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Köszönjük, hogy a myPhone Rumba készüléket választotta. 
Jelen leírás segít eligazodni a működésben. 

BIZTONSÁG 

Olvassa el a következő pontokat. Ha megszegi őket, az 
balesethez vagy akár törvényszegéshez is vezethet. 

NE KOCKÁZTASSON 

Tartsa kikapcsolva a telefont olyan helyen, ahol a 
mobiltelefonok használata tilos, ill. interferenciát vagy 
veszélyt okozhat. 

KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG 

Vezetés közben ne használja a telefont. 

INTERFERENCIA 

A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, ami a 
teljesítményt is ronthatja. 

TILTOTT HELYEK 

Tartsuk be az előírásokat. Kapcsolja ki a telefont 
repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, 
vegyszerek és robbanásveszélyes területek közelében. 

SZAKSZERVÍZ 

A termék üzembe helyezését és javítását kizárólag 
szakember végezheti. 

AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK 

Az akkumulátort mindig 0 és 40 Celsius fok között tárolja, 
használja. A szélsőséges hőmérsékletek csökkenthetik az 
akkumulátor kapacitását és élettartamát.  

Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen folyékony 
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vagy fém anyaggal. Ezen anyagok kárt tehetnek az 
akkumulátorban vagy teljesen tönkretehetik azt.  

Az akkumulátort csak az előírt célra használja.  

Használat után húzza ki a töltőt a konnektorból.  

Kizárólag eredeti myPhone kiegészítőket használjon, 
amelyek kompatibilisek az Ön készülékével. 

VÉSZHÍVÁSOK 

A vészhívások egyes gyenge jelerősséggel rendelkező, 
kevésbé lefedett területeken nem kivitelezhetőek. Ajánlott 
ilyen esetekben más utat találni a segítség hívásra. 

NEM VÍZÁLLÓ 

A készülék nem vízálló, védje a folyadékoktól, erős párától. 

GYERMEK FELÜGYELET 
A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket és 
tartozékait kisgyermekektől. Kisebb tartozékait a gyermekek 
le tudják nyelni, így kockáztatva a fulladás veszélyt. 

AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 
Kérjük, első használat előtt olvassa végig a kezelési 
útmutatót. A leírás a telefon gyári beállításai alapján készült. 
További dokumentáció az alábbi honlapon érhető el: 
http://www.myphone.pl/. 

A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól, a SIM kártyától vagy 
az országtól függően, a használati útmutatóban található 
néhány információ lehet, hogy nem felel meg a telefon 
funkciójának, a leírásnak vagy a menüben használt 
neveknek, illusztrációknak. 
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HANGERŐ 
A készülék képes a hallást károsító erejű hangerő 
alkalmazására. Tartsa megfelelő távolságba a 

készüléket, és ne hallgassa huzamosabb ideig magas 
hangerőn. 
 

Gyártó: 

myPhone Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 

Lengyelország 

telefon:  
(+48 71) 71 77 400 

E-mail: 
pomoc@myphone.pl 

weboldal: 
www.myphone.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myphone.pl/
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A csomag tartalma  
Mielőtt elkezdi használni a telefont, ellenőrizze, hogy az 
összes alábbi tartozékot tartalmazza a csomagolás: 
• myPhone Rumba telefon, 
• Li-Ion 800 mAh akkumulátor, 
• töltő, 
• dokkoló, 
• használati útmutató 
Ha a fentiek közül bármelyik is hiányzik, vagy sérült, 
forduljon a forgalmazóhoz. 
A myPhone Rumba készülék csomagolásán található az 
IMEI és a szériaszám, a telefon egyedi azonosítói. Kérjük, 
őrizze meg a csomagolást, így megkönnyítve az esetleges 
vásárlást követő ügyintézést. 
 
Műszaki adatok 
SIM GSM 900/1800 MHz; 

Éles, színes 2,4 "kijelző; 

Audió lejátszó; 

FM rádió; 

Zseblámpa; 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.            Rumba 

8 

Bluetooth; 

Kamera; 

MicroSD memóriakártya-olvasó (max. 32GB); 

Akkumulátor: Li-ion 800 mAh 3,7 V 

Töltő bemeneti paraméterek: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A 

Töltő kimeneti paraméterei: 5 V 0,5 A 

Telefon méretei: 103,3x 53 x 20 mm 

Telefon súlya: 91,5 g 

1. Bevezetés 
Külső: 
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1. Hangszóró 
2. Kijelző 
3. Hátsó hangszóró 
(csengő) 
4. <SOS> gomb 
5. Akkufedél 
6. Vaku / lámpa 
7. <M1>,<M2>,<M3> 
gombok 
8. Kamera lencse 
9. <Menü> gomb 
10. <Névjegyek> gomb 
11. Előlapi kijelző 
12. Fejhallgató 
csatlakozó 

13. <Zöld kagyló> gomb 
14. Lámpa Be / Ki 
15. <Piros kagyló> gomb 
16. Navigációs gombok 
<Fel>, <Le> 
17. Hangerő gomb 
18. Telefon billentyűzet 
19. Dokkoló 
20. <*> Fényképezőgép 
BE gomb 
21. <#> hangprofil váltás 
22. Mikrofon 
23. MicroUSB csatlakozó 
24. Dokkoló csatlakozók 
 

 
A telefon be- és kikapcsolása 
A telefon be-, vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a <piros 
kagyló> gombot. Bekapcsoláskor ezután meg kell adnia a 
PIN kódot (“****” formátumban fogja látni) majd nyomja 
meg az <OK> gombot.  
 
SIM kártya, memóriakártya és akku behelyezése 
Ha a telefon be van kapcsolva - kapcsolja ki. Vegye le az 
akkufedelet, ujjával finoman lefelé tolva a barázdákat (5). 
  
Vegye ki az akkumulátort.  
A SIM-kártyát helyezze a nyílásba, a telefonon látható ábra 
szerint. Helyezze be a memóriakártyát, úgy, hogy a MicroSD 
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memóriakártya aranyszínű érintkezői lefelé legyenek, majd 
zárja rá a rögzítő fület. A maximális támogatott 
memóriakártya kapacitás 32GB. Helyezze be az 
akkumulátort oly módon, hogy a három arany színű 
érintkező hozzáérjen a telefon aranyszínű csatlakozóihoz. 
Az akkufedelet csúsztassa óvatosan a helyére. 
  
Az akkumulátor töltése  
Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltő csatlakozójába. Ezután 
csatlakoztassa a microUSB kábelt a telefonhoz és 
csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. A microUSB kábelt a 
dokkolóba is csatlakoztathatja, majd helyezze bele a 
készüléket az ábra szerint (24). 
 
*Figyelem: Nem megfelelően csatlakoztatott töltő komoly 
károkat okozhat a telefonban. Az így keletkezett kár nem 
megfelelő használatból ered, így nem vonatkozik a garancia 
hatálya alá.  
 
Töltés közben a jobb felső sarokban lévő statikus ikon elkezd 

mozogni . Amikor a töltés befejeződött húzza ki a töltőt 
a konnektorból. Húzza ki a kábelt a telefonból.  
 
Akkumulátor töltöttségjelző 
Ha az akkumulátor lemerül, egy üzenet jelenik meg a 

képernyőn.  A jobb felső akkumulátor ikon üressé válik 
Ha a töltöttségi szint túl alacsony, a telefon automatikusan 
kikapcsol. A használat folytatásához töltse fel az 
akkumulátort. 
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Az első lépések 
Az első indításkor a telefonon megjelenő menüben válassza 
ki a kívánt nyelvet. Ezután állítsa be az aktuális dátumot és 
időt. A változtatások mentéséhez nyomja meg az <OK> 
gombot. 
 
2. Alapfunkciók 
Menü kezelése 
A menübe való belépéshez nyomja meg a <piros kagyló> 
gomb alatt elhelyezkedő menu gombot. (a főképernyőről 
kezdve). A <Fel> és <Le> navigációs gombok segítségével 
válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg a 
<Menü> / <OK> gombot, a választás megerősítéséhez. A 
<Vissza> gombbal léphet vissza az előző menüponthoz, vagy 
a főképernyőhöz. 
  
A telefon testreszabása 
A myPhone Rumba készülék számos tulajdonsága 
testreszabható az Ön igényeinek megfelelően, egyszerű, és 
barátságos kezelést biztosítva. 
 
Csengőhangok és felhasználói profilok 
A készülék hangbeállításainak módosításához menjen az 
alábbi menübe: [Menü] → [Beállítások] → [Profilok]. 
Válassza ki a hangprofilt, majd [Opciók] → [Aktiválás] 
opcióval kapcsolja be, vagy módosítsa az adott profil 
részleteit az [Opciók] → [Testreszabás] → <Választ>, 
menüpontban, az alábbiak szerint: 
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• [Riasztás típusa] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válassza ki, hogy a riasztás 
ismétlődő legyen, vagy egyszeri hangjelzés, 
választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Csengetés típusa] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válassza ki, hogy a 
csengetés ismétlődő legyen, vagy egyszeri 
hangjelzés, választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Csengőhang] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válasszon csengőhangot. 
Választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Csengetés hangereje] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után állítsa be a csengetés 
hangerejét a hangerőszabályzó <17> gombokkal. 
Beállítását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Üzenet hangja] – [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válasszon hangot az üzenet 
érkezésének. Választását az <OK> gombbal 
mentheti. 

• [Üzenet hangereje] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után állítsa be az üzenetek 
érkezésének hangerejét a hangerőszabályzó <17> 
gombokkal. Beállítását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Billentyűzet] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válasszon csendes, 
klikkelés, emberi hang vagy hangjelzés között. 
Választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Billentyűzet hangereje] - [Opciók] → [Módosítás] 
→ <Választ>, parancs után állítsa be a billentyűzet 
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lenyomásának hangerejét a hangerőszabályzó <17> 
gombokkal. Beállítását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Felnyitás]  - [Opciók] → [Módosítás] → <Választ>, 
parancs után válasszon hangjelzést a telefon 
szétnyitásához (hangjelzés vagy csendes). 
Választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Lezárás]  - [Opciók] → [Módosítás] → <Választ>, 
parancs után válasszon hangjelzést a telefon 
összecsukásához (hangjelzés vagy csendes). 
Választását az <OK> gombbal mentheti. 

• [Rendszer riasztás] - [Opciók] → [Módosítás] → 
<Választ>, parancs után válassza a Be vagy Ki opciót. 
Választását az <OK> gombbal mentheti. 

 
Hangprofil be- és kikapcsolása.   
“Csendes” és “Általános” hangprofil közti gyors váltáshoz 
használja a készülék főképernyőjén a <#> gombot. Nyomja 
meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg a 
"Találkozó/Csendes üzemmód aktiválva" üzenet meg nem 
jelenik a képernyőn. Tartsa nyomva a <#> gombot, hogy újra 
az általános hangprofil legyen érvényes.  
 
Hívás funkciók 
Hívás 
Írja be a számot, hogy a fő képernyőn a numerikus 
billentyűzet segítségével. Azt javasoljuk, hogy adja meg a 
körzetszámot a telefonszám előtt. Nyomja meg a <zöld 
kagyló>, a hívás indításához. Nyomja meg a <piros kagyló>, 
hogy befejezze a hívást. 
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Bejövő hívás fogadása 
Egy bejövő hívást fogadhat a telefon szétnyitásával. Ha 
nyitva van a telefon nyomja meg a <zöld kagyló> vagy a 
[Opciók] → [Válasz] gombot. 
Ha a telefon zárva van, elutasíthatja a bejövő hívást a 
hangerő le gomb megnyomásával, vagy nyitott állapotban a 
<piros kagyló> gombbal. 
Üzenetek 
SMS küldés 
[Menü] → [Üzenetek] → [Üzenet írása]. 
Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A <#> gomb 
segítségével módosíthatja a beviteli módot. A következő 
opciókat választhatja: 

• ABC- Az első betű nagybetűvel, a többi kisbetű. 

• abc - csak kisbetűk, 

• ABC - csak a nagybetűket, 

• Numerikus - csak számjegyek, 

• Jel beszúrása – szimbólum beszúrása. 
Speciális karakter beírásához (pl. vessző, szóköz, stb.) 
nyomja meg a <*> gombot, és válasszon a listáról, vagy 
nyomja meg a <1> gombot több alkalommal. Szóköz 
beviteléhez nyomja a <0> gombot. "B" betű beírásához 
nyomja meg a <2> gombot kétszer. "d" betű beírásához 
nyomja meg a <3> gombot egyszer. Ha elkészült az 
üzenettel a küldéshez válassza a [Opciók] -> [Küldés] és az 
[Szám megadása] vagy válasszon egy számot a 
telefonkönyvből és nyugtázza az <OK> gombot. Ezt 
követően válassza ki: [Opciók] → [Küldés] parancsot az 
üzenet elküldéséhez. 
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Üzenet kijelzés 
[Menü] → [Üzenetek] → [Bejövő] 
Válasszon egy üzenetet a listából, és a megtekintéshez 
nyomja: [Beállítások] → [Megtekintés] → <Választ> 
parancsot. 
Telefonkönyv a myPhone Rumba készülékben 
Új partner hozzáadása 
Névjegy hozzáadásához: [Menü] → [Telefonkönyv] → [Új 
kapcsolat] → [Opciók] → <Választ> → [A SIM] vagy 
[telefon]. Adja meg a névjegy adatait a <Fel> vagy a <le> 
gombok segítségével, majd válassza a [Beállítások] → 
[Mentés] opciót a mentéshez, vagy a [Mégse] opciót az 
elvetéshez. A név és telefonszám mellett kapcsolhat 
fényképet a névjegyhez, és választhat egyedi csengőhangot 
is.  
 
Nevek keresése 
[Menü] → [Telefonkönyv] 
Írja be a névjegy első betűjét, és az összes ezzel a betűvel 
kezdődő névjegy ki lesz listázva a képernyőn. A <Fel> és <le> 
gombokkal választhatja ki a keresett névjegyet. Az [Opciók], 
menüpontban az alábbi lehetőségei nyílnak: 

• [Megtekintés] – névjegy részletei 

• [Hozzáadás a Kedvencekhez] – felvétel a kedvenc 
számok listájára 

• [SMS küldése] - szöveges üzenet küldése 

• [Hívás] – névjegy tárcsázása 

• [Szerkesztés] – kiválasztott névjegy szerkesztése  

• [Törlés] – kiválasztott névjegy törlése 
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• [Másolás] – névjegy másolása SIM kártyáról telefonra, 
vagy vissza 

• [Telefonkönyv beállítások] – 2-9-ig beállíthat gyorshívó 
gombot, memória állapotát ellenőrizheti, vagy fix 
előhívót adhat meg  
 

Névjegy törlése 
[Menü] → [Telefonkönyv] → keresse ki a törölni kívánt 
névjegyet majd → [Opciók] → [Törlés] menüpontot 
választva törölje a névjegyet, az <Igen> gombbal hagyja jóvá 
a műveletet. 
 
3. Speciális funkciók 
Hívás a telefonkönyvből.  
A [Menü] → [Telefonkönyv] opcióban írja be a névjegy 
kezdőbetűjét, válasszon a listából majd a <zöld kagyló> 
gombbal tárcsázza a névjegyet.  
 
Nem fogadott hívások 
Nem fogadott hívásokról üzenet jelenik meg a főképernyőn. 
Megtekintéséhez nyomja meg a [Megtekint] gombot. A 
másik megoldás a [Hívásközpont] használata. Válassza az 
alábbi menüpontot: [Menü] → [Hívásközpont] → [Hívás 
előzmények] → [Nem fogadott hívások] → válassza ki a 
kívánt kapcsolatot, hogy ellenőrizze → [Opciók] → 
[Megtekintés]. Visszahíváshoz válassza ki a nem fogadott 
hívás a listából a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a <zöld 
kagyló> gombot a híváshoz.  
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SOS 
A telefonba beépített SOS funkció lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó (vészhelyzet esetén) riasztást küldjön a 
kiválasztott személynek, családtagnak, vagy orvosnak. 
Ahhoz, hogy használni tudja ezt az opciót, állítsa be az alábbi 
menüpontban: [Menü] → [SOS]. Be és kikapcsolhatja a 
hátlapon található SOS gombot a [Beállítások] menüben, 
beállíthatja a csengőhangot [SOS csengőhang], megadhatja 
a számot, amelyre értesítést küld [SOS szám], engedélyezze 
vagy tiltsa le az SOS üzenet opciót [SOS SMS], beállíthatja a 
küldendő üzenet szövegét [SOS tartalom]. Amikor minden 
opció be van állítva, és az SOS gomb be van kapcsolva, a 
riasztás elindul a gomb megnyomására, és segélykérő 
üzenet less elküldve a választott SOS számokra. Ezután a 
telefon megpróbálja hívni az SOS számokat, amelyeket 
korábban kijelölt. A riasztás kikapcsolható a <Vissza> gomb 
megnyomásával.  
 
Kihangosító üzemmód 
A hívás közben nyomja meg a [Kihangosítás] gombot, hogy 
aktiválja a kihangosító üzemmódot. 
Gyorshívás 
[Menü] → [Telefonkönyv] → [Opciók] → [Telefonkönyv 
beállítások] → [Gyorstárcsázás]. Az [Állapot] opcióval 
aktiválhatja a funkciót. 2-től 9-es számhoz párosíthat 
névjegyeket, a [Szám beállítása] opció segítségével. 
Válasszon a bal oldalon lévő számok közül, majd a 
<Szerkesztés> gombbal válasszon névjegyet. A beállítás 
után a nyomja meg a <piros kagyló> gombot és térjen vissza 
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a főképernyőre. Ahhoz, hogy használni tudja a gyorshívó 
funkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 
másodpercig a beprogramozott számjegyet a hozzárendelt 
névjegy tárcsázásához.  
 
Kedvenc számok 
Az M1 / M2 / M3 gombokhoz beállíthat telefonszámokat a 
[Menü] → [Beállítások] → [Kedvenc szám] opcióban. 
Minden gombhoz hozzárendelhető egy telefonszám, név és 
a kép / fénykép. A választás jóváhagyásához nyomja meg a 
[Mentés] gombot. Ismételje meg ezt a lépést a többi 
gombbal. A beállítás után a nyomja meg a <piros kagyló> 
gombot és térjen vissza a főképernyőre. Kedvenc névjegyét 
ezután egyszerűen tárcsázhatja az M1 / M2 / M3 gombok 
segítségével. 
 
Fotó névjegyek  
A telefonon lehetősége van 8 fotó névjegy tárolására. 
[Menü] → [Fotó Kapcsolatok] → <OK>. Ezután válassza ki a 
pozíciót, 2 és 8 között, és válassza a <Szerkesztés> opciót. 
Írja be a nevet, a telefonszámot és a hívó fél képét.  A Fotó 
Névjegy menüt a telefon főképernyőjéről érheti el a <Le> 
navigációs gomb megnyomásával.  
 
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez  
A myPhone Rumba készüléket csatlakoztatni lehet a 
számítógéppel USB kábellel. Ez lehetővé teszi az adatátvitelt 
a számítógép és a telefon között, ha microSD 
memóriakártya van az eszközben, az alábbiak szerint:  
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1. Csatlakoztassa a microUSB csatlakozót a telefonba, 
majd csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép 
USB portjához. 

2. Az USB-kapcsolatról a telefon képernyőjén értesítést 
lát. 

3. Válassza a [Tárhely] opciót a megjelenő listából. 
4. A telefon már csatlakoztatva van a számítógéphez. A 

telefon memóriájának tartalma megtekinthető a 
Windows Explorer programban.  

Nemzetközi hívások 
A főképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a <0> (nulla) 
gombot, amíg "+" jelenik meg. Írja be a teljes telefonszámot 
(az ország kódját és a telefonszámot), majd nyomja meg a 
<zöld kagyló> gombot a híváshoz. 
  
4. További funkciók 
Idő és dátum beállítás 
[Menü] → [Beállítások] → [Telefon beállítások] → [Idő és 
dátum] 
[Saját város beállítása] – meghatározhatja az időzónát 
[Idő és datum beállítása] – módosíthatja az adatokat 
[Formátum beállítása] – módosíthatja az idő és dátum 
megjelenítését (12/24, és nap / hónap / év sorrendje) 
[Időzóna frissítése] - bekapcsolja az automatikus 
szinkronizálást.  
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Menü nyelvi beállítások 
Beállításához vagy módosításához: [Menü] → [Beállítások] 
→ [Telefon beállítások] → [Nyelv], és válassza ki a kívánt 
nyelvet a listából. 
Megjelenítési beállítások 
[Menü] → [Beállítás] → [Telefon beállítások] → [Egyéb 
beállítások] → [LCD háttérvilágítás], a készülék fényerejét  
állíthatja be az <M1> és az <M3> gombokkal. 
[Menü] → [Beállítások] → [Telefon beállítások] → [Kijelző] 
menüpontban az alábbi beállításokat módosíthatja:  

• [Háttérkép] → [Rendszer] opcióval gyári háttérképet a 
→ [Felhasználó által választott] opcióval a microSD 
memóriakártyáról választott háttérképet állíthat be. 
Válassza ki az [OK] gombbal a kívánt képet.  

• [Bekapcsolási animáció] → [Rendszer] opcióval gyári 
animációt a → [Felhasználó által választott] opicóval a 
microSD memóriakártyáról választott animációt állíthat 
be. Válassza ki az [OK] gombbal a kívánt képet. 

• [Kikapcsolási animáció] → [Rendszer] opcióval gyári 
animációt a → [Felhasználó által választott] opicóval a 
microSD memóriakártyáról választott animációt állíthat 
be. Válassza ki az [OK] gombbal a kívánt képet. 

• [A dátum és az idő], állítsa be az időt és a dátumot 
megjelenítését a telefon főképernyőjén.   
 

Hívás beállítások 
[Menü] → [Hívásközpont] → [Hívás]  
Az alábbi funkciókat módosíthatja: hívásátirányítás, hívás 
korlátozás, hívás idő figyelmeztetés. A [Speciális 
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beállítások] menüpontban további beállításokat talál, úgy 
mint hívás fogadás a telefon szétnyitásával, headset opciók, 
hangposta.  
 
Ébresztés / riasztások beállítása 
[Menü] → [Riasztások] 
Válasszon az elérhető riasztások közül, és nyomja meg a 
[Szerkesztés] opciót, hogy módosítsa a riasztási 
beállításokat: állapota (be / ki), a riasztás időpontját 
(numerikus billentyűzettel), valamint az ismétlés módját 
(egyszeri, naponta, egyedi). Ezen felül, akkor választhat egy 
ébresztési hangot is. A változtatások mentéséhez: [Opciók] 
→ <Mentés>. 
 
Zseblámpa 
A zseblámpa gomb megnyomásával kapcsolható be (14). 
Nyomja meg ugyanazt a gombot ismét a kikapcsoláshoz. 
  
Számológép  
[Eszközök] → [Számológép]. 
Alapvető matematikai műveleteket lehet végrehajtani a 
numerikus billentyűzet segítségével, az alábbiak szerint: 
navigációs gombok <Fel> - Összeadás, <Le> - Kivonás, <M1> 
- Szorzás és <M3> - Osztás. Az eredmény kiszámolásához 
nyomja meg a [M2] gombot. 
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Gyári beállítások 
[Menü] → [Beállítások] → [Gyári beállítások visszaállítása] 
adja meg a jelszót, és nyomja meg az <OK> gombot a telefon 
alaphelyzetbe való visszaállításához, és a tárolt adatok 
törléséhez. A Jelszó alapesetben 1122. 
 
Hívásnapló 
[Menü] → [Hívás központ] → [Híváselőzmények]. Itt 
láthatjuk a teljes hívásnaplót – a tárcsázott, és fogadott 
hívásokat stb. A következő almenüket érheti el: 

• Nem fogadott hívások, 

• Kimenő hívások, 

• Fogadott hívások, 

• Minden hívás, 

• Hívásnaplók törlése. 
Az <OK> gombbal válasszon a lehetőségek közül. 
 
Zenelejátszó 
Kapcsolja be a zenelejátszót az alábbi menüben: [Menü] → 
[Multimédia] → [Zenelejátszó]. Ez az alkalmazás lehetővé 
teszi, hogy zenei fájlokat játsszon le (MP3, AMR, WAV 
formátumok). A lejátszáshoz adjon zeneszámot a lejátszási 
listához. Ha a zene fájlokat a memóriakártyán tárolja, 
válassza a [Beállítások] → [Beállítások] opciót, majd 
válassza az <M1> és <M3> gombokkal a telefon memóriáját 
vagy a memóriakártyát. Ezután válassza a <Mentés> opciót, 
majd az [Opciók] → [Hozzáadás] menüben válassza ki a 
memóriakártyát vagy bármilyen zenefájlt, és adja hozzá az 
[Opciók] → [Hozzáadás] gombbal. 
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Gomb Funkció 

<Fel> Ismétlés 

<Le> Keverés 

<M3> Következő szám 

<M1> Előző szám 

<M2> Lejátszás / szünet 

<*> Csendesebb 

<#> Hangosabb 

A fájl lista elérhető a [Lista] opcióban. 
 
FM rádió 
[Menü] → [Multimédia] → [FM Rádió] 
[Opciók] → [Auto keresés] paranccsal az összes elérhető 
rádióállomásra rákereshet. Minden megtalált rádióállomás 
mentésre kerül, és elérhető a [Csatornalista] menüből. Az 
alábbi gombokkal vezérelheti a rádiót: 

Gomb Funkció 

<Fel> 0.1 MHz fel 

<Le> 0.1 MHz le 

<M3> Következő csatorna 

<M1> Előző csatornára 

<M2> Lejátszás / Kikapcs. 

<*> Csendesebb 

<#> Hangosabb 

Naptár 
A myPhone Rumba telefonban naptár is elérhető. 
Megnézheti az aktuális dátumhoz vagy más időpontokhoz 
köthető eseményeket. 
[Menü] → [Eszközök] → [Naptár]. Felvehet eseményeket, 
melyekhez figyelmeztetést párosíthat. A dátumok közt a 
<Fel>, <le>, <M1> és <M3> (bal, jobb) gombokkal 
mozoghat. Válassza ki a dátumot, majd nyomja meg az 
<Opciók> gombot, majd [Esemény létrehozása] → 
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<Választ> gomb megnyomásával állítsa be az alábbi 
részleteket: 

• [Tárgy] – az esemény megnevezése 

• [Kezdet] - az esemény kezdésének időpontja 

• [Befejezés] - az esemény befejezésének időpontja 

• [Típus] – az esemény típusa (emlékeztető, találkozó, 
tanfolyam, dátum, hívás, évforduló, születésnap) 

• [Riasztás ideje] – esemény előtt értesítés (5 perccel / 
10 perccel a kezdés előtt)  

• [Ismétlés] - egyszer, naponta, egyedi, heti, havi, éves 

• [Hely] – esemény helyszíne 

• [Részletek] - részletes leírás az eseményről. 

• Az emlékeztető megjelenik a képernyőn a beállított 
dátumban és időben.  
 

Bluetooth 
A Bluetooth funkció segítségével vezeték nélkül küldhet és 
fogadhat adatokat más Bluetooth képes eszközről.  
[Menü] → [Beállítások] → [Bluetooth].  
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• [Állapot] – be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót 
az <Aktiválás> vagy a <Bezár> opciókkal. 

• [Bluetooth láthatóság] – az opció bekapcsolása után 
engedélyezi más Bluetooth eszköz kapcsolódását. 

• [Párosított eszközök] – [Új eszköz hozzáadása] 
rákereshet új eszközökre a hatótávolságon belül, de itt 
találja a már csatlakoztatott eszközök listáját is. 
Válassza ki, és kapcsolódjon a kívánt eszközhöz. 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.            Rumba 

25  

• [Eszköz neve] - Adja meg az eszköz nevét, mely néven 
más eszközök látni fogják készülékét, alapesetben a 
készülék neve: "myPhone_Rumba". 

• [Speciális] – egyéb Bluetooth beállítások 
 

A párosítás a Bluetooth-eszközökkel. 
[Menü] → [Beállítások] → [Bluetooth] → [Saját ezsköz] 
válassza ki az [Új eszköz keresése] opciót, keressen rá az 
összes rendelkezésre álló eszközökre. A <Mégsem> 
gombbak leállíthatja a keresést. Megnyomása után egy lista 
jelenik meg, és a <Párosítás> opció, mellyel kapcsolódhat a 
kiválasztott eszközhöz. Mindkét készülék megjelenít egy 
jelszót, nyomja meg az [OK] gombot a párosítani kívánt 
eszközökön. Néha jelszóra is szükség van – ezek általában 
0000 (négy nulla), vagy 1234, függően a Bluetooth 
eszköztől, a jelszóért tekintse meg a Bluetooth eszköz 
használati útmutatóját is. 
 
Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül. 
Fájlok küldése lehetséges a memóriakártyáról, párosított 
(csatlakoztatott) eszközökre az alábbi menüben: [Menü] → 
[Fájlkezelő] → [Memóriakártya] vagy [Telefon], majd az 
[Opciók] → [Megnyitás] után válassza ki a kívánt fájlt a 
küldéshez. A [Beállítások] → [Küldés] → [Bluetooth], 
opcióval keressen rá a készülékre ahova küldeni szeretné a 
fájlt, vagy adjon meg egyet a párosított eszközök listájáról. 
A fájl küldését a címzettnek is jóvá kell hagynia. 
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Kamera 
A myPhone Rumba készüléken fényképező kamera is 
található. 
Fotó készítéséhez válassza: [Menü] → [Multimédia] → 
[Kamera] opciót vagy nyomja hosszan a <*> gombot. 
Amikor elindítja a kamerát, helyezze a keretbe a fénykép 
tárgyát, majd nyomja meg az <M2> gombot a felvétel 
készítéséhez, mely automatikusan mentve less a telefon 
memóriájában vagy a microSD kártyán a "Photos" 
mappában. Megnézheti a készített képeket az alábbi 
menüben: [Menü] → [Multimédia] → [Képnézegető].  
Telefon ikonok 

 
Jelerősség 

 
"Általános" profil 

 
"Csendes" profil  

 

Nem fogadott 
hívások 

 

Az akkumulátor 
töltöttségi szintje 

 
Olvasatlan SMS 

 
Bluetooth be 

 

Memóriakártya 
aktív 

 

Fejhallgató 
csatlakoztatva 

 
Hibaelhárítás 
Üzenet Lehetséges megoldás 
SIM behelyezése Győződjön meg arról, SIM-kártya 

helyesen lett telepítve. 
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PIN kód bevitele Ha a SIM-kártya be van helyezve, adja 
meg a PIN-kódot bekapcsoláskor és 
nyomja meg az <OK> gombot. 

Hálózati hiba Azokon a területeken, ahol a gyenge a 
lefedettség a hívás funkciók nem 
működnek. Menjen olyan helyre, ahol 
jobb a lefedettség, és próbálja újra. 

Nem hallom a 
hívót. / A hívó 
nem hall engem. 

Tartsa közelebb a mikrofont szájához, 
beszéljen hangosabban. Ellenőrizze, 
hogy sem a mikrofon, sem a hangszóró 
nem koszos, vagy nincs letakarva. 
Headset használata esetén ellenőrizze, 
hogy helyesen csatlakozik a telefonhoz. 

Gyenge 
hangminőség 
telefonálás 
közben. 

Ellenőrizze, hogy sem a mikrofon, sem a 
hangszóró nem koszos, vagy nincs 
letakarva. 

A kapcsolat nem 
hozható létre. 

Ellenőrizze, hogy helyes telefonszámot 
tárcsáz. Ellenőrizze, hogy a 
Telefonkönyvben mentett telefonszám 
helyes. Amennyiben szükséges, 
módosítsa a telefonszámot. 

Senki sem tud 
hívni. 

A telefon be kell legyen kapcsolva, és 
GSM hálózat hatósugarán belül kell 
hogy legyen. 
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5. Helyes használat 
Az akkumulátor 
Az akkumulátort mindig 0 és 40 Celsius fok között tárolja, 
használja. A szélsőséges hőmérsékletek csökkenthetik az 
akkumulátor kapacitását és élettartamát.  
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen folyékony 
vagy fém anyaggal. Ezen anyagok kárt tehetnek az 
akkumulátorban vagy teljesen tönkretehetik azt.  
Az akkumulátort csak az előírt célra használja.  
Használat után húzza ki a töltőt a konnektorból.  
Kizárólag eredeti myPhone kiegészítőket használjon, 
amelyek kompatibilisek az Ön készülékével! 
 
Készülék karbantartás 
Tartsa gyermekektől távol a készüléket és tartozékait. 
Kerülje a magas hőmérsékletet és a folyadékkal való 
érintkezést, mely az elektronikus alkatrészek élettartamát 
csökkentheti, roncsolhatja a műanyag alkatrészeket, 
károsíthatja az akkumulátort. 
Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. A nem szakszerű 
szétszerelés végzetes hibákhoz vezethet. 
Ajánlatos, hogy a telefon nem használták alatti 
hőmérsékleteken 0 ° C / 32 ° F vagy magasabb, mint a 40 ° C 
/ 104 ° F. 
 
Biztonsági információ 
A telefon használata közben, vegye figyelembe a jogi 
szabályozást, a saját és környezete biztonságát  
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Biztonságos vezetés 
Eltekintve vészhelyzeteket a telefon használata vezetés 
közben tilos. Biztonsága érdekében használjon kihangosítót, 
vagy headsetet. Telefonálás idejére álljon ki a forgalomból. 
Ügyeljen arra, hogy a vonatkozó jogszabályokat mindig 
tartsa be.  
Környezete biztonsága 
Ismerje meg a jogszabályi előírásokat, melyek a 
mobiltelefon használatára vonatkoznak. Kapcsolja ki a 
készüléket olyan helyen, ahol annak használata tilos, illetve 
ahol interferenciát okozhat. A bármely eszköz, amely 
továbbítja rádióhullámokat interferenciát okozhat, úgy, 
mint orvosi eszközök (pl. szívritmus-szabályozó), ha kétségei 
vannak, forduljon orvosához vagy orvosi eszköz 
gyártójához. 
Azokon a helyeken, ahol fennáll a robbanásveszély (azaz a 
benzinkutak, vegyi üzemek, stb), célszerű kikapcsolni a 
telefont. Kérjük, olvassa el a mobiltelefon használatot 
korlátozó figyelmeztetéseket.  

 Figyelem: A magas hangerő huzamosabb 
használata halláskárosodást okozhat.  

 
Technológiai követelmények 
Hálózat: GSM 850/900/1800/1900 MHz 2G 
Egyes szolgáltatások függenek a szolgáltató, az állami, vagy 
a helyi mobilhálózattól, a SIM-kártyától. További 
információért, kérjük, forduljon a mobil szolgáltatóhoz. 
 
 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.            Rumba 

30 

Figyelem  Figyelem  
A gyártó nem felelős a 
helytelen használatból 

fakadó hibákért, 
balesetekért. 

A szoftver verziója értesítés 
nélkül frissíthető. A gyártó 

fenntartja a jogot arra, hogy 
meghatározza a helyes 

értelmezését a fenti 
utasításoknak. 

SAR tanúsítási információ 
A telefonkészülék rádióhullámokat bocsát ki és fogad be. A 
készülék által kibocsájtott rádióhullámok a nemzetközi-leg 
előírt mértéket nem lépik túl. Ezt az irányelvet a Független 
Tudományos Szervezet (ICNIRP) hozta létre, amely 
meghatározza a kibocsátható határértéket, ezáltal 
biztosítva kortól és egészségi állapottól függetlenül minden 
ember védelmét.  
A specifikus abszorpciós ráta (SAR) a mobiltelefonok 
rádióhullám kibocsájtás mértékét határozza meg. Az ICNIRP 
által meghatározott határ 10 grammonként átlagosan 2 
W/kg) 
A myPhone Rumba maximális SAR kibocsájtása egyenlő 
0792 W / kg. 
Környezetvédelem 

 2012/19/UE). WEEE figyelmeztetés (Waste 
Electrical and Electronic Equipment - 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai) A WEEE logó a dokumentumon 
vagy a dobozon azt jelzi, hogy a terméket tilos 
más háztartási felesleggel a szemétbe dobni. 

Önnek gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és 
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elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre jutassa, ahol 
az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. Az 
elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és 
újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások 
megóvásában. Továbbá, az újrahasznosítás segít az 
emberek egészségének és a környezet tisztaságának 
megőrzésében. További információt az elektromos és 
elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a 
gyűjtőpontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési 
és újrahasznosítási szolgálatánál, az üzletben, ahol a 
készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet. 
Használt akkumulátor elhelyezés 

 A 2006/66/EC, használt akkumulátor 
elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a 
terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés 
azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási 
felesleggel a szemétbe dobni. Önnek 

gondoskodni kell róla, hogy a használt akkumulátort az arra 
kijelölt helyre jutassa, ahol az efféle veszélyes termékeket 
majd újrahasznosítják. 
Önnek gondoskodni kell róla, hogy minden használt 
akkumulátort az arra kijelölt helyre jutassa, ahol az efféle 
veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. 
 
CE 0700 MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

 A myPhone Sp.  z o.o. kijelenti, 
hogy ez a termék eleget tesz az 
alapvető követelményeknek, az 

1999/5 / EK. és minden EU-s irányelvnek 
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