
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
myPhone Twist 

 
Сериен номер:201707 

Блабодарим Ви, че избрахте телефон myPhone Twist. Моля 
прочетете Ръководството внимателно. Без предварително 
разрешение от производителя, никаква част от него не трябва да се 
фотокопира, преправя, превежда или предава в какъвто и да е вид, 
електронен или механичен, включително фотокопиране, записване 
и запазване в място за споделени данни. 
 

БЕЗОПАСНОСТ 
Прочетете тези напътствия внимателно. Неспазването им може да 
е опасно за вашето здраве. 

—НЕ РИСКУВАЙТЕ— 
Не включвайте телефона, и не го ползвайте на места, където е 
забранено и може да доведе до смущения. 

—СМУЩЕНИЯ— 
Всички безжични устройства могат до доведат до смущения с други 
такива. 

—ЗАБРАНЕНИ МЕСТА— 
Изключете вашият телефон, когато сте в самолет, тъй като може да 
смути неговите комуникационни устройства. Телефонът също може да 
причини смущения на медицинска апаратура. Спазвайте всички 
забрани, ограничения и предупреждения от медицински лица. 

—КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ— 
Само квалифицирано лице може да инсталира или поправя продукта. 
Сервиз на Most Computers. Ремонта от неквалифицирано лице може да 
повреди телефона и причини загуба на гаранцията. 

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ 
Не използвайте този телефон, докато шофирате. 

—ДЕЦА— 
Телефонът не е играчка. Дръжте на страна от малки деца. 

—СПЕШНИ ОБАЖДАНИЯ— 
Провеждане на спешно обаждане може да бъде невъзможно в някои 
места и ситуации. Препоръчително е да намерите алтернативен начин 
да уведомите за спешен случаи, ако отивате на отдалечено място. 

BATTERY AND ACCESSORIES 

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 да се ползва според предназначението й. 
Изключете зарядното, когато не го ползвате. Прекомерното използване 
на зарядното може да повреди батерията. 
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Затова, едно пълно зареждане на батерията не трябва да продължава 
повече от три дена. Използвайте само оригинални myPhone аксесоари 
за вашият телефон. 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ 
Този телефон не е водоустойчив. Пазете го от течности и влаги. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 
Преди да използвате устройството се информирайте за условията на 
безопасност и инструкциите за ползване на телефона. 
Описанията в това ръководство са базирани на вхградените настройки 
на телефона. 
Най-новата версия на това ръководство ще намерите на: 
www.myphone.pl 

В зависимост от инсталираната версия на софтуера, мобилния оператор, SIM 

карта и държава, някои от описанията в това ръководство може да се 

различават с вашият телефон. В зависимост от държавата, оператора, SIM 

картата или версията на устройството, телефона и неговите аксесоари може да 

се различават от снимките в това ръководство. Описанията в това ръководство 
се базират на фабричните настройки на телефона. 

БЕЗОПАСНОСТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ 
Винаги изключвайте телефона си, докато зареждате автомобила си на 
бензиностанция. Не използвайте телефона близо до опасни химикали. 

ЗВУЦИ 
За да се избегне увреждане на слуха, не използвайте 
устройството с увеличено ниво на звука за продължително 
време, не слагайте устройството директно до ухото, когато 

музиката е силна. 
ЗРЕНИЕ 

За да избегнете увреждане на зрението не гледайте директно към 

светкавицата, докато тя работи. Силен лъч светлина може да 

повреди вашите очи! 

 

 

 

Производител: 
myPhone Ltd. 

Nowogrodzka 31 street 
00-511 Warsaw 

Poland 
 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@myphone.pl 

 
 
 
 

Сервиз: 
Most Computers 

 

Website: http://most.bg
 

http://www.myphone.pl/
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Съдържание на пакета 
Преди да използвате телефона си моля проверете дали в пакета се 
намират следните неща:  

 Телефон myPhone Twist 

 Батерия: 600 mAh Li-ion 

 зарядно 

 ръководство 

 гаранционна карта 

Ако някои от гореспоменатите неща липсват или са повредени, моля 

свържете се със своя продавач.  

Препоръчително е да запазите опаковката в случай на рекламация. 

Дръжте опаковката далеч от деца.  
 



© 2017 myPhone. Всички права запазени.        TWIST 

5 

 

 Външен вид на телефона, функции и бутони 

 

1 Говорител Говорител за провеждане на разговори 

2 Дисплей LCD дисплей 

3 Камера Обектив на камерата 

4 Диод за известия Индикатор, че батерията се зарежда 

5 LED Светкавица на камерата / фенер 

6 Ухо За вързване на връзка 

7 SOS бутон 
Използва се за активиране на аларма или 
изпращане на SOS известие (SMS 
съобщения и обаждания) 

8 
Заден говорител 

(звънец) 

Издава тонове за звънене и известия и 
също може да се използва за слушане на 
музика и FM радио. 

9 Жак за слушалки 
Използва се да вкарате слуашлки (също: и 
като антена за слушане на FM радио). 
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10 <Menu> бутон 
Когато сте в основното меню, 
потвърждавате избраната опция. 

11 <Контакти> бутон 
Когато сте в основното меню, ще влезете в 
тел.указател [Контакти]. Докато сте в меню, 
ще излезете от него. 

12 
<зелена слушалка> 

бутон 

Позволява ви да приемате и провеждате 
входящи обаждания и да гледате списъка с 
такива. 

13 
<червена 

слушалка> бутон 

Позволява ви да откажете входящо 
обаждане, а докато сте в меню да излезете 
от него, в режим standby може да изключите 
телефона, и ако е изключен да го включите 
със задържането на бутона. 

14 
Бутони <нагоре> и 

<надолу> 

Докато сте в меню ви позволява да се 
навигирате в него. В основното меню 
<нагоре> изважда меню Съобщения, 
<надолу> активира камерата. 

15 
Клавиатура на 

телефона 

Бутоните позволяват да се набират номера 
в основното меню, и въвеждането на букви 
и числа за писане на съобщения за SMS.  

16 <*> бутон 
Когато пишете SMS, ще пкаже 
допълнителни символи за въвеждане. 

17 <*> бутон 

Когато сте в основното меню ви позволява 
да превключвате звуковите режими на 
телефона. Когато пишете SMS, ще смени 
режима на пишене. 

18 Микрофон Не го закривайте с ръка. 

19 MicroUSB порт 

Когато е включен със зарядното ще позволи 
на телефона да се зарежда. Може да 
пренасяте данни (снимки, видеа, музика) 
когато сте свързани с компютър. 

Включване/Изключване на телефона 
Включването и изключването става със задържането на червената 
слушалка. Ако след като го включите телефън изиска пин код, (във 
формата на “****”) напишете кода даден ви от оператора и натиснете 
<OK>.  
 

Инсталиране на SIM карта, карта памет и батерия 
Ако телефона е включен – изключете го. Премахнете капака внимателно 
чрез отвора (20). Вкарайте SIM карата в слота, както е показано на 
телефона. Поставете картата памет. Микро SD карта се поставя със 
златните конектори поставени надолу, както е показано и затворете 
капака. Максималния възможен капацитет на картата е 128 GB. Сложете 
батерията – батерията трябва да бъде сложена, така че златните 
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контакти да докосват тройният конектор в гнездото на телефона. 
Внимателно поставете капака на телефона. 
 

Зареждане на батерията 
Сложете USB кабела в подходящия вход в устройството. След това, 
поставете другия microUSB вход на microUSB кабела в зарядното на 
телефона, а самото зарядно включете в контакт към ел.мрежа. 

*Внимание: Неправилно свързване на зарядното може да повреди 
телефона.  Повреди причинени от неправилно зареждане не се покриват от 

гаранцията.  
 

Докато се зарежда, статичната иконка на батерията намираща се в горния 

десен ъгъл на екрана ще се анимира. След пълно зареждане на зарядното 

изключете зарядното от контакта. Изключете кабела и от телефона.  
 

Звуци и профили 

За да промените звуковия профил изберете: [Меню] → [Настройки] → 

[Профили]. 

Изберете звуковия профил и въведете [Опции] → [Активирай] → 

[Избери] или <OK> за да ативирате избрания профил от [Опции] → 

[Персонализирай] → [Избери], за да промените профила според вашието 

желание. Този бутон <#> се използва, за да сменяте профилите в режим 
на готовност. Натиснете и задръжте за 2 секунди, докато „Тих режим 
активиран” не се покаже на екран. Натискане и задържане на клавиш 
<#> отново активира предишния профил. 
 

Обаждане 
Въведете номера използвайки клавиатурата. Препоръчително е да 
въведете и кода на града преди номера. Натиснете <зелена слушалка> 
за да започне обаждането. Натиснете <червена слушалка> след края 
на разговора 
 
Приемане на обаждане 
Може да приемате обаждания като отворите капачето. Ако е вече 
отворено - натиснете <зелена слушалка>. За да отхвърлите обаждане 
натиснете <червена слушалка>. Този бутон също прекратява 
обаждането. 
 

Текстови съобщения 
Създаване и изпращане на съобщения 

Въведете: [Меню] → [Съобщения] → [Пиши съобщение]. Въведете 

съобщението използвайки клавиатурата. Символите се въвеждат един 
по един. Бутона <#> се използва, за да смените начина на писане. 
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Следните режими са възможни: Може да изберете между Abc – първата 
буква главна, останалите малки, abc – само малки, ABC – само големи 
букви, 123 – само числа. За да въведете специален символ напр. точка, 
запетайка, тире, и т.н., натиснете <*> и изберете от списъка, или 
натистнете <1> няколко пъти (в режим различен от "Numeric"). 
Разстояние между буквите се поставя чрез натискане на бутон <0>. 
След като сте въвели съдържанието на съобщението, изберете 
[Опции], след това [Изпрати до] и [Въведи номер] или изберете номер 
от контактите и потвърдете с <OK>. Тогава въведете [Опции] → 
[Изпрати]. 
 

Показване на съобщения  

Влезте в: [Меню] → [Съобщения] → [Вх.Кутия], изберете съобщение от 

списъка и натиснете [Опции] → [Преглед] → за да видите съобщението.  
 

Контакти в телефона (Тел.Указател) 
Добавяне на нов контакт 

Влезте в: [Меню]→ [Контакти] → [Добави нов контакт] → [Опции] → 

<Избери> → [В SIM] или [В телефона]. Въведете детайлите на 

контакта като изберете името и номера използвайки бутоните <нагоре> 

и <надолу> и влезте в [Опции]   [Запази] или [Откажи], за да откажете. 

Когато въведете номера/името натиснете <OK>. Натиснете <Save>, за 

да запазите контакта.  
 

Търсене на контакт 
За да търсите контакти изберете: [Меню] → [Контакти]. 
Въведете една буква и пълен списък с контакти ще се покаже с 
въведената от вас буква на екрана. За да намерите конкретен контакт 
използвайте бутоните <нагоре> или <надолу>. След като потърсите и 

изберете контакта, изберете [Опции], ще видите следните опции: Виж, 

Изпрати SMS, Обаждане, Редакция, Изтрии, Копирай, Настройки контакти.  
 

Триене на контакти 
За да изтриете контакт, влезте в: [Меню] → [Контакти] → потърсете 
контактиа, който искате да изтриете→ [Опции] → [Триене] и потвърдете 
с [Да]. 
 
SOS  
Телефонът има вградена SOS функция, която Ви позволява да излъчите 
алармен сигнал и да предупредите лекар или роднина чрез SMS в 
случай на инцидент. За да използвате тази опция, изберете [Меню] → 
[Настройки] → [SOS настройки]. Може да въведете до 5 номера, които 
ще получат съобщение [SOS номер], активирайте или деактивирайте 
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контактите, които ще получат SMS съобщението от [Избери обект на 
алармен sms], въведете [SOS Съобщение], задайте време [Време на 
обаждане], след което даденият номер ще бъде избран. Когато всички 
номера бъдат избрани и бутона активиран, аудио алармата ще бъде 
активирана и съобщение с известие ще бъде изпратено към номерата. 
След това телефона ще се опита да се свърже с избраните номера. 
Изключете алармата натискайки бутона <Отказ>. 
Свързване на телефона с компютър 

Телефонът може да бъде включен към компютър с помоща на USB кабела. 

Това ви позволява да прехвърляте информация между компютъра ви и 

телефона. За да направите това, включете microUSB входа към USB порта на 

вашия телефон (намиращ се в долната част на телефона), и тогава включете 

другият USB вход към USB порт на вашия компютър.  Информация относно 

вашата USB връзка би трябвало да се покаже на вашият екран. Изберете [Mass 

storage] от показания списък. Телефонът вече е свързан към компютъра. 

Съдържанието на паметта на телефона може да се разгледа чрез Windows 

Explorer. 

 
Фабрични настройки 
За да върнете фабричните настройки на телефона влезте [Меню] → 
[Настройки] → [Върни фабрични настройки], въведете паролата на 
телефона и го потвърдете натискайки <OK>. Паролата е 1122. 
 
Честосрещани проблеми 

Проблем Възможно решение 

Поставете SIM карта 
Уверете се, че SIM картата е поставена 
правилно. 

Въведете PIN 
Ако SIM картата е защитена с PIN код ще 
трябва да въведете PIN, когато включите 
телефона и натисните <OK>. 

Грешка в мрежата! 

На места където покритието е слабо, 
обажданията може да са невъзможни. Както 
също и входящите такива. Преместете си 
пробвайте пак. 

Не мога да чуя 
обаждащия се./ Другия 

не може да ме чуе.  

Микрофонът трябва да е близо до устата. 
Проверете дали микрофона не е покрит.  
Ако използвате слушалки, уверете се че са 
включени правилно. 
Проверете дали вградения говорител не е 
закрит. 

Лошо качество на звука 
от телефона: 

Проверете дали микрофона не е закрит.  
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Връзката не може да 
бъде установена.   

Проверете дали набраният номер е правилен.  
Проверете дали номерът в Тел.Указател е 
правилен. 
Въведете правилния номер. 

Не могат да се свържат с 
мен:   

Проверете дали телефона е включен и имате 
обхват на GSM мрежата. 

 

Поддръжка на телефона. 

Правилно използване на телефона 

Батерията в това устройство може да се зареди със зарядно. Ако нивото на 

батерията е ниско, презаредете я. За да удължите живота на батерията, я 

оставете да падне до под 20% и след това я заредете до 100%. Ако не се 

ползва, изключете зарядното от контакта. Презареждането или оставането на 
батерията на прекалено ниски/високи температури или магнетично поле може 

да съкрати живота й. Температурата на батерията влияе на зареждащия й 

цикъл. Охладете батерията или я загрейте, така че да стигне стайна 

температура (около 20 ºC). Ако температурата на батерията надхвърли 40ºC не 

я зареждайте! Използвайте батерията само предназначението й. Не 

използвайте повредени батерии. Не хвърляйте батерията в огън! Не хвърляйте 
изразходена батерия – върнете я в оторизиран пункт за рециклиране. 
 

Поддръжка на устройството 

Keep your phone and accessories out of reach of children in a dry place, away 

from moisture, for extended the life of your phone. Avoid using the phone in 

high and low temperatures; it can shorten the life of phone electronic 

components, melt the plastic parts and destroy the battery.  It is 

recommended that the phone is not used at temperatures higher than 40 ° C 

/ 104 ° F. Do not try to disassemble the phone. Tampering with its structure in 

an unprofessional manner may cause serious damage to the phone or destroy 

it completely. For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a 

high concentration of acids or alkalis.  

Use the original accessories only. Breaking those rules might cause a loss of 

warranty. 

 

Technological criteria 
Network: GSM 850/900/1800/1900 MHz  
Some services may depend on your provider, the state of your local cellular 
network, version of the SIM card used and the way you use your phone. For 
more information, please contact your GSM operator. 

Attention Statement 
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The manufacturer is not responsible 
for any consequences caused by 

improper usage of the phone and not 
obeying the above instructions. 

The software version can be upgraded 
without earlier notice. The 

representative retains the right to 
determine the correct interpretation of 

the above instructions. 

 

Information on certificates (SAR) 
Вашият мобилен телефон е предавател и приемник на радиовълни. Той 
е проектиран и произведен съгласно настоящите стандарти за 
безопасност, така че излагането на радиовълни никога не надхвърля 
ограниченията, определени от Съвета на Европейския съюз. Тези 
граници установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за 
общото население и са разработени от независими научни организации 
въз основа на подробни научни изследвания, включително и на голяма 
граница на безопасност. Целта им е да гарантират безопасността на 
всички хора, независимо от тяхната възраст и здраве. По отношение на 
клетъчните телефони нивото на експозиция на радиовълни се измерва 
със стойността SAR (интензитет на специфичната абсорбционна 
скорост). Пределната стойност на SAR, препоръчана от Съвета на 
Европейския съюз, е 2 W / kg и се отнася до средната стойност за 10 
грама тъкан. Най-високата стойност на SAR за myPhone Twist е равна 
на 1,705 W / kg. 
 
Правилно изхвърляне на батерията. 

Устройството е маркирано с пресечена кофа за боклук, в 
съответствие с Европейската директива 2012/19 / ЕС за 
употребявано електрическо и електронно оборудване 
(отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 
ОЕЕО). Продуктите, обозначени с този символ, не трябва да 
се изхвърлят или изхвърлят заедно с други битови отпадъци 

след период на използване. Потребителят е длъжен да се отърве от 
употребеното електрическо и електронно оборудване, като го достави 
до определената точка за рециклиране, в която се рециклират опасни 
отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на определени места и 
действителният процес на тяхното оползотворяване допринасят за 
опазването на природните ресурси. Правилното изхвърляне на 
използваното електрическо и електронно оборудване е от полза за 
човешкото здраве и околната среда. За да получите информация за 
това къде и как да се изхвърля използваното електрическо и електронно 
оборудване по екологосъобразен начин, потребителят трябва да се 
свърже с местното правителство, с пункта за събиране на отпадъци или 
с пункта за продажба, където е закупено оборудването.  
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Правилно изхвърляне на използвана батерия 
Съгласно Директивата на ЕС 2006/66 / EО относно изхвърлянето на 
батерии, този продукт е обозначен със символ за зачеркнатия контейнер 
за боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този продукт, 
не трябва да се изхвърлят с обикновени битови отпадъци, но да се 
третират в съответствие с правните директиви и местните разпоредби. 
Не се разрешава изхвърлянето на батерии и акумулатори с несортирани 
битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да 
използват наличните места за събиране на тези артикули, което им 
позволява да се връщат, рециклират и изхвърлят. В рамките на ЕС 
събирането и рециклирането на батерии и акумулатори е предмет на 
отделни процедури. За да научите повече за съществуващите 
процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля, свържете се 
с местния офис или институция за изхвърляне на отпадъци или 
депониране. 
 
Декларация за съответствие на Европейските Директиви 

MyPhone Sp. С o.o. С настоящото декларира, че 
мобилният телефон myPhone Twist е в съответствие с 
Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията 
за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет 

адрес: 

http://www.myphone.pl/certyfikaty 


