknięcie 
zaczepu a klapkę będzie można odchylić. Kartę pamięci 
microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami 
skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest 
wnęka. Zamknij klapkę czytnika kart pamięci odwrotnie do 
sposobu otwierania. Włóż baterię - baterię należy umieścić 
w taki sposób, aby złote styki baterii dotykały złącza baterii 
we wnęce telefonu. Załóż i zaciśnij klapkę. Delikatnie dociśnij, 
aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest 
dobrze zamknięta i nie odpadnie od telefonu. Telefon 
myPhone SIMPLY 2 obsługuje karty pamięci microSD do 16 
GB. 
 
ŁadowanieŁadowanieŁadowanieŁadowanie    telefonutelefonutelefonutelefonu    
Podłącz wtyczkę micro USB ładowarki do złącza ładowania 
w telefonie, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do 
gniazdka sieci. 
 
*Uwaga:*Uwaga:*Uwaga:*Uwaga: Niewłaściwe podłączenie ładowarki może 
spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia 
spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte 
gwarancją. 
 
Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się 

ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz 
ładowarkę od gniazdka elektrycznego. 
Odłącz przewód od gniazda w telefonie. 
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ŁadowanieŁadowanieŁadowanieŁadowanie    telefonutelefonutelefonutelefonu    zazazaza    pomocąpomocąpomocąpomocą    bazybazybazybazy    ładującejładującejładującejładującej    
Podłącz wtyczkę microUSB 
ładowarki do złącza ładowania 
w bazie ładującej, następnie 
podłącz wtyczkę ładowarki do 
gniazdka sieci – dioda LED 
znajdująca się w bazie będzie 
świecić na czerwono. Umieść 
telefon w bazie ładującej jak na 
obrazku obok. Kiedy telefon 
zostanie włożony do bazy, na 
jego ekranie pojawi się 
komunikat „Ładowarka 
podłączona!”, a następnie dioda 
LED w bazie ładującej zmieni 
kolor na czerwony i rozpocznie 
się ładowanie (podczas ładowania dioda LED co 15 sekund 
na moment zmieni kolor na zielony - to standardowy proces). 
W momencie, kiedy ładowanie będzie dobiegać końca dioda 
zmieni kolor na pomarańczowy. Po naładowaniu 
akumulatora dioda będzie świecić na kolor zielony, a na 
ekranie pojawi się komunikat „Ładowanie zakończone” (W 
momencie, kiedy pojawi się ten komunikat, dioda LED w 
bazie ładującej zmieni kolor na pomarańczowy – jest to 
związane z tym, że telefon wyświetlając ten komunikat 
pobiera niewielki prąd z bazy potrzebny do włączenia 
ekranu. Po kilkunastu sekundach ekran gaśnie i dioda znowu 
zmienia kolor na zielony). 
 

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii 
Gdy bateria jest rozładowana, zostanie wyświetlony 
komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie 
pusta. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, 



© © © © mPTechmPTechmPTechmPTech    2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.            SIMPLY 2SIMPLY 2SIMPLY 2SIMPLY 2    PLPLPLPL    

13 

telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z 
telefonu, należy ponownie naładować baterię. 
 
2.2.2.2.    KorzystanieKorzystanieKorzystanieKorzystanie    zzzz    podstawowychpodstawowychpodstawowychpodstawowych    funkcjifunkcjifunkcjifunkcji    
SkrótySkrótySkrótySkróty    operacyjneoperacyjneoperacyjneoperacyjne    dostępnedostępnedostępnedostępne    zzzz    pulpitupulpitupulpitupulpitu    
Na ekranie podstawowym / tapecie – wciśnięcie przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku    wwww    
dółdółdółdół    spowoduje przejście do profili telefonu. Natomiast 
wciśnięcie przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku    wwww    góręgóręgóręgórę    spowoduje przejście do menu 
wiadomości. 
 
DostępDostępDostępDostęp    dodododo    menumenumenumenu    telefonutelefonutelefonutelefonu    
Aby uzyskać dostęp do menu głównego telefonu należy 
wcisnąć lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    (11(11(11(11)))). 
Wykorzystując przyciski nawigacyjne wwww    góręgóręgóręgórę oraz wwww    dółdółdółdół 
przejdź do odpowiedniej opcji. Naciśnij przycisk lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    
przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    (11(11(11(11)))), aby potwierdzić (przejść do opcji) lub 
prawyprawyprawyprawy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    (4(4(4(4)))), aby powrócić do 
poprzedniego ekranu menu / trybu gotowości. 
 
UstawianieUstawianieUstawianieUstawianie    preferencjipreferencjipreferencjipreferencji    telefonutelefonutelefonutelefonu    
Telefon myPhone SIMPLY 2 można dostosować do własnych 
potrzeb. Dzięki temu używanie telefonu będzie 
przyjemniejsze i łatwiejsze. 
 
DźwiękiDźwiękiDźwiękiDźwięki    iiii    profileprofileprofileprofile    użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika    
Do ustawienia głośności telefonu służy opcja [Profile][Profile][Profile][Profile], 
znajdująca się w menu ustawień telefonu. Wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    
przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    (11(11(11(11)))), aby wejść do menu telefonu. 
Następnie, za pomocą przycisków wwww    góręgóręgóręgórę    oraz    wwww    dółdółdółdół wybierz 
opcję [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia] i wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny, a 
następnie wybierz opcje [Profile][Profile][Profile][Profile] i wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny. Z listy wybierz odpowiedni profil i wciśnij lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Aktywuj][Aktywuj][Aktywuj][Aktywuj], aby 
aktywować wybrany profil.  
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Dodatkowo możesz edytować profil OgólnyOgólnyOgólnyOgólny,,,,    SpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanie i NaNaNaNa    
zewnątrzzewnątrzzewnątrzzewnątrz. Aby to zrobić wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Dostosuj][Dostosuj][Dostosuj][Dostosuj], aby edytować profil zgodnie 
z własnymi preferencjami.  

• [Typ[Typ[Typ[Typ    powiadomienia]powiadomienia]powiadomienia]powiadomienia] – wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    >>>>    oraz wybierz odpowiedni 
dla siebie typ powiadomienia. Następnie wciśnij lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zapisz][Zapisz][Zapisz][Zapisz], aby 
zachować zmiany. 

• [Typ[Typ[Typ[Typ    melodii]melodii]melodii]melodii]    ––––    wciśnij    lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    >>>>    oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ 
melodii (pojedynczy dźwięk lub powtórz) i wciśnij [Ok].[Ok].[Ok].[Ok].        

• [[[[DDDDzwonzwonzwonzwonekekekek]]]] – wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Z[Z[Z[Zmieńmieńmieńmień]]]]    >>>>    oraz wybierz odpowiedni dla siebie 
dźwięk dzwonka i wciśnij [Ok].[Ok].[Ok].[Ok]. 

• [[[[GłośnośćGłośnośćGłośnośćGłośność    dzwonkadzwonkadzwonkadzwonka]]]] - wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    oraz naciskaj przyciskiprzyciskiprzyciskiprzyciski wwww    
góręgóręgóręgórę lub wwww    dół,dół,dół,dół, aby ustawić poziom głośności i wciśnij [Ok].[Ok].[Ok].[Ok]. 

• [[[[WWWWiadomośćiadomośćiadomośćiadomość]]]] - tutaj możesz zmienić dźwięk przychodzącej 
wiadomości SMS - wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    >>>>    wybierz dźwięk i potwierdź lewylewylewylewymmmm    
górnygórnygórnygórnymmmm    przyciskprzyciskprzyciskprzyciskiemiemiemiem    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnym,m,m,m,    a następnie wciśnij [Ok].[Ok].[Ok].[Ok].     

• [Gł[Gł[Gł[Głośnośćośnośćośnośćośność    wiadomościwiadomościwiadomościwiadomości]]]]    – tutaj możesz zmienić głośność 
dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    oraz naciskaj 
przyciski wwww    góręgóręgóręgórę lub wwww    dółdółdółdół,,,, aby ustawić poziom głośności. 
Potwierdź za pomocą leweglewegleweglewegoooo    górnegogórnegogórnegogórnego    przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku    
funkcyjfunkcyjfunkcyjfunkcyjnegonegonegonego    >>>>    [Ok][Ok][Ok][Ok].  

• [[[[KlawiaturaKlawiaturaKlawiaturaKlawiatura]]]] - wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy, 
potwierdź lewylewylewylewymmmm    górnygórnygórnygórnymmmm    przyciskprzyciskprzyciskprzyciskiemiemiemiem    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnymmmm    >>>>    [OK][OK][OK][OK].  
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• [[[[PoziomPoziomPoziomPoziom    głośnościgłośnościgłośnościgłośności]]]] - tutaj możesz zmienić głośność 
klawiszy - wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    
[Zmień][Zmień][Zmień][Zmień]    oraz naciskaj przyciski wwww    góręgóręgóręgórę    i wwww    dółdółdółdół,,,, aby ustawić 
poziom głośności i wciśnij [Ok].[Ok].[Ok].[Ok].     

• [Dźwięk[Dźwięk[Dźwięk[Dźwięk    włączania]włączania]włączania]włączania] – tutaj możesz włączyć lub wyłączyć 
dźwięk podczas uruchamiania się telefonu - wciśnij lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień] oraz naciskaj 
przyciski    wwww    góręgóręgóręgórę    i    wwww    dółdółdółdół,,,, aby wł. lub wył. dźwięk i wciśnij 
lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny > [Ok][Ok][Ok][Ok].  

• [Dźwięk[Dźwięk[Dźwięk[Dźwięk    wyłączania]wyłączania]wyłączania]wyłączania] – tutaj możesz włączyć lub wyłączyć 
dźwięk podczas wyłączania się telefonu - wciśnij lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień][Zmień][Zmień][Zmień] oraz naciskaj 
przyciski wwww    góręgóręgóręgórę i wwww    dółdółdółdół, aby wł. lub wył. dźwięk. Następnie 
wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>[Ok].[Ok].[Ok].[Ok].  

• [System[System[System[System    alert]alert]alert]alert] – możesz włączyć lub wyłączyć dźwięki 
systemowe pojawiające się przy ostrzeżeniach (np. o 
zapełnionej pamięci) - wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zmień],[Zmień],[Zmień],[Zmień],    wybierz Włącz lub Wyłącz i 
wciśnij    [Ok].[Ok].[Ok].[Ok].     

 
UstawienieUstawienieUstawienieUstawienie    przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku    alarmowegoalarmowegoalarmowegoalarmowego    SOSSOSSOSSOS    
Telefon myPhone SIMPLY 2 ma przycisk SOS na tylnej klapce 
telefonu (14141414). Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcjęopcjęopcjęopcję    
[Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia] >>>>    [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    SOS]SOS]SOS]SOS]. Pojawi się 
podmenu z ustawieniami.    Można wpisać 5 numerów, z 
którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym 
wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w 
wybranych polach. Możesz przemieszczać się pomiędzy 
poszczególnymi numerami za pomocą przycisków wwww    góręgóręgóręgórę    i    wwww    
dółdółdółdół. Aby wpisać numer wybierz [Edytuj][Edytuj][Edytuj][Edytuj]    >>>>    [Wprowadź[Wprowadź[Wprowadź[Wprowadź    
numer]numer]numer]numer]    >>>>    [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz] i wpisz numer. Następnie wybierz [Ok][Ok][Ok][Ok]. 
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Aby włączyć połączenie SOS należy wybrać [Status][Status][Status][Status]    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz] >>>>    [Włącz][Włącz][Włącz][Włącz]    >>>>    [Wybierz].[Wybierz].[Wybierz].[Wybierz].    Aby zapisać 
ustawienia wybieramy [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zapisz].[Zapisz].[Zapisz].[Zapisz].    Następnie 
zatwierdzamy wybór wybierając opcję    [Tak].[Tak].[Tak].[Tak].    Jeśli w opcji 
[[[[UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia    numerunumerunumerunumeru    SOSSOSSOSSOS]]]] nie ma żadnego numeru, po 
wciśnięciu przycisku SOS pojawi się komunikat „Brak 
Numeru”. [Wiadomość[Wiadomość[Wiadomość[Wiadomość    SOS]SOS]SOS]SOS] - można wpisać własną treść 
wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany 
numer po wciśnięciu przycisku SOS. Aby wpisać wiadomości 
wybierz [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> [Edytuj][Edytuj][Edytuj][Edytuj]    i wpisz wiadomość. Następnie 
wciśnij [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> [Wykonano][Wykonano][Wykonano][Wykonano]    >>>> [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> [Zapisz][Zapisz][Zapisz][Zapisz]. 
 
BlokadaBlokadaBlokadaBlokada    klawiaturyklawiaturyklawiaturyklawiatury    
W telefonie SIMPLY 2 istnieje możliwość blokady klawiatury. 
Aby to z robić wystarczy suwak znajdujący się z prawej 
strony telefonu przesunąć w dół. Aby odblokować 
klawiaturę, trzeba suwak przesunąć w górę. Niezależnie od 
tego, w którym miejscu menu w telefonie zablokowaliśmy 
klawiaturę, po odblokowaniu telefon zawsze wyświetli ekran 
główny.  
 
FunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcje    dotyczącedotyczącedotyczącedotyczące    połączeńpołączeńpołączeńpołączeń    
Nawiązywanie połączenia 
W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury 
numerycznej. Zaleca się, aby wpisać numer kierunkowy i 
numer telefonu. Naciśnij przycisk zielonzielonzielonzielonaaaa    słuchawksłuchawksłuchawksłuchawkaaaa,,,,    aby 
nawiązać połączenie. Jeśli w telefonie mamy dwie karty SIM, 
przed połączeniem telefon zapyta się, z której karty SIM 
wykonać połączenie. Należy wtedy przyciskami    wwww    góręgóręgóręgórę lub wwww    
dółdółdółdół wybrać odpowiednią kartę i wcisnąć ponownie przycisk 
zielonazielonazielonazielona    słuchawkasłuchawkasłuchawkasłuchawka. Naciśnij przycisk czerwonaczerwonaczerwonaczerwona    słuchawkasłuchawkasłuchawkasłuchawka, 
aby zakończyć połączenie. 
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Odbieranie połączenia 
Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk zielonzielonzielonzielonaaaa    słuchawksłuchawksłuchawksłuchawkaaaa    w 
celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk 
czerwonaczerwonaczerwonaczerwona    słuchawkasłuchawkasłuchawkasłuchawka, aby odrzucić / zakończyć połączenie. 
 
WiadomościWiadomościWiadomościWiadomości    tekstotekstotekstotekstowwwweeee    
Wysyłanie wiadomości 
Wybierz: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Wiadom[Wiadom[Wiadom[Wiadomości]ości]ości]ości]    >>>>    [Napisz[Napisz[Napisz[Napisz    WWWWiadomośćiadomośćiadomośćiadomość]]]].... Jeśli 
w telefonie wyświetlony jest ekran główny możesz też 
wcisnąć przycisk wwww    góręgóręgóręgórę, aby przejść do opcji Wiadomości. 
Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. 
Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest 
wyposażony w słownik. Przycisk #### służy do zmieniania trybu 
pisania. Do wyboru są m.in. tryby: 

• ABCABCABCABC – wprowadzone będą tylko wielkie litery. 

• abcabcabcabc – wprowadzone będą tylko małe litery. 

• AbcAbcAbcAbc    – pierwsza wprowadzana będzie wielka litera, a 
następne będą już małe. 

• 123123123123    iiii    CyfrowyCyfrowyCyfrowyCyfrowy – wprowadzone będą tylko cyfry. 

• PLPLPLPL    iiii    PlPlPlPl – udostępnia polskie znaki, a wpisywać można 
tylko wielkie litery. 

• plplplpl – udostępnia polskie znaki, a wpisywać można tylko 
małe litery. 

• WprWprWprWproooowadźwadźwadźwadź    symbolesymbolesymbolesymbole – pozwala wstawić do tekstu inny 
znak niż litera.  

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, 
przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk **** i wybrać 
symbol z listy, lub wcisnąć przycisk 1111 odpowiednią ilość razy. 
W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy 
wcisnąć przycisk 0000. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa 
razy wcisnąć przycisk 2222. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz 
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wcisnąć przycisk 3333 itd. Po wprowadzeniu treści wiadomości, 
należy wcisnąć przycisk lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    
[Opcje][Opcje][Opcje][Opcje], a następnie wybrać opcję [Wyślij[Wyślij[Wyślij[Wyślij    dodododo]]]].... 
Pojawi się lista wyboru: 

• [Wpr[Wpr[Wpr[Wprowadźowadźowadźowadź    numer]numer]numer]numer] – wpisz numer za pomocą klawiatury 
numerycznej >>>> lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [[[[OKOKOKOK]]]]. 

• [[[[DodajDodajDodajDodaj    zzzz    książkiksiążkiksiążkiksiążki    telefonicznejtelefonicznejtelefonicznejtelefonicznej]]]] – po wybraniu tej opcji 
wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby 
wyszukać go w spisie telefonów. 

Wybierz [OK][OK][OK][OK],,,, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / 
wybraniu kontaktu, wybierz: [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Wyślij][Wyślij][Wyślij][Wyślij], aby wysłać 
wiadomość. 
 
Wyświetlanie wiadomości 
Wybierz: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Wiadomości][Wiadomości][Wiadomości][Wiadomości]    >>>>    [[[[SkrzynkaSkrzynkaSkrzynkaSkrzynka    odbiorczaodbiorczaodbiorczaodbiorcza]]]], 
wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij przycisk lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [[[[PPPPodgląd]odgląd]odgląd]odgląd],    aby odczytać 
treść. 
 
SpisSpisSpisSpis    telefonówtelefonówtelefonówtelefonów        
Dodawanie nowego kontaktu 
Aby dodać kontakt, wybierz: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Spis[Spis[Spis[Spis    telefonów]telefonów]telefonów]telefonów]    >>>>    
[Dodaj[Dodaj[Dodaj[Dodaj    nowąnowąnowąnową    pozycję]pozycję]pozycję]pozycję]    >>>>    [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz]. Wybierz miejsce zapisu 
danego kontaktu: na karcie sim lub na telefonie. Możesz to 
również zrobić wybierając w trybie czuwania opcję [Osoby][Osoby][Osoby][Osoby] >>>>    
[Dodaj[Dodaj[Dodaj[Dodaj    nowąnowąnowąnową    pozycję].pozycję].pozycję].pozycję].    Wpisz dane kontaktu. Dla danego 
kontaktu można przypisać nazwę, numer telefonu. Naciśnij 
przycisk lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Zapisz][Zapisz][Zapisz][Zapisz], 
aby zapisać kontakt. 
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Wyszukiwanie kontaktu 
Aby wyszukać kontakt, wybierz: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Spis[Spis[Spis[Spis    telefonów]telefonów]telefonów]telefonów]    
lub w trybie czuwania wybierz [Osoby].[Osoby].[Osoby].[Osoby].    Wpisz pierwszą literę 
nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na 
wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt 
wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych wwww    góręgóręgóręgórę oraz wwww    dółdółdółdół. 
Po znalezieniu kontaktu i kliknięciu lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] można: 

•     [Podgląd][Podgląd][Podgląd][Podgląd] – obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer). 

•     [Wyślij[Wyślij[Wyślij[Wyślij    SMSSMSSMSSMS]]]]    – wysłać SMS. 

• [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz]    – wykonać połączenie. 

• [Edytuj][Edytuj][Edytuj][Edytuj] - edytować informacje o kontakcie. 

• [Skasuj[Skasuj[Skasuj[Skasuj]]]] - usunąć kontakt. 

• [Kopiuj][Kopiuj][Kopiuj][Kopiuj] – przekopiować dane kontaktu z karty SIM do 
pamięci telefonu i odwrotnie. 

• [Dodaj[Dodaj[Dodaj[Dodaj    dodododo    czarnejczarnejczarnejczarnej    listy]listy]listy]listy]    – numery na czarnej liście będą 
automatycznie odrzucane. 

• [Zaznacz[Zaznacz[Zaznacz[Zaznacz    kilka]kilka]kilka]kilka]    – wybrać kilka kontaktów, aby wysłać do 
nich jednego SMSa bądź usunąć je. 

• [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    książkiksiążkiksiążkiksiążki    telefonicznejtelefonicznejtelefonicznejtelefonicznej]]]] – wejść w menu 
dodatkowych opcji takich jak:  
- Preferowane przechowywanie: opcja, która pozwala 
nam na wybór, z których lokalizacji kontakty będą 
wyświetlane w Spisie telefonów. Możemy wybrać karty 
SIM, Telefon lub Wszystko. 
- Szybkie wybieranie: opcja, która pozwala na przypisanie 
konkretnych kontaktów ze Spisu telefonów pod 
poszczególne przyciski z zakresu 2-9. Dzięki temu 
będziemy mogli wykonywać połączenia do wybranych 
osób wciskając przez 2 sekundy przycisk z numerem, pod 
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którym będzie przypisany kontakt. Aby aktywować tą 
opcję należy ustawić StatusStatusStatusStatus w pozycji Włącz, a następnie 
wejść w UstawUstawUstawUstaw    numerynumerynumerynumery i dla poszczególnych przycisków 
przypisać odpowiednie kontakty.  
- Dodatkowy numer: opcja, która pozwala na ustawienie 
jedynego numeru, z którym telefon będzie się łączył (dla 
każdej karty SIM osobno).  
- Status pamięci: opcja, która pokazuje ilość kontaktów w 
telefonie oraz na kartach SIM. 
- Kopiuj kontakty: opcja, która pozwala na kopiowanie 
kontaktów z telefonu na karty SIM i odwrotnie. 
- Przenieś kontakty: opcja, która pozwala na 
przeniesienie kontaktów z telefonu na karty SIM i 
odwrotnie. 
- Usuń wszystkie kontakty: tu można usunąć wszystkie 
kontakty ze Spisu telefonów. Aby usunąć wszystkie 
kontakty, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj 
jakikolwiek kontakt i wybierz [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    książkiksiążkiksiążkiksiążki    
telefonicznej]telefonicznej]telefonicznej]telefonicznej] >>>> [Usuń[Usuń[Usuń[Usuń    wszystkiewszystkiewszystkiewszystkie kontakty].kontakty].kontakty].kontakty]. 

Aby usunąć pojedynczy kontakt, otwórz książkę telefoniczną, 
wyszukaj pożądany kontakt i wybierz [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> [Skasuj].[Skasuj].[Skasuj].[Skasuj].    
 
3.3.3.3.    KorzystanieKorzystanieKorzystanieKorzystanie    zzzz    funkcjifunkcjifunkcjifunkcji    zaawansowanychzaawansowanychzaawansowanychzaawansowanych    
ŁączenieŁączenieŁączenieŁączenie    zzzz    osobąosobąosobąosobą    zzzz    książkiksiążkiksiążkiksiążki    telefonicznejtelefonicznejtelefonicznejtelefonicznej    
Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu 
[Spis[Spis[Spis[Spis    telefonów]telefonów]telefonów]telefonów], należy w trybie gotowości wcisnąć prawyprawyprawyprawy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny. Na liście kontaktów wyszukaj 
odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę 
kontaktu), po czym włącz połączenie zielonązielonązielonązieloną    słuchawkąsłuchawkąsłuchawkąsłuchawką. 
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Łączenie się z ulubioną osobąŁączenie się z ulubioną osobąŁączenie się z ulubioną osobąŁączenie się z ulubioną osobą    
Telefon umożliwia szybkie połączenia z ulubioną osobą. Aby 
skonfigurować kontakty należy przejść do [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    
[Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Ulubione[Ulubione[Ulubione[Ulubione    Numery]Numery]Numery]Numery]....    Po podaniu kontaktów w 
trybie gotowości należy przytrzymać przycisk „*” lub „#” aby 
automatycznie zostać połączonym z odpowiednim numerem 
ulubionym. 
 
PołączeniaPołączeniaPołączeniaPołączenia    nieodebranenieodebranenieodebranenieodebrane    
Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane 
połączenia. 
O nieodebranym połączeniu informuje komunikat na 
wyświetlaczu telefonu „Połączenie nieodebrane”. Aby 
sprawdzić, kto dzwonił wybierz [Podgląd][Podgląd][Podgląd][Podgląd]. Innym 
rozwiązaniem jest [Historia[Historia[Historia[Historia    połączeń]połączeń]połączeń]połączeń]. Wybierz [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    
[Historia[Historia[Historia[Historia    poł.]poł.]poł.]poł.]    >>>>    [Połączenia[Połączenia[Połączenia[Połączenia    nieodebrane].nieodebrane].nieodebrane].nieodebrane].    Aby połączyć się 
z numerem, wciśnij przycisk zielonązielonązielonązieloną    słuchawkę.słuchawkę.słuchawkę.słuchawkę.    
 
TrybTrybTrybTryb    głośnomówiącygłośnomówiącygłośnomówiącygłośnomówiący    
W trakcie trwania połączenia naciśnij prawyprawyprawyprawy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjny,funkcyjny,funkcyjny,funkcyjny, aby aktywować tryb głośnomówiący. 
 
DualDualDualDual    SIMSIMSIMSIM    
Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM 
jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy 
zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM 
znajdują się pod akumulatorem telefonu). 
Następnie wejść w [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    dualdualdualdual    
SIM].SIM].SIM].SIM].    Do wyboru są opcje: 

• [Dual[Dual[Dual[Dual    SIM]SIM]SIM]SIM]    ––––    Aby korzystać z dwóch kart SIM 
jednocześnie.    

• [Tylko[Tylko[Tylko[Tylko    SIM1]SIM1]SIM1]SIM1]    ––––    Aby korzystać tylko z karty SIM1.    
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• [Tylko[Tylko[Tylko[Tylko    SIM2]SIM2]SIM2]SIM2]    ––––    Aby korzystać tylko z karty SIM2.    

• [Tryb[Tryb[Tryb[Tryb    samolotowy]samolotowy]samolotowy]samolotowy]    ––––    Aby wyłączyć łączność w telefonie.     
W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, 
telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź 
wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika za 
pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać 
wysłana/połączenie wykonane. 
 
Podłączanie telefonu do komputeraPodłączanie telefonu do komputeraPodłączanie telefonu do komputeraPodłączanie telefonu do komputera    
Telefon myPhone SIMPLY 2 można podłączyć do komputera 
klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i 
wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby 
tego dokonać należy: 

1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie 
(znajdującego się w dolnej części telefonu), 
następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB 
komputera. 

2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o 
łączności USB. 

3) Z listy należy wybrać opcję [Urządzenia[Urządzenia[Urządzenia[Urządzenia    masowegomasowegomasowegomasowego    
magazymagazymagazymagazynowania]nowania]nowania]nowania]. Nie należy wybierać opcji [Port[Port[Port[Port    
COM]COM]COM]COM] gdyż służy ona do celów programistycznych. 

4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość 
jego pamięci może być przeglądana za pomocą 
eksploratora systemu Windows. 

 
4.4.4.4.    PozostałePozostałePozostałePozostałe    funkcjefunkcjefunkcjefunkcje    telefonutelefonutelefonutelefonu    
UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia    czasuczasuczasuczasu    iiii    datydatydatydaty    
Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    
[Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Opcje[Opcje[Opcje[Opcje    telefonu]telefonu]telefonu]telefonu]    >>>>    [Czas[Czas[Czas[Czas    iiii    data]data]data]data]. Wybierz 
[Ustaw[Ustaw[Ustaw[Ustaw    miejscemiejscemiejscemiejsce    zamieszkania]zamieszkania]zamieszkania]zamieszkania], aby ustawić swoją strefę 
czasową.  
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Wybierz [Ustaw[Ustaw[Ustaw[Ustaw    czas/datę]czas/datę]czas/datę]czas/datę], i potwierdź [OK][OK][OK][OK] wciskając 
przycisk lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny. Wpisz aktualną 
godzinę, a następnie przyciskiem nawigacyjnym przejdź w 
dół, aby wpisać aktualną datę. Zatwierdź zmiany lewym 
górnym przyciskiem funkcyjnym [Zapisz][Zapisz][Zapisz][Zapisz]. W opcji [Ustaw[Ustaw[Ustaw[Ustaw    
format]format]format]format] wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania 
daty i czasu na wyświetlaczu telefonu i wybierz [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] >>>> 
[Zapisz].[Zapisz].[Zapisz].[Zapisz].    
    
UstawienieUstawienieUstawienieUstawienie    językajęzykajęzykajęzyka    menumenumenumenu    
Aby ustawić lub zmienić język, należy wybrać opcję: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    
[Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Opcje[Opcje[Opcje[Opcje    telefonu]telefonu]telefonu]telefonu]    >>>>    [Język][Język][Język][Język]. Wybierz 
odpowiedni język z listy. 
 
UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia    ekranuekranuekranuekranu    głównegogłównegogłównegogłównego    
[Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Opcje[Opcje[Opcje[Opcje    telefonu]telefonu]telefonu]telefonu]    >>>>    [[[[WyświetlWyświetlWyświetlWyświetl    
właściwościwłaściwościwłaściwościwłaściwości]]]]: 

• [Tapeta][Tapeta][Tapeta][Tapeta] > wybierz [System][System][System][System], jeżeli chcesz zobaczyć 
tapety systemowe lub [[[[WyznaczenieWyznaczenieWyznaczenieWyznaczenie    uuuużytkownika]żytkownika]żytkownika]żytkownika], 
jeżeli chcesz dodać własną tapetę, a następnie wybierz 
dowolny obrazek z listy. Aby ustawić wybrany obrazek 
jako tapetę, wybierz: [OK][OK][OK][OK]. 

• [[[[PokażPokażPokażPokaż    datędatędatędatę    iiii    czasczasczasczas]]]] – wyłącza/włącza datę oraz godzinę 
znajdującą się na głównym ekranie telefonu. 

 
UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia    połączeńpołączeńpołączeńpołączeń    
Dostępne są w [Menu][Menu][Menu][Menu] >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    
połączeń]połączeń]połączeń]połączeń]    >>>>    [Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia[Ustawienia    zaawansowane]zaawansowane]zaawansowane]zaawansowane]. Dostępne są tam 
takie ustawienia połączeń jak: Czarna lista, Auto 
nagrywanie, Odrzucanie SMS, Tryb odpowiedzi. 
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KonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracja    alarmualarmualarmualarmu    ////    alarmówalarmówalarmówalarmów    
Z menu głównego wybierz [Narzędzia][Narzędzia][Narzędzia][Narzędzia]. Wybierz z listy 
pozycję [Alarm][Alarm][Alarm][Alarm] za pomocą przycisku [OK][OK][OK][OK]. Z listy wybierz 
dowolną pozycję, po czym wybierz opcję [Edytuj][Edytuj][Edytuj][Edytuj]. Za pomocą 
funkcji [Status][Status][Status][Status] włącz (lub wyłącz) alarm. Stan przełącza się 
wybierając [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje] > [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz] > [Włącz].[Włącz].[Włącz].[Włącz].    Po wciśnięciu 
przycisku wwww    dółdółdółdół pojawiają się kolejne opcje: 

• CzasCzasCzasCzas – ustawisz tutaj godzinę, o której włączy się alarm. 

• PowtórzPowtórzPowtórzPowtórz – tutaj ustawisz opcje powtarzania alarmu. Raz, 
codziennie, oraz w wybrane dni. 

• TypTypTypTyp powiadomieniapowiadomieniapowiadomieniapowiadomienia – tutaj ustawisz rodzaj alarmu, 
występują tu następujące opcje: tylko dzwonek, 
wibracje i dzwonek oraz tylko wibracje. 

• DrzemkaDrzemkaDrzemkaDrzemka    - możesz ustawić czas (min), po jakim alarm 
włączy się ponownie lub wyłączyć drzemkę.    

• DzwonekDzwonekDzwonekDzwonek    alarmualarmualarmualarmu – możemy wybrać dzwonek 
systemowy lub z karty SD.    

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz [Zapisz][Zapisz][Zapisz][Zapisz]. 
 
KorzystanieKorzystanieKorzystanieKorzystanie    zzzz    kalkulatorakalkulatorakalkulatorakalkulatora    
W trybie menu wybierz [Narzędzia][Narzędzia][Narzędzia][Narzędzia]. Wybierz z listy pozycję 
[Kalkulator][Kalkulator][Kalkulator][Kalkulator] za pomocą przycisku lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjny.funkcyjny.funkcyjny.funkcyjny.    Podstawowe działania arytmetyczne można 
wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie 
liczb, cyfr). Za pomocą klawiszy nawigacyjnych możemy 
ustawić operatory działań „+” oraz „-”, natomiast operator 
mnożenia ustawia się przyciskiem „*” a operator dzielenia 
przyciskiem „#”. Aby zobaczyć wynik, wciśnij przycisk lewylewylewylewy    
górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjny.funkcyjny.funkcyjny.funkcyjny. 
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UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia    fabrycznefabrycznefabrycznefabryczne    
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać w trybie 
menu telefonu: [Ust[Ust[Ust[Ustawienia]awienia]awienia]awienia]    >>>>    [Przywróć[Przywróć[Przywróć[Przywróć    ustawienia]ustawienia]ustawienia]ustawienia]. Kod 
dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1111122122122122. 
 

LatarkaLatarkaLatarkaLatarka    
Aby włączyć latarkę, przytrzymaj 0 na klawiaturze 
numerycznej. Wyłączanie latarki odbywa się w ten sam 
sposób, co jej włączenie. 
 

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    połączeńpołączeńpołączeńpołączeń    
W telefonie dostępna jest opcja [[[[HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    połączeńpołączeńpołączeńpołączeń]]]]. Znajduje 
się ona w [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [[[[HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    połączeńpołączeńpołączeńpołączeń].].].]. Możliwe jest 
przejrzenie rejestru połączeń, jakie były wykonywane, 
odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje: 

• Połączenia nieodebrane 

• Wykonane połączenia 

• Odebrane połączenia 

• Wszystkie połączenia 

• Czas połączeń 

• Liczba wiadomości tekstowych 

• Usuń rejestr połączeń 
 

PrzeglądarkaPrzeglądarkaPrzeglądarkaPrzeglądarka    zdjęćzdjęćzdjęćzdjęć    
Przeglądarka zdjęć znajduje się w: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    
[Przeglądarka[Przeglądarka[Przeglądarka[Przeglądarka    zdjęć]zdjęć]zdjęć]zdjęć]. Dzięki niej można oglądać zdjęcia w 
formacie jpg, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby 
możliwe było przeglądanie zdjęć powinny być one zapisane 
(na karcie pamięci microSD) w folderze: Pictures. Po wejściu 
w Opcje w przeglądarce dany plik możemy obejrzeć, zmienić 
widok zdjęć w przeglądarce, wysłać zdjęcie przez Bluetooth, 
użyć zdjęcia jako tapety, zmienić jego nazwę, skasować, 
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zmienić metodę sortowania wszystkich plików w 
odtwarzaczu oraz wyświetlić informacje o pliku. 
 
OdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzacz    audioaudioaudioaudio    
Odtwarzacz audio znajduje się w: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    
[Odtwarzacz[Odtwarzacz[Odtwarzacz[Odtwarzacz    audio]audio]audio]audio]. Dzięki niemu można odtwarzać pliki 
muzyczne MIDI,MP3, które są umieszczone na karcie pamięci. 
Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny 
być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: My 
Music, zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy 
odtwarzania w odtwarzaczu audio.  
Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski: 

Przycisk Funkcja 

####    Głośniej 

****    Ciszej 

4444    Poprzedni utwór 

5555    Odtwarzaj / pauza 

6666    Następny utwór 

2222    
Tryby powtarzania: jeden utwór, cała lista, brak 

powtarzania 

8888    Odtwarzanie losowe, lub po kolei 
 
Po włączeniu odtwarzacza audio, w lewym dolnym rogu 
dostępna jest opcja [Lista],[Lista],[Lista],[Lista], na której dostępne są wszystkie 
dostępne utwory. Po włączeniu podmenu [Lista][Lista][Lista][Lista] w lewym 
dolnym rogu dostępne są [Opcje].[Opcje].[Opcje].[Opcje]. Tutaj można odświeżyć 
listę lub włączyć ustawienia odtwarzacza, jak poniżej: 

• Ustawienia – ustawienia odtwarzacza dostępne po 
wybraniu [Lista][Lista][Lista][Lista] >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]: 
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o Lista generowania - włączanie / wyłączanie 
automatycznego generowania listy; 

o Powtórz – powtarzanie utworów; 
o Losowo – włączenie lub wyłączenie losowego 

odtwarzania utworów; 
o Odtwarzanie w tle – odtwarzanie utworów w tle. 

 
OdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzacz    wideowideowideowideo    
Odtwarzacz wideo znajduje się w: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    
[Odtwarzacz[Odtwarzacz[Odtwarzacz[Odtwarzacz    wideo]wideo]wideo]wideo]. Dzięki niemu można odtwarzać pliki 
wideo AVI, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby 
możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być 
one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: Videos, 
zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy 
odtwarzania w odtwarzaczu wideo. Do obsługi odtwarzacza 
służą następujące przyciski: 

4 – Wstecz 
5 – Odtwarzaj 
6 – Dalej  

Po wejściu w Opcje w odtwarzaczu dany plik możemy 
odtworzyć, wysłać przez Bluetooth, zmienić nazwę, 
skasować, oraz zmienić metodę sortowania wszystkich 
plików w odtwarzaczu. 
 
RejestratorRejestratorRejestratorRejestrator    dźwiękówdźwiękówdźwiękówdźwięków    
Odtwarzacz wideo znajduje się w: [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    
[Rejestrator[Rejestrator[Rejestrator[Rejestrator    dźwięków]dźwięków]dźwięków]dźwięków]. Dzięki niemu można nagrać na kartę 
pamięci dźwięki z otoczenia. Po wejściu w Opcje w 
rejestratorze możemy rozpocząć nagrywanie (Nowy Zapis) 
lub przejść listy zapisanych nagrań. 
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RadioRadioRadioRadio    wwww    telefonietelefonietelefonietelefonie    myPhonemyPhonemyPhonemyPhone    SIMPLYSIMPLYSIMPLYSIMPLY    2222    
W trybie menu wybierz opcję: [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    [Radio[Radio[Radio[Radio    FM].FM].FM].FM].    
Wybierz: [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Automatyczne[Automatyczne[Automatyczne[Automatyczne    wyszukiwanie]wyszukiwanie]wyszukiwanie]wyszukiwanie]    >>>>    [Wybierz][Wybierz][Wybierz][Wybierz] 
w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.  
Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane w 
folderze [Lista[Lista[Lista[Lista    kanałów]kanałów]kanałów]kanałów]. Regulacja głośności radia odbywa 
się za pomocą przycisku głośności (19191919). 

Przycisk Funkcja 

****    
Automatyczne wyszukanie stacji na 

niższej częstotliwości 

####    
Automatyczne wyszukanie stacji na 

wyższej częstotliwości 

5555    Wyłączenie radia 

NawigacyjnyNawigacyjnyNawigacyjnyNawigacyjny    góragóragóragóra    
////    dółdółdółdół    

0,1 MHz więcej / mniej 

 

KalendarzKalendarzKalendarzKalendarz    
W telefonie myPhone SIMPLY 2 dostępny jest kalendarz. 
Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, 
dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz:    [Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    
[[[[NarzędziaNarzędziaNarzędziaNarzędzia]]]]    >>>>    [Kalendarz][Kalendarz][Kalendarz][Kalendarz]....    Do kalendarza można dodawać 
wydarzenia, do których z kolei można ustawić 
przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami 
kalendarza służą    przyciski    wwww    dół,dół,dół,dół,    wwww    górę,górę,górę,górę,    oraz ****    (w(w(w(w    lewo)lewo)lewo)lewo)    i    ####    
(w(w(w(w    prawo).prawo).prawo).prawo).    Na wybranej dacie wciśnij lewylewylewylewy    górnygórnygórnygórny    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    
funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny, po czym wybierz [Dodaj wydarzenie]. Pojawi się 
ekran, na którym można będzie wprowadzić: 

• [[[[TTTTematematematemat]]]]    – wpisz tutaj tytuł wydarzenia.    

• [[[[PoczątekPoczątekPoczątekPoczątek]]]] - datę i godzinę rozpoczęcia. 

• [Koniec][Koniec][Koniec][Koniec] - datę i godzinę zakończenia. 
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• [[[[TypTypTypTyp]]]]    ----    typ    wydarzenia (m.in. przypomnienie, spotkanie, 
kurs, rocznica, czy urodziny). 

• [Alarm][Alarm][Alarm][Alarm]    –––– włączenie alarmu dla wydarzenia, oraz z jakim 
wyprzedzeniem ma nastąpić. 

• [Powtórz][Powtórz][Powtórz][Powtórz]    ––––    za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie 
tego wydarzenia. 

• [[[[LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja]]]]    ––––    tutaj można wpisać miejsce wydarzenia. 

• [Szczegóły][Szczegóły][Szczegóły][Szczegóły]    ––––    tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia. 
Przypomnienie pojawi się na ekranie od ustanowionej 
godziny rozpoczęcia, lub od wyprzedzenia, z jakim ustawiony 
został alarm dla wydarzenia. Dźwięk alarmu zostanie 
wykorzystany ten sam, który ustawiony jest dla dzwonka 
połączenia ([Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Profile][Profile][Profile][Profile]    >>>>    [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    
[Dostosuj][Dostosuj][Dostosuj][Dostosuj]    >>>>    [Dzwonek][Dzwonek][Dzwonek][Dzwonek]). 
 
BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth    
W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.  
Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany 
plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję 
łączności Bluetooth. 
Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: [Menu][Menu][Menu][Menu] >>>>    
[Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Łączność][Łączność][Łączność][Łączność]    >>>>    [Bluetooth][Bluetooth][Bluetooth][Bluetooth]. Znajdują się tam 
takie opcje jak: 

• [[[[WłączWłączWłączWłącz    BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth]]]]    – wciskając lewylewylewylewy    przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    funkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjnyfunkcyjny    
włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału 
radiowego Bluetooth.  

• [Widoczność][Widoczność][Widoczność][Widoczność] – włączenie tej funkcji zezwala na 
widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń 
innych telefonów, tabletów i komputerów 
wyposażonych w moduł Bluetooth. 
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• [Moje[Moje[Moje[Moje    urządzenie]urządzenie]urządzenie]urządzenie] – znajduje się tu opcja [Znajdź[Znajdź[Znajdź[Znajdź    nowenowenowenowe    
urządzenie]urządzenie]urządzenie]urządzenie], dzięki której można wyświetlić listę 
dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w 
zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z 
dostępnymi na liście urządzeniami.  

• [Znajdź[Znajdź[Znajdź[Znajdź    urządzenieurządzenieurządzenieurządzenie    audio]audio]audio]audio] – ta opcja umożliwia 
wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń 
audio wykorzystujących technologię łączności 
Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth. 

• [Moja[Moja[Moja[Moja    nazwa]nazwa]nazwa]nazwa] – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod 
jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z 
innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to 
myPhone Simply. 

• [Zaawansowane][Zaawansowane][Zaawansowane][Zaawansowane] – Ta opcja umożliwia konfigurację 
funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką 
Bluetooth, a telefonem (funkcja [Ścieżka[Ścieżka[Ścieżka[Ścieżka    audio]audio]audio]audio]) oraz 
wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja [Mój[Mój[Mój[Mój    adres]adres]adres]adres]). 

 
Parowanie urządzeń Bluetooth 

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać 
je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w [Menu][Menu][Menu][Menu] >>>>    
[Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia][Ustawienia]    >>>>    [Bluetooth][Bluetooth][Bluetooth][Bluetooth]    >>>>    [Moje[Moje[Moje[Moje    urządzenie]urządzenie]urządzenie]urządzenie] >>>>    [Znajdź[Znajdź[Znajdź[Znajdź    
nowenowenowenowe    urządzenie],urządzenie],urządzenie],urządzenie],    następnie wybrać urządzenie z listy i 
nacisnąć [Paruj].[Paruj].[Paruj].[Paruj]. Na obu urządzeniach pojawi się 
komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij [Tak][Tak][Tak][Tak] 
w celu parowania urządzeń.  
 

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth 
Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do 
sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: 
[Menu][Menu][Menu][Menu]    >>>>    [Multimedia][Multimedia][Multimedia][Multimedia]    >>>>    [Menedżer[Menedżer[Menedżer[Menedżer    plików]plików]plików]plików]    >>>>    [Karta[Karta[Karta[Karta    
pamięci]pamięci]pamięci]pamięci]    >>>>    wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz 
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wybrać [Opcje][Opcje][Opcje][Opcje]    >>>>    [Wyślij][Wyślij][Wyślij][Wyślij]    >>>> [Via[Via[Via[Via    Bluetooth],Bluetooth],Bluetooth],Bluetooth],    oraz wyszukać 
urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych 
urządzeń.... Plik zostanie wysłany po akceptacji przez 
odbiorcę. 

 
IkonyIkonyIkonyIkony    wwww    telefonietelefonietelefonietelefonie    

 
Poziom zasięgu sieci GSM 

 Poziom naładowania baterii 

 
Włączony tryb „Milczy” 

 Włączony tryb „Ogólny” 

 
Włączony tryb „Spotkanie” 

 
Włączony tryb „Na zewnątrz” 

 
Alarm 

 Nieodebrane połączenie 

 Nieodebrana wiadomość SMS 

 
Karta SD w telefonie 

 

RozwiązywanieRozwiązywanieRozwiązywanieRozwiązywanie    problemówproblemówproblemówproblemów    
 

KomunikatKomunikatKomunikatKomunikat    Przykładowe rozwiązaniePrzykładowe rozwiązaniePrzykładowe rozwiązaniePrzykładowe rozwiązanie    

Włóż kartę SIM 
Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie 
zainstalowana. 
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Podaj PIN 
Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po 
włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym 
wcisnąć przycisk <OK><OK><OK><OK>. 

Błąd sieci 

Na obszarach, na których występuje słaby sygnał 
lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się 
niemożliwe. Również odbiór połączeń może być 
niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj 
ponownie. 

Nie słychać 
rozmówcy / 
rozmówca 
mnie nie 
słyszy 

Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. 
Sprawdź, czy mikrofon nie został zakryty. 
Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, 
sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. 
Sprawdź, czy głośnik nie został zakryty. 

Słaby dźwięk 
podczas 
rozmowy 

Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały 
zakryte. 

Nie można 
nawiązać 

połączenia 

Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu 
jest poprawny. 
Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do 
[Kontakty][Kontakty][Kontakty][Kontakty] jest poprawny. 
Wpisz poprawnie numer telefonu. 

Nikt nie może 
się do mnie 
dodzwonić 

Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci 
GSM. 

 
5.5.5.5.    PPPPrawidłowerawidłowerawidłowerawidłowe    utrzymaniutrzymaniutrzymaniutrzymanieeee    telefonutelefonutelefonutelefonu    
PPPPoprawneoprawneoprawneoprawne    używaniużywaniużywaniużywanieeee    akumulatoraakumulatoraakumulatoraakumulatora    
Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą 
ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby 
przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się wyładować 
poniżej 20 % pełnego poziomu energii, przed podłączeniem 
do ładowarki. Po czym pozwól jej naładować się do 100%. 
Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. 
Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności baterii. 
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Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. 
Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można 
ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do 
temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura baterii 
przekracza 40°C, bateria nie może być ładowana! Urządzenie 
wyświetli stosowny komunikat, jeśli bateria ulegnie 
przegrzaniu. Nie używaj uszkodzonej baterii. Nie wrzucaj 
baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij 
ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu. 
 
UtrzymanieUtrzymanieUtrzymanieUtrzymanie    telefonutelefonutelefonutelefonu    
Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z 
wytycznymi. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. 
Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go 
poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu 
używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o 
wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj 
jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może 
spowodować unieważnienie gwarancji. 
 

InformacjeInformacjeInformacjeInformacje    oooo    bezpieczeństwiebezpieczeństwiebezpieczeństwiebezpieczeństwie    
Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące 
bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia. 
 

Bezpieczeństwo podczas jazdy 
Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas 
jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu 
słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni 
bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe 
użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie 
masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z 
telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.  
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Bezpieczeństwo otoczenia 
Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie 
użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w 
miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może 
powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie 
wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje 
zakłócenia w pracy urządzeń medycznych. 
 
InformacjaInformacjaInformacjaInformacja    oooo    certyfikatachcertyfikatachcertyfikatachcertyfikatach    (SAR)(SAR)(SAR)(SAR)    
Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal 
radiowych. W odniesieniu do telefonów komórkowych 
poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony 
wartością SAR (ang. SSSSpecific AAAAbsorption RRRRate). Limit 
współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej 
wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu 
na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR 
dla telefonu myPhonemyPhonemyPhonemyPhone    SIMPLYSIMPLYSIMPLYSIMPLY    2222    jest równa 0,0,0,0,444444444444    W/kgW/kgW/kgW/kg. 
 
PrawidłowaPrawidłowaPrawidłowaPrawidłowa    utylizacjautylizacjautylizacjautylizacja    zużytegozużytegozużytegozużytego    sprzętusprzętusprzętusprzętu    elektrelektrelektrelektrycznegoycznegoycznegoycznego    iiii    
elektronicznegoelektronicznegoelektronicznegoelektronicznego    

Urządzenie oznaczone jest symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste 
Electrical and Electronic Equipment – WEEE). 
Produktów oznaczonych tym symbolem po 
upływie okresu użytkowania nie należy 
utylizować lub wyrzucać wraz z innymi 

odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma 
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w 
którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 
procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w 



© © © © mPTechmPTechmPTechmPTech    2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.            SIMPLY 2SIMPLY 2SIMPLY 2SIMPLY 2    PLPLPLPL    

35 

wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich 
odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów 
naturalnych.  
 

PrawidłowaPrawidłowaPrawidłowaPrawidłowa    utylizacjautylizacjautylizacjautylizacja    zużytegozużytegozużytegozużytego    akumulatoraakumulatoraakumulatoraakumulatora    
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji 
akumulatora, produkt ten jest oznaczony 
symbolem przekreślonego kosza na śmieci. 
Symbol oznacza, że zastosowane w tym 
produkcie baterie lub akumulatory nie powinny 
być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z 
gospodarstw domowych, lecz traktowane 
zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. 
Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów 
razem z niesortowalnymi odpadami 
komunalnymi. Użytkownicy baterii  

i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru 
tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz 
utylizację.  
 

DeklaracjaDeklaracjaDeklaracjaDeklaracja    zgodnościzgodnościzgodnościzgodności    zzzz    DyrektywamiDyrektywamiDyrektywamiDyrektywami    UEUEUEUE    
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że 
telefon komórkowy myPhone Simply 2 jest 
zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst 
deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

następującym dresem internetowym: 
http://www.myphone.pl/certyfikatyhttp://www.myphone.pl/certyfikatyhttp://www.myphone.pl/certyfikatyhttp://www.myphone.pl/certyfikaty    


