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2. Ohutus
Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke
olukordi ning võib-olla seadusevastane.
—ÄRA RISKI—
Hoia seade väljalülituna paikades, kus on elektrooniliste seadmete kasutamine keelatud
või kus ta võib tekitada häireid või ohtu. Ärge pillake maha või kahjustage
mehaaniliselt oma nutitelefoni.
—HÄIRED—
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Kõik juhtmevabad seadmed võivad tekitada häireid, mis võivad mõjutada muude
seadmete toimimise kvaliteeti.
—KEELUALAD—
Lülitage telefon välja lennukis, sest see võib häirida teiste seadmete tööd. Telefon võib
segada meditsiinitehnika toimimist haiglates ja sellega seotud asutustes. Järgige kõigi
keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid ja meditsiinitöötajate hoiatusi.
— KVALIFITSEERITUD TEENINDUS—
Toodet võib paigaldada ja remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
Remondiga volitamata teenindus võib põhjustada telefoni kahjustamise ja garantii
kaotuse.
—WI-FI (WLAN)—
Euroopa liidu riikides võib kasutada WLAN võrku siseruumides piiramatult.
ERIVAJADUSTEGA INIMESED
Seadet ei tohiks kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed) kellel on füüsiline või vaimne
puue, samuti isikud kellel pole varasemaid kokkupuuteid elektroonikaseadmetega. Nad
võivad seadet kasutada ainult siis, kui on kohal füüsiline isik, kes vastutab nende
heaolu eest.
—LAPSED—
Telefon ei ole mängu asi. Hoidke seade ja selle lisaseadmed lastele kätte saamatus
kohas.
—TANKLAD—
Lülitage alati telefon välja, kui tangite autot tanklas. Ärge kasutage telefoni
kemikaalide läheduses.
— AKUD JA MUUD TARVIKUD—
Akut tuleb kasutada vastavalt selle eesmärgile. Vältige aku kokkupuudet väga kõrge /
madala temperatuuriga (alla 0 ° C / 32 ° F ja üle 40 ° C / 104 ° F). Äärmuslikud
temperatuurid võivad mõjutada aku mahtuvust ja eluiga. Vältige akude kokkupuudet
metallist esemetega ja vedelikkudega, kuna see võib põhjustada osalise või täielikku
aku kahjustumise. Ärge hävitage, kahjustage või visake akut leekidesse - see on ohtlik
ja võib põhjustada plahvatuse või tulekahju. Iganenud või kahjustunud aku tuleb
asetada spetsiaalne konteinerisse. Liigne aku laadimine võib põhjustada kahjustusi.
Aku laadimine ei tohiks kesta kauem kui ühe päeva. Valet tüüpi aku kasutamine võib
põhjustada plahvatuse. Ära kunagi ava akut. Palun toimige vanade akude vastavalt
juhistele. Juhul, kui laadija juhe on kahjustatud, siis ei tohi seda parandada, vaid laadija
tuleb asendada uuega. Kasutage ainult algse tootja lisaseadmeid.
—VESI JA TEISED VEDELIKUD—
Ärge asetage või jätke oma telefoni vette või mõne teise vedeliku sisse, samuti vältida
telefoni kasutamist kõrge õhuniiskusega keskkonnas. Vee osakesed võivad põhjustada
niiskust seadme sees ja see pole positiivne elektroonilistele komponentidele.
ANDMED (KONTAKTID, SÕNUMID, PILDID, VIDEOD)
Kindlasti tehke andmetest regulaarselt tagavara. Operatsioonisüsteem annab võimaluse
automaatselt varundada kontakte ja andmeid virtuaalsele kettale, mis on määratud igale
kasutajakontole seadmele. Lisaks selle teenusele saab varundada ka oma fotosid ja
videoid. Kui keegi ei taha, et ta info salvestatakse pilve, siis peaks kasutama rakendust
mis teeks tagavara mälukaardile või enda arvutisse.
3
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KUULMINE
Kõrvakuulmise kahjustamise vältimiseks, ärge kasutage telefoni pikalt
maksimaalse helitugevusega, ärge asetage seda otse kõrva äärde.
NÄGEMINE
Silmade kahjustamise vältimiseks ärge vaadake taskulampi lähedalt.
Võimas valguskiir võib põhjustada püsivaid kahjustusi teie silmadele!

3.Kasutusjuhendi kasutamine.
Seade, lisaseadmed ja pildid võivad käesolevas juhendis erineda tegelikust tootest.
Valikud kasutusjuhendis on android süsteemi jaoks, kuid need võivad erineda sellest
mis on telefonis, sõltuvalt operatsioonisüsteemi versioonist. Juhendamine põhineb
operatsioonisüsteemi algseadetega.

4. Oluline teave
Installitud rakendused nutitelefonis võivad erineda arvutisse installeeritud
programmidest. Rakenduste seaded võivad erineda sõltuvalt riigist, piirkonnast,
riistvarast ja võrguoperaatorist. Tootja ei vastuta kolmanda osapoole tarkvara poolt
põhjustatud probleemide eest. Tootja ei vastuta anomaaliate eest, mis võivad tekkida
registri redigeerimisest või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmisest. Katsed muuta
operatsioonisüsteemi võib põhjustada rikkeid ja probleeme mõningate rakendustega.
See võib põhjustada garantii kaotuse. Kasutades nutitelefoni võib tekkida valu või
ebamugavustunne silmades, kätes, randmetes, õlgades, kaelas või seljas. Sellisel juhul
lõpetage nutitelefoni kasutamine ja konsulteerige arstiga nii kiiresti kui võimalik.

5. Tehnilised andmed
Android™ Süsteem
Google ™ poolt loodud operatsioonsüsteem - uskumatud võimalused ootavad teid kõik rakendused on kättesaadavad igal ajal; uusim Gmail ™ e-posti rakendus või
brauser, see on alles algus, mida võid leida oma nutitelefoniga - ülejäänud leiad online
Google poest: Play ™.

Google Play Pood
Kõiki tootja nutitelefonid saavad kasutada rakendusi Google Play Poest. Selleks
peaksite registreerima Google konto, kasutades selleks e-posti aadressi ja parooli.
Pärast registreerimist ja reeglite aktsepteerimine saate kasutada tasulisi ja tasuta
rakendusi Google Play poest.
Android robot on loodud ja jagatud Google poolt kooskõlas nõuetele kirjeldatud
Creative Commons 3.0 Attribution litsentsis.

5.1 Tehnilised andmed
Ekraan
Protsessor
Tagakaamera (peamine)
Esikaamera

5” 720x1280 px, 2.5D, IPS
Quad Core ARM Cortex A53 MT6737V
13 Mpx koos LED lambiga
5 Mpx
4
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RAM mälu
Sisemälu
Kaardilugeja
Operatsioonisüsteem
Dual SIM
Sõrmejäljelugeja
Ühendused
Ühenduvus
GSM
WCDMA (3G)
LTE (4G)
Aku
Laadija sisend
Laadija väljund
Mõõdud
Telefoni raskus

CITY

2 GB
16 GB
hübriid microSD kuni 32 GB
Android 7.0 Nougat
Jah (Hübriid)
Yes, at the back cover
microUSB; minijack 3,5 mm
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS z A-GPS
850/900/1800/1900 MHz
900/2100 MHz
800/1800/2100/2600 MHz
2400 mAh Li-ion (püsivalt paigaldatud)
100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz
5V
1A
144 x 72 x 8,6 mm
143 g

5.2 Pakendi sisu






Nutitelefon myPhone CITY
Laadija (adapter + USB kaabel),
Tööriist SIM aluse avamiseks
Kasutusjuhend
Garantii kaart.
Kui mõni ese on puudu või kahjustatud, siis palun võtke oma müüjaga ühendust.

Me soovitame teil pakend alles hoida, kui peaks esinema probleeme. Hoidke
pakend lastele mitte kättesaadavas kohas.
Visake pakend ära vastavalt kohalikele eeskirjadele, kui seda ei ole enam vaja.

6. Enne esimest tööle panemist.
6.1 SIM kaardi paigaldamine.
Seade on valmistatud dual SIM
tehnoloogial (2 SIM korraga). See telefon
laseb korraga kasutada kahte mobiil võrku
korraga. SIM kaardi paigaldamiseks
lülitage telefon välja, libistage SIM kaart
vastavasse sahtlisse, kasutades selleks kaasa antud tööriista. Tehke seda hoolikalt, et ei
vigastaks kaarti või telefoni. Kui te soovite kasutada microSD mälukaarti, siis
paigaldage see SIM1 asemel, nagu joonisel näidatud.
Kasutage ainult tootja poolt soovitatud mälukaarte. Pöörake tähelepanu microSD
kaardi formaadi, suuruse ja tüübi/klassi kohta. Vale formaadiga mälukaart võib seadet
rikkuda ja põhjustada salvestatud andmete hävinemise.

5
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6.2 Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist. Aku tuleb laadida kaasa pandud laadijaga
või teise laadijaga, mis on mõeldud sellisele seadmele. Kahtluse korral kontakteeruda
müüja või tootjaga. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud juhtmeid ja laadijaid.
Kasutades kokkusobimatuid laadijaid või kaableid võid põhjustada plahvatuse või
seadme rikkuda. Kui aku on peaaegu täielik tühi, siis kuvatakse teade madala aku kohta
ekraanil. Telefoni kasutamiseks tuleb siis akut laadida. Kui aku on täiesti tühi siis ei
saa seadet sisse lülitatud, isegi kui laadimise protsess on käimas. Enne seadme uuesti
sisse lülitamist peab aku vähemalt paar minutit laadima. Juhul, kui tekib probleeme
akuga või vajab asendamist, siis tuleks seade saata tootja teeninduskeskusesse. Aku
laadimiseks ühendage microUSB pistik seadme pesasse ja USB pistik laadijasse.
Ebakorrektne laadija ühendus (USB kaabel) võib kahjustada AC adapterit
või seadet. Tulenev kahju ei kuulu garantii alla.
Ühendage laadija seinakontakti. Kui laadimine käib siis üleval paremas nurgas tuleb
animeeritud välgu sümbol. Kui seade on välja lülitatud siis peaks aku laetusest
animatsioon ilmuma.
Seade võib soojendada laadimise ajal. See toimub regulaarselt ja ei tohiks
mõjutada stabiilsust või seadme töövõimet.
Kui laetuse tase jõuab 100% siis see tähendab, et aku on täielikult laetud ja lõpetab
laadimise. Eemaldage laadija seinakontaktist ja telefonist.
Kui telefon ei lae korralikult, siis toimetage see (koos laadijaga)
teeninduskeskusesse.

7. Nutitelefoni välimus

6

© 2017 myPhone. Kõik õigused kaitstud

Number Sümbol

CITY

Funktsioon

1

SIM kaartide sahtel (SIM + microSD)

2

Puutetundlik ekraan 5"

3

2 Mpx kaamera objektiiv

4

Teate diood

5

Multifunktsionaalne microUSB port
Ereduse sensor

6
7

Kõrvaklapipesa

8

Sisekõlar

9

Valgustus LED / Välk valgus

10

13 Mpx kaamera objektiiv lens

11

Sõrmejäljelugeja

12

Helitugevuse nupud

13

Sisse/Välja/Luku nuppu

7
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Mikrofon

15

Väline kõlar
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8. Nupud
Menüü
Vajutades tekitab see nimekirja avatud rakendustest, kus saab vahetada või neid
välja lülitada.
Topelt kiire vajutus avab varem kasutatud rakenduse.
Kodu
 Üks kiire vajutus võib töölauale..
 Pikem vajutus ja vabastus lülitab sisse Google otsingumootori ja juurdepääsu
Google Now ™ funktsioonile.
Tagasi
 Vajutades <Tagasi> läheb rakendusest välja / tagasi eelmisele ekraanile.
Lukk sisse/välja nupp
 Üks kiire vajutus lukustab / avab ekraani.
 Vajutades nuppu umbes 2 sekundit põhjustab see:
o Kui nutitelefon on välja lülitatud - lülitab selle sisse.
o Kui nutitelefon töötab - tuleb ette menüü mis võimaldab teil välja lülitada,
taaskäivitada, lubada / keelata lennuki režiimi, kiired muutused heliprofiilis
või muu määratud ülesanne.
 Võite taaskäivitada vajutades ja hoides nuppu, kuni seade lülitub välja.
Helitugevuse suurendamise ja vähendamise nupp.
 Vajutades kõne ajal suurendab või vähendab kõne volüümi.
 Vajutades nuppu vaigistab sissetuleva kõne helina.
 Vajutades nuppu, kui ei ole aktiivseid kõnesid siis vähendab või suurendab
helina tugevust, muudab heliprofiili "vibratsiooni ainult" või "ainult alarm".
 Vajutades nuppu, kui kaamera rakendus on avatud siis eemaldab katte ja laseb
pildistada. (Toimib ainult siis, kui tarkvara võimaldab).
 Vajutades nuppu muudes rakendustes kontrollib see muusika, hääljuhtimise ja
muude asjade helitugevust.
Sisse/välja lülitamine; Taaskäivitamine.
Seadme sisse lülitamiseks, vajutage ja hoidke all (umbes 3 sekundit) sisse/välja nuppu.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all (umbes 2 sekundit) sisse/välja nuppu
ja valige [Lülitage välja].
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all (umbes 2 sekundit) sisse/välja nuppu
ja valige [Taaskäivita].

8
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9. Puuteekraani kasutamine
Puutetundliku nutitelefoni abil saate hõlpsasti valida objekte või toiminguid.
Puuteekraaniga saab teha järgmisi tegevusi:

9.1. Puudutus
Puudutage korra, et alustada rakendus, menüü või
midagi muud.

9.2 Libistage sõrme ekraanil
Kiiresti libistage üles, alla, vasakule, paremale, et
kerida nimekirja või ekraani.

9.3 Kolmekordne vajutus
Kiiresti vajutage ekraanile kolm korda, et alustada
suumimist – kui see funktsioon on seadetest
lubatud.

9.4 Lohistamine
Puudutage elementi ning hoia sõrme ekraanil,
lohistage see uude kohta.

9.5 Puudutamine ja hoidmine
Puudutage elementi (ikooni ehk) ja hoidke seda
umbes
1
sekundit.
Siis
te
saate
kustutada/eemaldada seda elementi.

9.6 Libistage sisse ja välja
Puudutage ekraani kahe sõrmega ja libistage neid
kokku või lahku, et suurendada või vähendada fotot
või kaardi suurust.
Puutetundlik ekraan lülitatakse välja mõne aja
pärast, kui seda ei kasutata. Ekraani väljalülitamiseks vajutage lukustamise nuppu.
Enamikul nutitelefonidel saab määrata, kui kaua seade ootab enne, kui keerab
ekraani välja. Enamasti piisab valida rakenduse nimekirjast: [Seaded] > [Ekraan] >
[Puhkerežiim].

10. Arvutiühendus
Arvutiga ühendamiseks on vaja USB kaabel ühendada arvutiga ja telefoniga. Telefon
toetab Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 versioone. Kui seade on ühendatud, siis
9
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arvuti ekraanile ilmub nutitelefoni nimi ja valiku võimalused. Kui seda ei juhtu, siis
libistage sõrmega ülevalt servast alla ekraanile ja vajutage "USB laadimise režiimi".
Kuvatakse rohkem valikuid. Failide saatmiseks valige “Saada (MTP) failid”. Faile
vahetamiseks arvuti ja telefon vahel valige: "Avage seade failide vaatamiseks". Nüüd
saate vahetada faile ja arvuti vahel.
Kui OS ei näe telefoni mälu, siis kontrollige kas on õige draiver installeeritud.
Otsige draiverite nimekirjast ja valige "MTP USB seade".

11. Rakendused
Rakendustega saad palju enamat oma nutitelefonist. Töölaua koputage ikooni
[Rakenduste menüü], et pääseda ligi installitud rakendustele. Rakenduse otsetee
lisamiseks töölauale, vajutage rakenduste menüüs ikooni peale ja hoidke seda, siis kui
töölaud tuleb ette siis valige koht kuhu see panna ja laske lahti.

11.1 Rakenduste allalaadimine
[Google Play] teenuse kasutamiseks peate te omama või tegema Gmail konto.
[Google Play] kasutamiseks valige [Play store] rakendus menüüst.
Rakenduse otsimiseks kasutage suurendusklaasi või kasutades selleks [Play pood]
vahekaarte, kui olete rakenduse leidnud, siis valige [Installi]> [Nõustu]. Allalaadimise
ja installimise protsess algab niipea, kui te nõustute.
Kui teated on lubatud, allalaadimise ja installimise lõpetamisel näidatakse
staatuse rea peal infot selle kohta.
Uue rakenduse avamiseks vajutage [Ava]. Teistest allikatest allalaetud rakenduste
installeerimiseks toimi järgmiselt: [Rakendused] > [Seaded] > [Turvalisus] >
[Tundmatud allikad] ja liiguta liugur paremale.

11.2 Rakenduste töölepanek ja nende sulgemine.
Rakenduse käivitamiseks puudutage ikooni töölaual või rakenduste menüüs. Kui te
soovite väljuda rakendusest, siis vajutage "Kodu" nuppu - rakendus saadetakse
tahaplaanile, see töötab edasi ja ekraanile tuleb esile töölaud. Kui te soovite tagasi
minna rakendusse siis vajutage nupule "Menüü". Hiljuti kasutatud rakenduste nimekiri
ilmub. Vajutage rakenduse peale, et seda uuesti kasutada. Rakenduse sulgemiseks
lohistage see paremale või vasakule. Kõigi rakenduste korraga sulgemiseks vajutage
üleval paremal olevat "X" märki.

11.3 Rakenduste kustutamine
On erinevaid viise kuidas kustuda rakendusi. Kõige tavalisem viis on:
1. Minge: [Rakenduste menüü] > [Seaded] > [Rakendused] ja valige nimekirjast
rakendus mida soovite kustutada, vajutage ja valige [Desinstall] > [OK].
2. Minge: [Rakenduste menüü] > [Play pood] valige suurendusklaasi ikoon ja
kirjutage rakenduse nimi mida soovite desinstallida, vajutage rakenduse peale ja
sealt edasi valige: [Desinstall] > [OK].
3. [Rakenduste menüü]’s vajutage ja hoidke rakenduste ikooni, lohistage see ülesse
paremasse nurka ja laske see lahti [Desinstall] peal. Kui liigutate ikooni siis muutub
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see õige koha peal punaseks ja saate desinstallida.
Saate desinstallida rakendusi mida on paigaldanud kasutajad või tootjad. Sa ei
saa desinstallida süsteemi rakendusi.

11.4 Rakenduste haldamine
Saate hallata rakendusi kasutades tegumihaldurit. Minge: [Rakenduste menüü] >
[Seaded] > [Rakendused]. Pannakse tööle haldur milles on rakenduste nimekiri.
Rakenduse peatamiseks valige [Stopp].

12. Kontaktide lisamine
Üks viis kontaktide lisamiseks on kasutada [Telefon] rakendust

ja trükkige

number mida soovite lisada. Peale seda vajutage “Looge uus kontakt”
. Menüü
tuleb ette, milles on: Nimi, eestnimi, number, teine number, e-mail. Täitke soovitud
lahtrid ja vajutage
salvestamiseks.

13. Kommunikatsioon
13.1 Kõnede tegemine
Kõne tegemiseks vajutage "Telefon" ikooni

töölaual või Android rakenduste

menüüs ja valige
ikoon. Sisestage telefoninumber millele soovite helistada.
Vajutage "telefonitoru" märki ekraani all nurgas ja valige millise SIM kaardiga
helistada.

13.2 SMS - Sõnumid
Saate hallata oma sõnumeid kasutades [Sõnumid] rakendust töölaualt või nutitelefoni
menüüst.
Käivita rakendus ja vajutage ikooni
, sisesta number ja nimi. Kui olete valinud
kontakti siis ilmub uus koht sõnumite sisestamiseks, kuhu saad kirjutada. Sõnumi
saatmiseks vajutage

. Enne kui saadate tekstsõnumi saate muuta see

multimeediumsõnumiks vajutades
sümbolit, see asub vasakul pool ekraani ja
saate lisade sellega faile (pildid, videod, muusika jne.)

14. Bluetooth
Sisseehitatud
Bluetooth
funktsioon
on
juhtmeta
lähitoime
kommunikatsioonitehnoloogia mis saadav andmeid kuni 10 meetri kaugusele. Kõige
tavalisem Bluetooth seadmed on kõrvaklapid või traadita kõlarid, mida kasutatakse
kõnede ja muusika kuulamiseks. Ka auto komplektid ja muud traadita mobiilseadmed
nagu sülearvutid, tahvelarvutid ja mobiiltelefonid kasutavad bluetoothi tihti.

14.1 Failide saatmine
Failide saatmiseks: [Rakenduste menüü] > [Seaded] > [Bluetooth] liigutage
[Bluetooth] liugur paremale poole, et bluetoothi tööle panna. Minge [Failihaldur] ja
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hoidke faili peal mida soovite jagada. Vajutage
ikooni ja valige Bluetooth
nimekirjast. Nimekirjast valige seadme ID, et alustada ühendust. Kui ühendus on
loodud siis fail saadetakse automaatselt.

14.2 Failide vastuvõtt
Failide vastuvõtuks:
[Rakenduste menüü] > [Seaded] > [Bluetooth] liigutage [Bluetooth] liugur
paremale poole, et bluetoothi tööle panna. Kui ühendus on loodud siis fail võetakse
vastu automaatselt.

14.3 Bluetoothi ühendamine peakomplekti.
Peakomplekti ühendamiseks minge [Rakenduste menüü] > [Seaded] > [Bluetooth]
> ja valige seadme ID nimekirjast. Kui ühendus on loodud siis saate kuulata muusikat
ja teha või vastata kõnedele.

15. Internet
15.1 Wi-Fi
Sisenege [Rakenduste menüü] > [Seaded] > [Wi-Fi] ja liigutage liugur paremale, et
Wi-Fi aktiveerida. Kui soovite lisada või muuta Wi-Fi ühenduse seadeid siis vajutage
“Menüü” ja valige [Muuda] või [Uuenda]. Selles kohas näete saadaval olevate Wi-Fi
võrkude olekut, signaali ja turvalisust (tabalukuga nähtav).
Kui Wi-Fi võrk on turvatud siis ühendamisel küsitakse parooli.

15.2 3G/4G võrku ühendamine
Kasutades nutitelefoni saate kasutada mobiilset interneti, mida pakuvad teie riigi
võrguoperaatorid. Et interneti kasutada oma nutitelefonis, SIM-kaart peaks olema
võimeline ühendama 3G/4G võrku ja nutitelefoni peab asuma võrgu raadiuses. Kui te
ei ole kindel kas teie nutitelefon on 3G/4G raadiuses või kas SIM kaart võimaldab
3G/4G võrku siis võtke ühendus oma sideoperaatoriga. Mobiilse interneti
võimaldamiseks kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud. Minge: [Rakenduste menüü]
> [Seaded] > [SIM kaart] > [Mobiilne andmeside] ja valige millise SIM kaardiga
soovite ühendada. (Kui vahetate SIM kaarti siis peate uuesti tegema seda). Laiendage
staatuse riba ja vajutage
selliseks

, et ühendada 3G/4G internetiga. Ikoon peaks muutuma

.

Kui sul ei ole interneti, siis võimalda seda: [Rakenduste menüü] > [Seaded] >
[Traadita ühendus ja võrgud] > [Veel] > [Mobiilne andmeside] > [Andmerändlus]
rändlus riigi siseste kõnedega või kõigi kõnedega.

16. Asukoht
On võimalus lubada kasutada andmeid rakendustel ja GPS satelliitidel määrata
ligikaudse asukohta seadmel. Samuti võimalus lubada Google'il kasutada asukoha
andmeid, et parandada näiteks otsingutulemusi. Enne asukoha teenuste kasutamiseks
näiteks kaardid ja navigeerimise rakendused peab olema aktiivne interneti ühendus ja
funktsioon GPSi jaoks [Rakenduste menüü]> [Seaded]> [Asukoht].
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17. Nutitelefoni tarkvara uuendused OTAlt
Aeg-ajalt tootja laseb uuendusi välja, et telefon saaks uusi funktsioone, parandusi jne.
Süsteemis on rakendus [Süsteemi uuendused]. See võimaldab teil kontrollida, kas
mõni uuendus on saadaval ja kui jah, siis saate selle alla laadida internetist ja
paigaldada seadmele.
Sisemist mälu EI tohi kasutata süsteemi tarkvara uuendamiseks. Uuendamise ajal
võite saada sõnumi " Allalaadimine ja installimine nõuab SD-kaarti." See tähendab,
et uuendus fail on suurem kui vahemälu suurus. Seega peaks kasutama SD-kaarti mis
on piisavalt suur ja näitama, et see on väline mölu, sest kui ta on sisemise mälu
suurendus siis see ei tööta.
Pea meeles, et uuendused on tavaliselt suure suurusega seega soovitame teil
uuendusi teha, kui olete ühendatud Wi-Figa. Uuendamine GSM-võrgu vahendusel võib
kaasa tuua lisatasud operaatorilt, sest uuendused on suured.
Pidage meeles, et enne uuendamist peaks aku laetuse tase olema kõrgem kui 30%.
Kui see on väiksem, siis ühendage seade elektrivõrku ja laadige akut vähemalt 30%.
Uuendamine ajal võib seade taaskäivitada paar korda. Te ei tohi eemaldada akut
või kasutada seadme funktsioone, kuna see võib katkestada seadme töötamist.

18. Ohutuse märkused
18.1 Tõrkeotsing
Juhul, kui tekib probleeme seadmega, siis me tugevalt soovitame teil teha koopiad
olulistest andmetest (kontaktid, SMS, pildid, videod, muusika jne.) ja taaskäivitage
telefon või taastage vaikimisi tehase seaded.
Kui probleem püsib, lugege järgmisi nõuandeid ja järgige antud soovitusi:
 Mälukaart - kontrolli, kas kaart on paigaldatud õigesti ja sobivasse mälukaardi
salve. Kui see ei aita, siis kasuta teist mälukaarti.
 USB – kontrolli, kas telefon on korrektselt ühendatud teise seadmega. Kontrolli
USB ühenduse tüüpi telefoni seadetes (otsetee on teadete ekraanil). Kui see ei
aita, siis proovi teise USB juhtmega.
 Internet / Wi-Fi – kontrolli, kas telefon on lennurežiimis. Lennurežiim takistab
mobiilil kasutamast juhtmevabasid ühendusi. Kontrolli võrgulevi. Kontrolli, kas
Wi-Fi funktsioon on sisselülitatud. Veendu, et Wi-Fi parool oleks õige.
 Bluetooth – vaata bluetoothi nähtavuse seadeid. Tee kindlaks, et mõlemad
seadmed on Bluetooth ühenduse piires ning nende vahel ei oleks midagi, mis
häiriks bluetoothi (mõned LCD monitorid neelavad magnetlaineid). Tee
kindlaks, et mõlemal seadmel on failide jaoks piisavalt vaba ruumi. Kontrolli,
kas mõlemad seadmed on lennurežiimis (lennurežiim peatab bluetoothi).
 Heli – tee kindlaks, et heli ei ole telefonis madalaks tõmmatud või vaigistatud ja
kontrolli telefoni heliseadeid. Tee kindlaks, et juhe on korralikult audiopesas.
Mõned pistiku otsad võivad erineda, proovi mõne teise juhtmega.
 Pildid ja kuvatõmmis (screenshot) - kontrolli, et kaamera läätse ei varjaks
13
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miski. Kontrolli, kas seadmel või mälukaardil on piisavalt ruumi. Kontrolli, kas
mälukaart on õigesti paigaldatud.
 Aku laetuse tase langeb seadme laadimise ajal - soovitatav on muuta järgmisi
valikuid: Wi-Fi, bluetooth välja lülitada ja vähenda ekraani heledust, lülita sisse
lennurežiim. Need sammud kiirendavad aku laadimist. Me soovitame sul laadida
seadet laadijaga ja mitte USB pesa kaudu.
Kui probleemid püsivad, võta ühendust tootjaga.

18.2 Mälukaardi andmete kaitse.

 Ärge võtke mälukaarti välja kui teavet kantakse üle või kasutatakse seadet. See võib
põhjustada andmete kaotsiminekut, kahjustada kaarti või seadet. Ärge puudutage
sõrmedega või metallist esemetega. Määrdumise puhul puhastage mälukaarti
pehme kuiva lapiga.

18.3 Isikuandmete ja teabe kaitse

 Soovitatav on andmeid regulaarselt varundada. myPhone ettevõte ei vastuta mis
tahes andmete kadumise eest.
 Enne seadme võõrandamist kustuta kõik andmed: [Rakenduse menüü] > [Seaded]
> [Varunda & taasta] > [Tehase algseaded] > [Lähtesta telefon]. Niiviisi saad
kaitsta enda infot ja andmeid varastamise eest.
 Rakenduste allalaadimisel loe antud infot. Olge ettevaatlik rakendustega, millel on
ligipääs paljudele toimingutele või märkimisväärsele isiklike andmete hulgale.
 Kontrollige regulaarselt, et keegi ei kasuta sinu kontot volitamatult. Kui avastad
märke isiklike andmete väärkasutamisest, kontakteeru oma teenusepakkujaga, et
andmeid kustutada või muuta.
 Seadme kadumise või varguse korral vahetage kohe kõikide kontode paroole, et
kaitsta personaalset infot.
 Proovi mitte kasutada rakendusi tundmatutest allikatest. Lukusta telefon parooli,
PIN koodi või mustriga.
 Ära jaga autoriõigusega kaitstud materjale.
 Keelatud on jagada autoriõigusega kaitstud materjale ilma autoriõiguse omaja loata.
Rikkumine võib kaasa tuua autoriõiguse rikkumise. Tootja ei vastuta
kasutajapoolsest autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslikust kasutamisest
tingitud õiguslike tagajärgede eest.
 Kasutage antiviiruse tarkvara, mis uuendab viiruse signatuuri databaasi.

18.4 Õige aku kasutamise lisainfo.

 Akut saab laadida arvuti või sülearvutiga. See pole soovitav viis laadimiseks, sest
sellel on madal laadimise kiirus – aku tase võib langeda. Kui soovite nii laadida,
siis on soovituslik seade välja lülitada.
 Kui aku tase on madal siis laadige seda. Kui soovite aku eluiga säilitada, siis laske
sellel langeda alla 20% ja siis laadige see tagasi 100% peale.
 Kui ei lae enam, siis ühendage laadija telefonist.
 Temperatuur mõjutab aku laadimistsüklit. Enne laadimist, jahutage akut toa
temperatuurini nii, et see sarnaseks toatemperatuuriga. Kui aku temperatuur ületab
40°C, siis akut ei tohi laadida!
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© 2017 myPhone. Kõik õigused kaitstud

CITY

 Ärge kasutage katkist akut!
 Aku eluiga võib lühendada, kui see on kokku puutunud väga madala või väga kõrge
temperatuuriga - see põhjustab häireid telefoni töös, isegi kui aku on korralikult
laetud.

19. Seadme hooldus
Telefoni eluea pikendamiseks järgige neid õpetusi.
 Hoidke seade ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
 Väldi kokkupuudet vedelikutega; see võib kahjustada elektroonilisi komponente
seadmes.
 Vältige väga kõrget temperatuuri, sest see võib lühendada telefoni eluiga ja sulatada
elektroonilisi ja plastikust komponente või hävitada aku.
 Ärge püüdke seadet lahti võtta. Seadme ebaprofessionaalselt ringi käimine võib
põhjustada tõsist kahju telefonile või täielikult hävitada selle...
 Puhastamiseks kasutage ainult kuiva lappi. Ärge mingil juhul kasutage happelist
ainet puhastamiseks.
 Kasutage ainult originaalseid tarvikuid. Selle reegli rikkumine võib kaasa tuua
garantii katkemise.
Seadme pakendit saab taaskasutada vastavalt kehtivale seadusandlusele.

20. Ümbruskonna turvalisus
Lülitage telefon välja piirkondades, kus selle kasutamine on keelatud või kui see võib
tekitada häireid või ohtlikke olukordi. Telefon võib segada meditsiinitehnika toimimist
haiglates ja sellega seotud asutustes. Järgige kõigi keelupiirkondade kohta käivaid
juhiseid ja meditsiinitöötajate hoiatusi.

Tähelepanu

Kinnitus

Tootja ei vastuta seadme väärkasutusest või
Tarkvara võib uueneda ilma
eelnevate soovituste eiramisest tingitud tagajärgede
eelneva hoiatuseta.
eest.

21. Kasutusjuhendi kasutamine.
21.1 Nõusolekud
Ühtegi osa sellest kasutusjuhendist ei tohi kopeerida, levitada, tõlkida või edastada
üheski teises vormis, sealhulgas nendest koopia tegemine, registreerimine või
salvestamine mis tahes süsteemi peale ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta myPhone
ettevõttelt on keelatud.

21.2 Välimus
Seade ja ekraanipildid võivad erineda tegelikust tootest. Komplektis olevad
lisaseadmed ja telefon võivad välja näha teistsugused, kui on piltide peal ja
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kasutusjuhendis.

21.3 Kaubamärgid

 Android, Google, Google Play, Google Play logod ja teised brändid on Google
Inc. kaubamärgid.
 Oracle ja Java on Oracle’i ja selle harude registreeritud kaubamärgid.
 Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
 Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

22. Seadme utiliseerimine
Seadmel on ristiga prügikasti sümbol vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2012/19/EL (WEEE). Ristiga prügikasti sümboliga märgistatud tooteid ei
tohi käidelda olmejäätmetena. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse. Toote kogumispunkti viimine ja reeglitepärane utiliseerimine aitab
säästa loodusressursse. Reeglitepärasel vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimisel on positiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema teabe
saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust toode osteti..

23. Kasutatud akude utiliseerimine
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ, on seadmel
sümbol: See sümbol näitab, et tootes kasutatud akut ei tohi olmejäätmetena käidelda,
vaid tuleb utiliseerida vastavalt direktiivile ja kohalikele eeskirjadele. Lubatud ei ole
visata akusid ja akumulaatoreid sorteerimata jäätmete hulka. Akude ja akumulaatorite
kasutajad peavad kasutama kogumispunkte, mis lubab neil aku tagastada, taastöödelda
ja sellest vabaneda. Euroopa Liidu piires käib akude ja akumulaatorite kogumine ja
taastöötlemine eriprotseduuride järgi. Täpsema teabe saamiseks akude ja
akumulaatorite taastöötlemise kohta võta ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmetega
tegeleva asutuse või jäätmejaamaga.

24. SAR koefitsient (SAR)
SAR-väärtus näitab, milline on maksimaalne kiirgus, mida mobiiltelefon anda võib.
Täpsema info saamiseks myPhone CITY kohta vaadake tabelit..
UMTS UMTS
GSM GSM
LTE LTE LTE LTE
BAND BAND
Wi-Fi
900 1800
B1
B3
B7
B20
I
VIII
PEA

0,381 0,089

0,092

0,278

0,132 0,206 0,026 0,115 0,189

KEHA

0,776 0,293

0,450

0,393

0,414 0,585 0,169 0,287 0,123

25. Euroopa Liidu direktiivide vastavusdeklaratsioon
MyPhone Sp. z o.o. kinnitab, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EL
põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
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