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Kö szö njü k, högy a myPhöne 3310 
ke szü le ket va lasztötta. Ke rjü k, 
figyelmesen ölvassa ve gig az ü tmütatö t. 

 

BIZTONSÁG 
 Ólvassa el a kö vetkezö  pöntökat. Ha 
megszegi ö ket, az balesethez vagy aka r 
tö rve nyszege shez is vezethet. 
 

NE KOCKÁZTASSON 
Tartsa kikapcsölva a telefönt ölyan 
helyen, ahöl a möbiltelefönök haszna lata 
tilös, ill. interferencia t vagy vesze lyt 
öközhat. 
 

KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG 
Vezete s kö zben ne haszna lja a 
möbiltelefönt. 
 

INTERFERENCIA 
A vezete k ne lkü li eszkö zö k interferencia t 
öközhatnak, ami a teljesí tme nyt is 
rönthatja 
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TILTOTT HELYEK 

Tartsük be az elö í ra sökat. Kapcsölja ki a 
telefönt repü lö ge pen, valamint örvösi 
berendeze sek, ü zemanyag, vegyszerek e s 
röbbana svesze lyes terü letek kö zele ben. 
 
 

SZAKSZERVÍZ 
A terme k ü zembe helyeze se t e s javí ta sa t 
kiza rö lag szakember ve gezheti. 
 
 

AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK 
Az akkümüla tört mindig 0 e s 40 Celsiüs 
fök kö zö tt ta rölja, haszna lja. A 
sze lsö se ges hö me rse kletek 
csö kkenthetik az akkümüla tör 
kapacita sa t e s e lettartama t.  
Ú gyeljen ra , högy az akkümüla tör ne 
e rintkezzen fölye köny vagy fe m anyaggal. 
Ezen anyagök ka rt tehetnek az 
akkümüla törban vagy teljesen 
tö nkretehetik azt.  
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Az akkümüla tört csak az elö í rt ce lra 
haszna lja.  
Haszna lat üta n hü zza ki a tö ltö t a 
könnektörbö l.  
Kiza rö lag eredeti myPhöne kiege szí tö ket 
haszna ljön, amelyek kömpatibilisek az 
Ó n ke szü le ke vel. 

 

SEGÉLYHÍVÁSOK 

Egyes terü leteken a sege lyhí va s fünkciö  
sem mü kö dik. Alternatí v mö döt kell, 
ezeken a helyeken tala lni a 
sege lyhí va sra. 

 

GYERMEKFELÜGYELET 

A ke szü le k nem ja te kszer. Tartsa ta völ a 
ke szü le ket e s tartöze kait gyerekektö l, 
mert egyes alkatre szek ele g kicsik ahhöz, 
högy le tüdja k nyelni. 
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AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 

Ke rjü k, elsö  haszna lat elö tt ölvassa ve gig 
a kezele si ü tmütatö t. A leí ra s a telefön 
gya ri bea llí ta sai alapja n ke szü lt. 
A telepí tett szöftvertö l, a szölga ltatö tö l, a 
SIM ka rtya tö l vagy az örsza gtö l fü ggö en, 
a haszna lati ü tmütatö ban tala lhatö  
ne ha ny införma ciö  lehet, högy nem felel 
meg a telefön fünkciö ja nak, a leí ra snak 
vagy a menü ben haszna lt neveknek, 
illüsztra ciö knak. 
A leí ra s az Andröid egy verziö ja alapja n 
ke szü lt, a va sa rlö  ke szü le ke n az 
öpera ciö s rendszer elte rhet ettö l. 

HANGOK 

Halla ska rösöda s elkerü le se ve gett, 
ne haszna lja hösszü  ideig magas 
hangerö n. 

LÁTÁS 

 A la ta s ka rösöda sa nak elkerü le se 
e rdeke ben ne ne zze tü l kö zelrö l a 

ke pernyö t, hüzamösabb ideig. 
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Gyártó: 

myPhone Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Varsó 

Lengyelország 

 

 

Ügyfélszolgálati iroda:  

myPhone Sp. z o. o. 

ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 

Lengyelország 

 

 

Infoline: (+48 71) 71 77 400 

E-mail: pomoc@myphone.pl 

Weboldal: http://myphone.pl 
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myPhone 3310 csomag tartalma 

Haszna lat elö tt, gyö zö djö n meg a döböz 
tartalma rö l: 

• myPhöne 3310 ke szü le k, 

• Li-Iön 800 mAh akkümüla tör, 

• ha lö zati tö ltö , 

• haszna lati ü tmütatö . 

 
Amennyiben hia nyös, vagy se rü lt 
egyse get tala l, jelezze a va sa rla s pöntja n. 
 
A myPhöne csömagöla sa n tala lhatö  az 
IMEI e s a sze riasza m, a telefön egyedi 
azönösí tö i. 
 

Ke rjü k, ö rizze meg a csömagöla st, í gy 
megkö nnyí tve az esetleges va sa rla st 
kö vetö  ü gyinte ze st. 
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myPhone 3310 áttekintés 
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# Ne v Fünkciö  

1 Kijelzö  LCD Kijelzö  

2 Hangszö rö  Telefön hangszö rö  

3 Kamera Kamera lencse je 

4 
LED 
zsebla mpa 

Bekapcsöla s: [Menü] → 
[Szervező] → 
[Zseblámpa] → <OK>, 
vagy nyömva tartva a 
<0> gömböt 

5 
Hangszö rö  
(csengö ) 

Kihangösí tö , FM ra diö , 
e bresztö , riaszta s e s 
zeneleja tszö  hangszö rö  

6 
Bal fünkciö  
gömb / 
<Menü> 

Ke szenle ti mö dban: 
bele pe s a menü be  
A menü ben: a gömb 
felett, a bal alsö  
sarökban le vö  parancs 
ve grehajta sa. Ha 
lenyöma s üta n azönnal 
megnyömja a * gömböt, 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.  3310 

a ke szü le k 
billentyü zete t za rhatja, 
vagy öldhatja fel. 
 

7 

Jöbb 
fünkciö  
gömb / 
<Névek> e s 
<Vissza> 
gömb 

Ke szenle ti ü zemben: 
bele pe s a 
Telefönkö nyvbe 
Menü ben: öpciö  
kiva laszta sa, melyet a 
gömb felett a jöbb alsö  
sarökban la t. 

8 
<Zöld 
kagyló> 
gömb 

Nyömja meg bejö vö  
hí va s fögada sa höz. 
Ke szenle ti mö dban a 
hí va selö zme nyekhez 
jüthat. 

9 
<Piros 
kagyló> 
gömb 

Kikapcsölt a llapötban: 
hösszan nyömva a 
ke szü le k bekapcsöl 

Bekapcsölt a llapötban: 
hösszan nyömva a 
ke szü le k kikapcsöl 
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Menü ben: visszale pe s a 
kezdö ke pernyö re. 

10 

Naviga ciö s 
gömbök, 
Fel, Le, 
Balra, 
Jobbra, e s 
Ók  

Menü ben ira nyí ta s, 
Sza mölö ge pben 
mü veleteket adhat meg 
az ala bbiak szerint: 
<Fel> - hözza ad, <Le> - 
kivön, <Balra> - 
szörza s, <Jobbra> - 
öszta s. 

11 Gömbsör Alfanümeriküs bill. 

12 
<*>/Za r 
gömb 

A bal fünkciö  gömb e s a 
* gömb lenyöma sa val 
za rhatja le vagy 
öldhatja fel a 
billentyü zetet. 

13 

<0> és  
Zseblámpa 
<Be/Ki> 
Gomb 

3 ma södpercig nyömva 
tartva kapcsölhatja be, 
vagy ki a zsebla mpa t 

14 Mikröfön 
Besze lgete s kö zben ne 
takarja el a mikröfönt, 
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Specifikációk 

Jellemző Leírás 

Düal SIM 2db SIM föglalat 

Ha lö zat GSM 900/1800MHz 

15 <#> gömb 

Hösszan nyömva 
a llí thatja a hangpröfilt, 
Ta rgyala s / Csendes / 
A ltala nös ü zemmö dba. 

16 
Akküfede l 
nyí la s 

Ó vatösan pattintsa le a 
ha tlapöt a SIM ka rtya 
vagy az akkü 
behelyeze shez. 

17 
Aüdiö  
csatlaközö   

Mini jack 3,5mm 
csatlaközö  a headset 
vagy fü lhallgatö  
haszna lata höz. 

18 
Micrö ÚSB 
csatlaközö  

Tö lte shez e s adatka bel 
csatlaköztata sa höz 
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Me ret e s sü ly 112×48×13,6 mm, 
122 g 

LCD 1,77", szí nes, nagy 
fe nyerejü  kijelzö  

Memö ria ka rtya max.  

32GB micröSD 

Kamera 2.0 Mpx 

Töva bbi fünkciö k Zeneja tszö , FM 
ra diö , zsebla mpa, 
Blüetööth, kamera  

Akkümüla tör 800mAh, Li-Iön  

3.7 V  

Tö lte s bemenet 100-240  

V~50/60 Hz, 0.2 A 

Tö lte s kimenet 5 V , 0.5 A 

Akkumulátor behelyezése és tárolása  

Az akkümüla tör elta völí ta sa höz 
kapcsölja ki a ke szü le ket, hü zza ki a 
tö ltö t. Csak gya ri akküt e s tö ltö t 
haszna ljön a ke szü le khez. Pattintsa le a 
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ha tlapöt a kö rme segí tse ge vel. Vigya zzön, 
a ke szü le k egyetlen alkatre sze se 
se rü ljö n. 

 
Helyezze be az akkümüla tört, ü gy högy az 
akkümüla tör aranyszí nü  pö lüsai 
e rintkezzenek a rekeszben la thatö  
aranyszí nü  csatlaközö kkal. Amennyiben 
teljesen feltö ltö dö tt a ke szü le k, a kijelzö n 
megjelenik a jelze s. 

Az akkümüla tör helyes tö lte se: 

• Csatlaköztassa a myPhöne 
ke szü le khez a micrö ÚSB csatlaközö t. 
Figyelem, a helytelen 
csatlaköztata skör a ka bel, vagy a 
ke szü le k csatlaközö ja se rü lhet, ezen 
se rü le sekre nem vönatközik a 
garancia. 
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• Csatlaköztassa az adaptert a 
ha lö zathöz. A tö lte s kö zben a jöbb 
felsö  sarökban le vö  akkümüla törön 
anima ciö  füt, Ha a ke szü le k ki völt 
kapcsölva, az anima ciö  a ke pernyö n 
villan fel. 

Tö lte s kö zben a ke szü le k melegedhet, ez 
megfelel a mü kö de snek, nem befölya sölja 
a teljesí tme nyt, vagy a ke szü le k 
stabilita sa t. 

• Ha a ke szü le ken le vö  akkümüla tör 
tö lte s anima ciö  mega ll, ele ri a 100%-
öt, a ke szü le k feltö ltö tt. 

• Ta völí tsa el a tö ltö t a ke szü le kbö l, 
e s a ha lö zatrö l. 

Amennyiben tö lte s nem sikerü l, tö ltö vel 
e s ke szü le kkel együ tt keresse a hivatalös 
szervizpartnerü nket 

Első lépések 

Helyezze be a SIM-ka rtya t. Ne feledje, 
högy a SIM-ka rtya aranyszí nü  pö lüsainak 
e rintkeznie kell a rekeszben la thatö  
aranyszí nü  csatlaközö kkal. MicröSD 
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ka rtya esete ben is hasönlö  mö dön ja rjön 
el. 

 

Új SIM kártya első használata: 

Adja meg a 4 jegyü  PIN kö döt, e s nyömja 
meg az ÓK gömböt. 

A PIN kö d egy 4 sza mjegybö l a llö  
azönösí tö , melyet a szölga ltatö ja adött a 
SIM ka rtya höz. Ú gyeljen arra, högy 
ha röm kí se rlet üta n a ke szü le k letilt, e s a 
szölga ltatö i csömagban tala lhatö  PÚK 
kö ddal tüd csak töva bble pni.  

 

Telefonhívás: 

Haszna lja a nümeriküs billentyü ket a 
telefönsza m bevitele hez, majd nyömja 
meg a zö ld kagylö  gömböt. A 
telefönkö nyvbö l is indí that hí va st, 
kiva lasztva a kí va nt ne vjegyet. 

 

 

 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.  3310 

Megjegyzés: 

Ve szhí va sök (105,107 stb..) SIM ka rtya 
ne lkü l, vagy pözití v egyenleg ne lkü l is 
indí thatö ak. 

Funkciók beszélgetés közben: 

Telefönhí va s kö zben sza mtalan fünkciö  
e rhetö  el, ü gy, mint a kihangösí ta s. 
Aktiva la sa höz nyömja meg a 
hangszö rö val jelzett gömböt. 

 

Energiatakarékos üzemmód: 

Ha nem haszna lja a ke szü le ket, nyömja 
meg a pirös kagylö  gömböt a kijelzö  
lekapcsöla sa höz, ezzel is 
meghösszabbí tva az ü zemidö t.  

 

Üzenetek 

A ke szü le k ü zenetek fögada sa ra e s 
kü lde se re alkalmas. A jöbb felsö  
sarökban e rtesü l az ü j, bee rkezett 
ü zenetekrö l.  
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Névjegyek  

A ke szü le kben tala lhatö  ne vjegyze kbe 
mentheti kapcsölatait, e s a 
telefönsza mökat. Javasölt az örsza g 
elö hí vö val (magyar telefönsza mna l +36) 
együ tt menteni a sza mökat.  

A lista ban kereshet a SIM ka rtya n e s a 
telefönön ta rölt ne vjegyek kö zö tt is. Itt 
tö rö lhet, szerkeszthet ne vjegyet, vagy 
indí that hí va st, kü ldhet ü zenetet. 

 

Hang profilok 

A ke szü le k tö bbfe le hangpröfilt ke pes 
ta rölni, melyek meghata rözza k a 
csengete s mö dja t, hangereje t, e s 
kü lö nbö zö  extra fünkciö kat  

A kiválasztáshoz kövesse a menüben: 

[Menü] → [Beállítások] → [Felhasználói 

profilok] 

A profil bekapcsolásához vagy 

szerkesztéséhez:  
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[Menü] → [Beállítások] → [Felhasználói 

profilok] → [Válasszon profilt] → [Opciók] 

→ [Aktivál] / [Testreszab] 

Nyelv 

Az angöl nyelv az alape rtelmezett 
bea llí ta s. Ma s nyelv kiva laszta sa höz 
kö vesse az ala bbi le pe seket: 

Nyömja meg a bal felsö  gömböt → menjen 
el a fögaskere k ikönig → 1x bal felsö  gömb 
→ 2x le gömb → 1x bal felsö  gömb → majd 
va lassza ki a lista bö l a kí va nt nyelvet. 

 

FM rádió 

A ke szü le kkel valö  ra diö za shöz 
csatlaköztassa a fü lhallgatö t, mely a 
ke szü le k antenna jake nt fünkciö na l. 

 

Kapcsolja be a rádiót:   

[Menü] → [Multimédia] → [FM Rádió] 

Válasszon csatornát: 
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[Opciók] → [Auto keresés és mentés] → 

[Kiválaszt] Az elérhető csatornák listáját az 

alábbi menüben találja: [Csatorna lista] 

Megjegyzés 

A ra diö mü sör minö se ge a helyi 
jelviszönyök fü ggve nye. Gyenge 
jelviszönyök mellett, e pü letek kö zt, 
pince kben, alaksörban elke pzelhetö , 
högy nem mü kö dik. 

 

Számológép  

Ke szü le ke vel alap sza mtani mü veleteket 
ve gezhet, ü gy, mint kivöna s, ö sszeada s, 
öszta s, szörza s.  

[Menü ] → [Extra k] → [Sza mölö ge p] 

1. Ha a 0 sza m jelenik meg a ke pernyö n, 
megadhatja a kí va nt sza möt.  

2. Va lassza ki a megfelelö  mü veletet (+, -, 
x, /) a naviga ciö s majd az ÓK gömbökkal.  

3. Adja meg a ma södik sza möt  

4. Az eredme ny megtekinte se hez nyömja 
meg az ÓK gömböt.   
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LED Lámpa  

A készüléken található egy LED zseb-

lámpa, a hátsó részen, melyet az alábbi <0> 

gomb megnyomásával kapcsolhat ki, vagy 

be. 

Amennyiben nem haszna lja a zseb-
la mpa t, minden esetben kapcsölja ki. 
Ezzel elkerü lheti a felesleges 
akkümüla tör haszna latöt, e s 
meghösszabbí thatja az ü zemidö t. A 
zsebla mpa bekapcsöla sa miatt lemerü lt 
akkümüla tör nem ke pzi re sze t a 
garancia lis felte teleknek. 

Kamera 

myPhone 3310 készüléken található kamera 

videó rögzítésére egyaránt használható. 

[Menü] → [Multimédia] → [Kamera] 

vagy a főképernyőn nyomjon <Fel> 

gombot a kamera alkalmazás 

megnyitásához. 

A felvétel készítéséhez nyomja meg az 

<OK> gombot. A képek alapesetben a 
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microSD kártyán lévő Photos/Képek 

mappába kerülnek mentésre. A képek 

visszanézhetők az alábbi menüben: [Menü] 

→ [Multimédia] → [Képmegjelenítő].  

 

Video rögzítése: 

[Menü] → [Multimédia] → [Video 

felvevő]. Felvétel megkezdéséhez nyomja 

meg az <OK> gombot, és a <Stop> gombot 

a leállításhoz. 

A képek alapesetben a microSD kártyán 

lévő „Videó” mappába kerülnek mentésre. 

Visszanézheti kisfilmjeit az alábbi 

programmal: [Menü] → [Multimédia] → 

[Video lejátszó]. 
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Bluetooth 

[Menü] → [Beállítások] → [Kapcsolódás] 

→ [Bluetooth] 

A myPhöne 3310 ke szü le kben Blüetööth 
mödül tala lhatö , melynek segí tse ge vel 
vezete k ne lkü l kapcsölö dhat a 
kömpatibilis eszkö zö kkel, 10 me teres 
hatö ta völsa gön belü l. A Blüetööth öpciö  
bekapcsöla sa kö vetkezte ben 
megnö vekedik az energiafögyaszta s, 
kapcsölja ki a haszna lat ve gezte vel. 

Blüetööth menü : 

• [Bekapcsolás] – be- vagy 
kikapcsölhatja a Blüetööth ve telt. 

• [Láthatóság] – az öpciö  bekapcsöla sa 
üta n engede lyezi ma s Blüetööth 
eszkö z kapcsölö da sa t. 

• [Párosított eszközök] – ra kereshet 
ü j eszkö zö kre a hatö -ta völsa gön belü l, 
de itt tala lja a ma r csatlaköztatött 
eszkö zö k lista ja t is. Va lassza ki, e s 
kapcsölö djön a kí va nt eszkö zhö z  
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• [Új eszköz felvétele] – a ke szü le k 
ra keres a kö zeli eszkö zö kre, majd 
felkí na lja a csatlaköza st.  

• [Név] – mö dösí thatja ke szü le ke ma s 
eszkö zö k a ltal la tött elneveze se t, 
alapesetben ez „myPhöne_3310”. 

• [További.] – egye b aüdiö , memö ria e s 
mödül cí m öpciö k  

Gyári beállítások visszaállítása 

[Menü] → [Beállítások] → [Gyári 
beállítások visszaállítása] → <OK>, 
adja meg a jelszö t e s nyömja meg az 
<OK> gömböt 

A visszaa llí ta shöz szü kse ges kö d: 1122. 

 

Készülék helyes használata 

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. 

 



© 2017 myPhone. Minden jog fenntartva.  3310 

Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. 

A nem szakszerű szétszerelés végzetes 

hibákhoz vezethet 

Megjegyzés 

A ke szü le k egyes esetekben elte rhet a 
haszna lati ü tmütatö ban leí rtaktö l, a 
kü lö nbö zö  szöftver verziö k miatt. Egyes 
menü  nevei elte rhetnek. A legfrissebb 
ü tmütatö t a http://www.myphöne.pl/ 
hönlapön tala lja elektröniküs förma ban. 

SAR tanúsítási információ 

EZ A KE SZÚ LE K MEGFELEL A RA -
DIÓ HÚLLA M KIBÓCSA TA SÓKRA 
VÓNATKÓZÓ  ELÓ I RA SÓKNAK. A 
telefönke szü le k ra diö hülla mökat böcsa t 
ki e s fögad be. A ke szü le k a ltal 
kiböcsa jtött ra diö hülla mök a 
nemzetkö zi-leg elö í rt me rte ket nem 
le pik tü l. Ezt az ira nyelvet a Fü ggetlen 
Tüdöma nyös Szervezet (ICNIRP) hözta 
le tre, amely meghata rözza a 
kiböcsa thatö  hata re rte ket, eza ltal 

http://www.myphone.pl/
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biztösí tva körtö l e s ege szse gi a llapöttö l 
fü ggetlenü l minden ember ve delme t.  

A möbiltelefönök ra diö hülla m 
kiböcsa jta sa ra haszna lt me rte kegyse g a 
SAR, a specifiküs abszörpciö s ra ta. Az 
ICNIRP a ltal meghata rözött hata r 10 
grammönke nt a tlagösan 2 W/kg). 

A myPhone 3310 maxima lis SAR 
kiböcsa jta sa 0,756 W/kg. 

Elektromos és elektronikus hulladék 
elhelyezése 

 (2012/19/ÚE). WEEE figyelmeztete s 
(Waste Electrical and Electrönic 
Eqüipment - elektrömös e s elektröniküs 
berendeze sek hüllade kai) 

A WEEE lögö  a dökümentümön vagy a 
döbözön azt jelzi, högy a terme ket tilös 
ma s ha ztarta si felesleggel a szeme tbe 
döbni. Ó nnek göndösködni kell rö la, högy 
minden elektrömös e s elektröniküs 
ke szü le ket az arra kijelö lt helyre jütassa, 
ahöl az effe le vesze lyes terme keket majd 
ü jrahasznösí tja k. Az elektrömös e s 
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elektrönikai ke szü le kek szelektí v 
gyü jte se e s ü jrahasznösí ta sa segí t a 
terme szetes energiaförra sök 
megö va sa ban. Töva bba , az 
ü jrahasznösí ta s segí t az emberek 
ege szse ge nek e s a kö rnyezet 
tisztasa ga nak megö rze se ben. Töva bbi 
införma ciö t az elektrömös e s 
elektrönikai hüllade kökrö l, az 
ü jrahasznösí ta srö l e s a gyü jtö pöntökrö l
 a helyi va röskö zpönt 
hüllade kgyü jte si e s ü jrahasznösí ta si 
szölga lata na l, az ü zletben, ahöl a 
ke szü le ket va sa rölta vagy a ke szü le k 
gya rtö ja tö l ke rhet. 

CE 0700 MEGFELELŐSSÉGI 
NYILATKOZAT 

A myPhöne Sp.  z ö.ö. kijelenti, högy ez a 
terme k eleget tesz az alapvetö  
kö vetelme nyeknek, az Eürö pai 
2014/53/UE ira nyelvnek – e s minden EÚ-
s ira nyelvnek. 
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Egyéb információk a termékről: 
http://www.myphone.pl/en/ 
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