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Pozícia Popis Funkcia 

1 Displej LCD displej. 

2 Slúchadlo Reproduktor pre  telefonovanie. 
3 Fotoaparát Objektív fotoaparátu. 

4 Svietidlo Možno zapnúť / vypnúť pomocou spínača svietidla (13). 
5 Reproduktor Zadný hlasitý reproduktor pre hlasité telefonovanie alebo 

prehrávanie hudby atď. 
Pozícia Popis Funkcia 

6 Ľavý funkčný 
kláves 

Pohotovostný režim: vstup do Menu. 
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v 
ľavom spodnom rohu displeja nad daným klávesom. 
Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavého funkčného 
klávesu a ihneď potom stlačením * zamkne / odomkne 
klávesnicu 



7 Pravý funkčný 
kláves 

Pohotovostný režim: Kontakty. 
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v 
pravom spodnom rohu displeja nad týmto klávesom. 

8 Tlačidlo pre 
príjem hovoru 

Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. 
Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov. 

9 Tlačidlo pre 
ukončenie 
hovoru 

Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. 
Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. 
V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku. 

10a Navigačné 
tlačidlo 
hore 

Pohotovostný režim: vstup do Fotoaparátu (možno zmeniť). 
V menu: pohyb hore. 

10b Navigačné 
tlačidlo 
doprava 

Pohotovostný režim: zvýšenie hlasitosti. 
V menu: pohyb doprava. 

10c Navigačné 
tlačidlo dole 

Pohotovostný režim: vstup do Hudobného prehrávača (možno 
zmeniť). 
V menu: pohyb dole. 

10d Navigačné 
tlačidlo 
doľava 

Pohotovostný režim: zníženie hlasitosti. 
V menu: pohyb doľava. 

10e Tlačidlo OK Pohotovostný režim: vstup do Menu. 
V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. 
Funkcia tlačidla je vždy zobrazená displeji nad tlačidlom. 

11 Klávesnica Alfanumerická klávesnice 

12 Tlačidlo * Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. 
V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu taká možnosť. 

13 Spúšť svietidla Pohotovostný režim: dlhým stlačením – zapnutie/vypnutie 
svietidla (4). 

14 Mikrofón Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou. 
15 Tlačidlo # Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. 

V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu taká možnosť. 
Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje / deaktivuje 

tichý režim. 
16 Kryt batérie Miesto pre otvorenie krytu. 
17 HF konektor 3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree. 

18 Micro USB 
konektor 

Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu.  

Špecifikácia 

Parametre Popis 

Pásmo GSM 850/900/1800/1900MHz 

Rozmery a hmotnosť 112x48x13,6 mm, 122 g 
LCD 1.77“   



Výdrž v pohotovostnom režimu až 9 dní 

Doba hovoru až 6 hodín 
Batéria 800mAh, Li-Ion 

Pamäť 100 SMS správ 
300 telefónnych čísel 

Pamäťová karta podporuje microSDHC až do 32GB 
Fotoaparát VGA – 0,3MPx 

Dodatočné funkcie audio prehrávač, video prehrávač, 
záznamník, budík, FM rádio, 
kalkulačka možnosť pripojenia a 
nabíjania cez USB 

SAR 0,756 W/kg 

Vloženie a nabíjanie batérie 

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. 
Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou 
vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené 
pre použitie s týmto modelom. 
Telefón pripojte k nabíjačke. Počas nabíjania netelefonujte. 
Ak je batéria veľa vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.  
 

Prvé kroky 
 
Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite. 

Pri prvom použití novej SIM karty: 

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrďte. 

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 

pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK 

kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora. 

volanie: 

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vr. Medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, 

napr. + 421 pre SR) a potvrďte. Volať možno aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom 

zozname). 

Upozornenie: 

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania na číslo 112 môžete 

vykonávať aj bez vloženej SIM karty alebo sa SIM bez kreditu. 

Funkcie počas hovoru: 

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý odposluch). 

Úspora energie: 



Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej počas nečinnosti telefónu. Toto je možné 

nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky. 

Správy 

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na 
displeji telefónu. 

Kontakty 

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne 

číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká 

republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.) 

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a 

potom s nimi ďalej pracovať (napr. Volať, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.). 

Profily 

V telefóne je možné si prednastaviť 3 profily, ktoré určia telefónu hlasitosť zvonenia, typ 
zvonenia a ďalšie funkcie v určitých situáciách. 
Menu => Nastavenia => Profily 
Tu si zvoľte príslušný profil a v menu Voľby => Prispôsobiť si ho upravte. 
Vybraný profil aktivujete: 
Menu => Nastavenia => Profily => napr. Hlavný => Aktivovať 
 

Jazyk 
 
Slovenský je prednastavený ako predvolený jazyk telefónu. 

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej 

obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavý horný kláves (LFK) => 1x 

navigačný kláves doľava => 1x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) => 

2x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) => 2x navigačný kláves nadol 

=> potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) a tu už môžete vybrať slovenčinu alebo iný jazyk, ktorý 

ovládate 

FM rádio 
 
Počúvanie rádia nie je možný bez pripojenia slúchadiel, ktoré majú funkciu antény. Kvalita 
počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Rádio 
nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov. 
Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použite navigačné klávesy (hore / dole) pre zmenu 
frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby, vyberte menu Voľby a tu si 



nastavte potrebné. Keď je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po 
ukončení hovoru sa opäť samo zapne. 
 

Kalkulačka 
 
Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a 
deliť. 
Ovládanie 
1. Ak svieti na displeji "0" môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať 
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole / 
doľava / doprava. 
3. Vložte druhé číslo 
4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte navigačné tlačidlo OK. 
Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #. 

Svietidlo 

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svietidlo je možné zapnúť / vypnúť 
dlhým stlačením tlačidla "0". Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo 
aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybití batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. 
Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácii a nemožno ju brať ako závadu 
telefónu. 

BLUETOOTH 

Menu => Nastavenia => Pripojenie => Bluetooth 
Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý 
na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že ak je 
Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje. 
V menu Bluetooth nájdete nasledujúce: 
• Stav - On / Off - funkciu Bluetooth možno zapnúť alebo vypnúť - zapnuté Bluetooth je 
zobrazené ikonou na displeji 
• Viditeľnosť - tu si môžete nastaviť viditeľnosť vášho telefónu pre okolité zariadenia 
• Moje zariadenia - tu máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu, alebo ak už máte 
nejaké zariadenia spárovaná, zobrazuje sa vám tu ich zoznam. Z tohto zoznamu si môžete 
zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať / zmazať / zmazať 
celý zoznam alebo zobraziť zoznam dostupných služieb. 
• Hľadať audio zariadenia - telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s 
Bluetooth v jeho dosahu - nájdená zariadenie následne zobrazí na displeji - následne je 
možné sa k zariadenie pripojiť. Pozor niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení 
Bluetooth a je potrebné postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. 
U väčšiny zariadení sa prvý krát musí vykonať tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa 
líšiť podľa zariadenia a nájdete ho v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom 
použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojenie a už nie je 



potrebný žiadny kód 
zadávať. 
• Názov zariadenia - zadajte si meno, pod ktorým váš 
telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení 
 

Obnoviť predvolené nastavenia 

Menu => Nastavenia => Obnovenie nastavení 
Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrenského nastavenia. 
Prednastavené heslo je 1122 
 

Upozornenie 

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením 
podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, 
extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod. Spoločnosť myPhone Sp. z o.o. ani iný 
predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností 
uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. 
Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude 
znamenať stratu záruky. 

Návod 

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. 
Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav 
telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo 
Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na ww.myphone.pl. 
Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené 
 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 

2012/19 / EÚ o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého 

odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území 

Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To 

sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. 

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. 

CE 0700 PROHLÁSENIE O ZHODE 
Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto vyhlasuje, že mobilný 

telefón myPhone spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 

2014/53 / ES. 
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