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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

myPhone Fun 5
(viedtālrunis)
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Pateicamies, ka izvēlējāties šo myPhone ierīci. Šī Ekspluatācijas
rokasgrāmata ir izstrādāta nolūkā izskaidrot Lietotājam ierīces
darbības principus. Pilna versija ir pieejama QR kodā, kas atrodas uz
šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.
Aizliegts pavairot, izplatīt, tulkot vai jebkādā veidā nodot, tostarp ar
elektronisku

vai

mehānisku

līdzekļu

palīdzību,

jebkuru

šīs

Ekspluatācijas rokasgrāmatas daļu, ieskaitot kopiju izgatavošanu un
reģistrēšanu vai uzturēšanu jebkurā informācijas uzglabāšanas vai
izgūšanas sistēmā, bez iepriekšējas uzņēmuma myPhone rakstveida
piekrišanas.
Ekspluatācijas rokasgrāmatas lietošana
Ekspluatācijas rokasgrāmatā atainotā ierīce un ekrānuzņēmumi var
atšķirties no Jūsu ierīces. myPhone Fun 5aksesuāri var vizuāli
atšķirties no Ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļautajos attēlos
redzamajiem aksesuāriem.
Šī Ekspluatācijas rokasgrāmata apraksta Android™ sistēmā piedāvātās
iespējas. Apraksti var atšķirties atkarībā no Lietotājam piederošās
operētājsistēmas versijas.
Svarīga informācija
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Vairākums lietotņu, ko var uzstādīt šajā ierīcē, ir mobilās lietotnes. Šo
lietotņu darbība var atšķirties no tām identisku personālajā datorā
uzstādītu lietotņu darbības.
Ierīcē uzstādītās lietotnes atšķiras atkarībā no valsts, reģiona un
iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem. Uzņēmums myPhone neatbild
par jebkāda veida darbības efektivitātes traucējumiem, kuru cēlonis ir
trešās puses programmnodrošinājums.
Uzņēmums myPhone neatbild par jebkāda veida defektiem, kas var
rasties, veicot labojumus reģistra iestatījumos vai modificējot
operētājsistēmas programmnodrošinājumu. Jebkurš mēģinājums
modificēt operētājsistēmu var negatīvi ietekmēt ierīces un lietotņu
darbību un atsauc jebkuru garantiju.
Informācija par
ražotāju
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka
31
00-511 Warsaw
Polija
Tīmekļa vietne: http://myphone.pl
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Viedtālruņa izskats
1. Pogas: Atpakaļ / Uz sākumu / Izvēlne
2. Daudzfunkcionāls micro-B USB savienotājs
3. Priekšējā kamera
4. Mini spraudnis 3,5 mm
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas poga
6. Skaļuma pogas skaļāk/klusāk

myPhone Fun 5 LV
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SIM kartes un atmiņas kartes ievietošana
SIM kartes ievietošana
myPhone Fun 5ir viedtālrunis ar duālu SIM kartes tehnoloģiju, kas ļauj
lietot divus mobilos tīklus vienlaicīgi.
Tas atbalsta micro-SIM kartes un SIM kartes. Lai pareizi ievietotu
SIM karti:


Izslēdziet tālruni un ar nagu vai pirksta galu noņemiet vāciņu.
Noņemiet viedtālruņa vāciņu uzmanīgi, lai nesabojātu ierīces
sānos esošās pogas.



Izņemiet bateriju.



Ievietojiet micro-SIM karti(-es) vai SIM karti(-es) spraugā(-s)
atbilstoši virs spraugas(-ām) esošajās piktogrammās sniegtajām
norādēm.

Micro SIM karšu adapteri
Neievietojiet viedtālrunī tukšu (bez kartes) micro-SIM kartes adapteri.
Tas iestrēgs. Mēģinājumi izvilkt iestrēgušo adapteri no spraugas var
radīt mehāniskus tālruņa bojājumus. Ja SIM kartes adapteri nav
iespējams izvilkt no ietveres, sazinieties ar pilnvarotu myPhone
servisu!
Atmiņas kartes ievietošana
Lietojiet tikai salāgojamas un uzņēmuma apstiprinātas atmiņas kartes.
Nesalāgojamas atmiņas kartes var sabojāt pašu karti un/vai ierīci un
iznīcināt datus. Atmiņas karte nav salāgojama tad, ja tālrunis
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neatbalsta kartes formātu (jālieto microSD formāts) vai kartes apjomu
(vairāk nekā 32 GB). Lai pareizi ievietotu atmiņas karti:


Izslēdziet tālruni un ar nagu vai pirksta galu noņemiet vāciņu.
Noņemiet viedtālruņa vāciņu uzmanīgi, lai nesabojātu ierīces
sānos esošās pogas.



Izņemiet bateriju.



Ievietojiet atmiņas karti spraugā starp SIM karšu spraugām
atbilstoši virs spraugas esošajā piktogrammā sniegtajām
norādēm.

Darbvirsmas ekrāns
Galvenajā ekrānā Jūs varat piekļūt paziņojumu lietotnēm, balss
komandām un daudzām citām funkcijām.
Īsinājumikonu pievienošana darbvirsmas ekrānā: turiet pirkstu
uz izvēlētās lietojumprogrammas un velciet to uz ekrānu.
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Iestatījumu pielāgošana: lai mainītu Wi-Fi, spilgtumu utt., ar
diviem pirkstiem pavelciet uz leju statusa joslu.
1. Slidiniet uz leju vienu pirkstu, lai aplūkotu paziņojumu, vai divus
pirkstus, lai redzētu iestatījumus.
2. Lai sāktu meklēšanu, ievadiet paroli vai izmantojiet balss
meklēšanu.
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3. Lai redzētu visas lietojumprogrammas, pieskarieties
Lietojumprogrammu ikonai.
DROŠĪBA
Rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Šeit minēto pienākumu neievērošana
ir bīstama vai pretrunā ar tiesisko regulējumu.
NERISKĒJIET
Neieslēdziet ierīci vietās, kur elektronisku ierīču lietošana ir aizliegta
vai ja tas var radīt traucējumus vai cita veida risku.
SATIKSMES DROŠĪBA
Nelietojiet ierīci, braucot pie auto stūres.
IEROBEŽOTA LIETOJUMA ZONAS
Izslēdziet tālruni lidmašīnā, jo tas var traucēt citu lidmašīnā esošu
iekārtu darbību. Tālrunis var traucēt medicīnas iekārtu darbību
slimnīcās un veselības aizsardzības iestādēs. Ievērojiet visus
medicīnas darbinieku izteiktos aizliegumus, noteikumus un
brīdinājumus.
DROŠĪBA DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀS
Izslēdziet tālruni, kad uzpildiet automašīnā degvielu. Nelietojiet
tālruni ķīmisku vielu tuvumā.
KVALIFICĒTI PAKALPOJUMI
Šo izstrādājumu drīkst uzstādīt vai remontēt tikai kvalificēti myPhone
darbinieki vai pilnvarots servisa centrs. Ja ierīce tiks remontēta
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nepilnvarotā vai nekvalificētā servisā, ierīci var sabojāt un tiks
zaudēta garantija.
BATERIJAS UN AKSESUĀRI
Nepieļaujiet ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras (zem 0°C/32°F
un virs 40°C/104°F) ietekmi uz bateriju. Ļoti augsta vai zema
temperatūra var negatīvi ietekmēt darbspēju un baterijas darbības
laiku. Nepieļaujiet saskari ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem. Tas
var izraisīt daļēju vai pilnīgu baterijas sabojāšanos. Lietojiet bateriju
tikai tam paredzētajam mērķim. Neiznīciniet, nebojājiet un nemetiet
bateriju ugunī – tas var būt bīstami un izraisīt eksploziju. Izlietotas vai
bojātas baterijas ir jāuzglabā speciālā tvertnē.
Baterijas lādēšana ilgāk par nepieciešamo laiku var radīt bojājumus.
Tāpēc baterijas vienai uzlādes reizei nevajadzētu ilgt vairāk nekā trīs
dienas. Nepareiza tipa baterijas lietošana var izraisīt eksploziju.
Neatveriet bateriju. Baterija ir jāizmet, ievērojot instrukcijas. Kad
nelietojat lādētāju, atslēdziet to no elektrotīkla. Ja lādētāja vads ir
bojāts, neremontējiet to, bet nomainiet lādētāju pret jaunu. Lietojiet
tikai oriģinālos ražotāja aksesuārus.
BEZVADU INTERNETS (WI-FI (WLAN))
Eiropas Savienības dalībvalstīs WLAN tīklu iekštelpās var lietot
neierobežoti. Francijā WLAN tīklu nedrīkst lietot ārpus telpām.
BĒRNI
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Šī ierīce nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir mazas, un bērns
tās var viegli norīt vai aizrīties ar tām. Sargiet ierīci un tās aksesuārus
no bērniem.

© 2016 myPhone. Visas tiesības aizsargātas

myPhone Fun 5 LV

TRAUCĒJUMI
Visas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus, kas ietekmē citu
iekārtu darbību.
PIEZĪME
Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, nelietojiet ierīci,
ilgstoši ieslēdzot augstāko skaļuma līmeni, un nelieciet
darbojošos tālruni tieši pie auss.
Norādījumi par drošību
Kļūmju novēršana
Ja ar Jūsu ierīci rodas kādas problēmas, nodublējiet svarīgākos datus
(kontakti, īsziņas, attēli, video, mūzika utt.) un restartējiet tālruni vai
atjauniniet noklusējuma iestatījumus. Ja problēma tādējādi netiek
novērsta, izlasiet šos padomus un rīkojieties atbilstoši katrā
konkrētajā gaidījumā ieteiktajam risinājumam.
•

SD atmiņas karte – pārbaudiet, vai tā ir pareizi ievietota SD
kartes spraugā. Ja problēma tādējādi netiek novērsta,
izmantojiet citu atbilstošas klases un apjoma karti SD karti.

•

USB – pārbaudiet, vai tālrunis ir pareizi pievienots otrai
ierīcei. Pārbaudiet USB pieslēguma tipu sava tālruņa
iestatījumos (paziņojumu ekrānā ir pieejama īsinājumikona).
Ja problēma tādējādi netiek novērsta, izmantojiet citu kabeli.

•

Internets / bezvadu internets – pārbaudiet, vai tālrunis nav
iestatīts lidojuma režīmā, kas atspējo jebkuras bezvadu interneta
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tīkla funkcijas. Pārbaudiet tīkla diapazonu. Pārbaudiet, vai
tālruņa attiecīgā funkcija ir ieslēgta un vai iestatījumi ir pareizi.
Pārliecinieties, ka parole piekļuvei bezvadu internetam ir
pareiza.
•

Bluetooth – pārbaudiet Bluetooth ierīces redzamības iespējas.
Pārliecinieties, ka abas ierīces atrodas Bluetooth savienojuma
diapazonā un ka starp tām nav šķēršļu (lūdzam ņemt vērā, ka
daži

LCD

monitori

absorbē

magnētiskos

viļņus).

Pārliecinieties, ka abām ierīcēm ir pietiekami daudz brīvas
atmiņas vietas, lai apmainītos ar failiem. Pārbaudiet, vai abas
ierīces nedarbojas lidojuma režīmā (lidojuma režīms bloķē
Bluetooth).
•

Skaņas signāli – pārbaudiet, vai tālruņa skaņa nav izslēgta, un
pārbaudiet citus skaņas iestatījumus. Pārliecinieties, ka
spraudnis ir pareizi ievietots miniJack 3,5 ligzdā. Daži miniJack
spraudņi atšķiras, un, iespējams, skaņa nav dzirdama tieši tāpēc
– pamēģiniet citu vadu. Pārbaudiet, vai Jūsu ierīcei der cits
vads, vai izmantojiet adapteri (nav iekļauts).

•

Attēli un ekrānuzņēmumi – pārbaudiet, vai kameras lēca nav
aizsegta. Pārbaudiet, vai ierīcei ir pietiekami daudz atmiņas
vietas SD kartē vai iebūvētajā atmiņā (atkarībā no tā, kurā
atmiņā tiek saglabāti attēli vai ekrānuzņēmumi). Pārbaudiet, vai
SD karte ir ievietota pareizi.
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Lai gan notiek baterijas uzlāde, tās uzlādes līmenis nepārtraukti
krītas – izslēdziet visas opcijas, piemēram, bezvadu internetu,
Bluetooth un atrašanās vietu un samaziniet ekrāna spilgtumu
(šīs opcijas patērē visvairāk enerģijas), pēc tam aktivizējiet
lidojuma režīmu. Šie vienkāršie soļi paātrina tālruņa uzlādi.
Iesakām veikt tālruņa uzlādi, izmantojot adapteri, nevis
personālā datora USB ligzdu.

•

Ja problēmu joprojām nevar atrisināt, sazinieties ar ierīces
ražotāju.

Atmiņas karte lietošana
Neizņemiet atmiņas karti, kad pa to tiek pārvietota
informācija vai kad to lieto ierīce. Tādējādi Jūs varat zaudēt
datus vai sabojāt karti/ierīci.
Neaiztieciet atmiņas kartes zeltītās tapiņas ar rokām vai
metāla priekšmetiem. Ja tālrunis ir netīrs, noslaukiet to ar
mīkstu lupatiņu.
Personas datu un informācijas aizsardzība
Iesakām regulāri veidot svarīgāko datu dublējuma kopijas.
Uzņēmums myPhone neatbild par jebkāda veida datu
zudumiem.
Pirms ierīces izmešanas izdzēsiet visus datus ([Lietotņu
izvēlne] -> [Iestatījumi] -> [Datu kopēšana un dzēšana] ->
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[Rūpnīcas iestatījumi] -> [Atiestatīt tālruni]). Tādējādi Jūs
pasargāsiet savu personisko informāciju no nozagšanas.
Lejuplādējot

lietotnes,

izlasiet

visu

ekrānā

redzamo

informāciju. Īpašu uzmanību pievērsiet lietotnēm, kas
pieprasa piekļuvi daudzām funkcijām vai personiskai
informācijai.
Regulāri pārbaudiet kontus, lai pārliecinātos, ka tiem
nepiekļūst nepiederošas personas un ka tie netiek lietoti
aizdomīgā veidā. Ja Jūs konstatējat jebkādas liecības par
neatbilstošu

personiskās

informācijas

izmantošanu,

sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai izdzēstu vai mainītu
konta informāciju.
Ja Jūs tālrunis ir nozaudēts vai nozagts, nekavējoties
nomainiet kontu (Google, e-pasts, sociālie plašsaziņas
līdzekļi utt)., lai aizsargātu personisko informāciju.
Centieties neizmantot lietotnes no nezināmiem avotiem.
Nobloķējiet tālruni, izmantojot raksta šifru, paroli vai PIN
kodu.
Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus.
Neizplatiet jebkādu ar autortiesībām aizsargātu saturu bez
autortiesību īpašnieka atļaujas. Šo nosacījumu neievērošana
var izraisīt autortiesību pārkāpumu. Ražotājs neatbild par
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jebkurām tiesiskajām sekām, kuru cēlonis ir jebkuru ar
autortiesībām aizsargātu materiālu nelegāla izplatīšana.
Norādījumi par bateriju pareizu lietošanu
Šajā ierīcē ievietoto bateriju var uzlādēt, izmantojot USB ligzdu.
Tomēr tas nav ieteicams USB portā esošā zemā sprieguma dēļ, un
pat tad, ja baterija ir pievienota, tā var būt jau izlādējusies. Ja
vēlaties uzlādēt bateriju, izmantojot USB, izslēdziet tālruni. Ja
baterija ir nosēdusies, uzlādējiet to, lai varētu turpināt lietot
tālruni. Ja vēlaties pagarināt baterijas darbmūžu, ļaujiet tai
izlādēties līdz līmenim, kas ir zemāks par 20% no pilna līmeņa,
un tad uzlādējiet to pilnībā.
Ja nelietojat adapteri, atvienojiet to no tālruņa. Baterijas lādēšana
ilgāk par nepieciešamo laiku var saīsināt baterijas darbmūžu.
Baterijas temperatūra ietekmē uzlādes kvalitāti. Pirms uzsākt
uzlādēšanu, bateriju var būt nepieciešams atdzesēt vai uzsildīt
līdz istabas temperatūrai. Ja baterijas temperatūra pārsniedz 40
grādus, bateriju nedrīkst uzlādēt!
Nelietojiet bojātu bateriju!
Baterijas darbmūžs var saīsināties, ja tā tiek pakļauta ļoti
zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmei; tas var radīt
ierīces darbības traucējumus arī tad, ja baterija tika uzlādēta
pareizi.
Ierīces apkope
Lai pagarinātu ierīces darbmūžu, ņemiet vērā šādus ieteikumus:
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Sargiet ierīci un tās aksesuārus no bērniem.
 Sargiet ierīci no šķidrumiem, jo tie var sabojāt ierīces
elektroniskos elementus.


Sargiet ierīci no pārāk augstas temperatūras, jo tas var saīsināt
ierīces elektronisko elementu darbmūžu, izkausēt plastmasas
elementus un iznīcināt bateriju.



Nemēģiniet izjaukt ierīci. Neprofesionāla iejaukšanās var nodarīt
būtisku kaitējumu ierīcei vai iznīcināt to.



Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu lupatiņu. Nelietojiet jebkāda
veida skābes vai kodināšanas šķīdumus.



Lietojiet tikai oriģinālos aksesuārus – ja pārkāpsiet šo noteikumu,
iespējams, tiks anulēta garantija.



Ierīces iepakojumu drīkst nodot pārstrādei, ievērojot noteikumus.

Drošība mūzikas klausīšanās /zvanīšanas laikā
Tālrunis var radīt skaļu troksni, kas var traumēt Jūsu dzirdi. Ja
lietojat tālruni vai skaļruni, turiet to drošā attālumā no auss un
neklausieties to lielā skaļumā ilgstoši.
Apkārtējās vides drošība

© 2016 myPhone. Visas tiesības aizsargātas

myPhone Fun 5 LV

Izslēdziet ierīci vietās, kur tālruņu lietošana ir aizliegta vai kur tas var
radīt traucējumus un risku. Jebkuru tādu ierīču izmantošana, kas lieto
radio viļņus, rada medicīnas iekārtu (piem., elektrokardiostimulatoru)
darbības traucējumus, ja tām nav nodrošināta pienācīga aizsardzība
(šaubu gadījumā lūdzam konsultēties ar ārstu vai medicīnas iekārtas
ražotāju).
Piezīme
Ražotājs neatbild par sekām, kas
radušās, neatbilstoši lietojot ierīci vai
neievērojot ieteikumus.
Programmnodrošinājuma versijas var
tikt atjauninātas bez iepriekšēja
paziņojuma.

Paziņojums
Programmnodrošinājum
a versijas var tikt
atjauninātas bez
iepriekšēja paziņojuma.

Ierīces pareiza izmešana
Ierīce ir apzīmēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/19/ES ( 2012.
gada 4. jūlijs ) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA). Ar šo simbolu apzīmētos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar
sadzīves atkritumiem. Lietotājs ir atbildīgs par izlietotu elektrisko vai
elektronisko iekārtu pareizu izmešanu, nogādājot tās pieņemšanas
punktā, kur šādas iekārtas tiek pārstrādātas. Šāda veida atkritumu
savākšana slēgtās tvertnēs un pareiza reģenerācija palīdz aizsargāt
dabas resursus.
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Pareizai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei ir
labvēlīga ietekme uz veselību un apkārtējo vidi. Lai saņemtu
informāciju par to, kur un kā droši izmest elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus, lietotājam ir jāsazinās ar attiecīgo pašvaldības
iestādi, atkritumu savākšanas punktu vai pārdevēju.
Bateriju pareiza izmešana
Saskaņā

ar

2006/66/EK

Eiropas

Parlamenta

(2006. gada

un

6. septembris)

Padomes
par

Direktīvu

baterijām

un

akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem izstrādājums ir
marķēts ar simbolu. Šis simbols nozīmē, ka ierīcē izmantotās baterijas
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet ir jāievēro direktīva
un vietējais tiesiskais regulējums. Neizmetiet baterijas pie nešķirotiem
sadzīves atkritumiem. Bateriju lietotājiem ir jāizmanto pieejamie šādu
izstrādājumu pieņemšanas punkti, kas nodrošina reciklēšanu, pārstrādi
un utilizāciju. Eiropas Savienībā bateriju savākšanu un pārstrādi veic,
ievērojot īpašu kārtību. Lai uzzinātu vairāk par spēkā esošo uzlādējamo
bateriju pārstrādes kārtību, sazinieties ar pašvaldību, atkritumu
pārstrādes iestādēm vai atkritumu izgāztuvi.
Prečzīmes


Android, Google, Google Play, Google Play logotips un citi
zīmoli ir Google Inc prečzīmes.



Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētās prečzīmes.



Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance asociācijas patentēta
prečzīme.
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Citas tirdzniecības zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to
īpašniekiem.

Paziņojums par atbilstību Eiropas Savienības direktīvām.
myPhone Sp. z o.o. garantē un paziņo, ka izstrādājums atbilst
visiem uz to attiecināmajiem Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2014/53/EK noteikumiem
Atbilstība ir pieejama šādā interneta adresē:
http://www.myphone.pl/certyfikaty
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