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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

myPhone FUN5
(смартфон)
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Дякуємо Вам за вибір компанії MyPhone. Даний посібник 

призначено для ознайомлення користувача з роботою пристрою. 

Повну версію можна завантажити за посиланням, розташованим 

в кінці керівництва.

Без попередньої письмової згоди MyPhone ніяка частина цього 

видання не може бути скопійована, відтворена, переведена або 

передана в будь-якій формі або будь-якими засобами, 

електронними або механічними, включаючи фотокопіювання, 

запис або зберігання в будь-яких системах зберігання та обміну 

інформацією.

Використання цього посібника

Пристрій  і  знімки  екрану,  наведені  в  цьому  посібнику,  можуть

відрізнятися від  фактичного виробу.  Приладдя,  які  постачаються

MyPhone  FUN  5  можуть  відрізнятися  від  ілюстрацій  в  цьому

посібнику.  У  керівництві  описані  параметри в  Android.  Ці  описи

можуть змінюватися в залежності від версії операційної системи,

яка буде належати користувачеві.

Важлива інформація

Більшість  аплікацій,  які  можуть  бути  встановлені  на  вашому

пристрої  є  мобільними  додатками.  Експлуатація  таких  додатків
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може  відрізнятися  від  їхніх  колег,  які  будуть  встановлені  на

персональному  комп'ютері.  Додатки,  встановлені  на  пристрої,

можуть  змінюватися  в  залежності  від  країни,  регіону  і

характеристик обладнання. MyPhone не несе відповідальності за

збої  в  роботі,  викликані  програмним  забезпеченням  сторонніх

виробників. MyPhone не несе відповідальності за порушення, які

можуть виникнути при редагуванні параметрів реєстру і змінювати

програмне  забезпечення  операційної  системи.  Спроби

модифікувати  операційну  систему,  можуть  привести  до

неправильної  рлблти  системи  і  додатків,  а  також  скасувати

гарантію.

Виробник 

myPhone Sp. z o.o. 

вул. Kраковска, 119

50-428 Вроцлав Польща

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona WWW: http://www.myphone.pl

mailto:pomoc@myphone.pl
http://www.myphone.pl/
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Вигляд телефону

1. Міні-джек, 3,5 мм

2. Роз'єм мікро USB

3. Передня камера

4. Вмикання / вимикання / блокування

5. Клавіші: Назад / Дисплей / Меню 

6. Регулятор гучності
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Як вставити SIM-карти і картупам'яті
SIM-карти

MyPhone FUN 5 є мобільним телефоном виконаним в технології 
Dual SIM, яка дозволяє використовувати дві мобільних мережі 
одночасно. Перший слот підтримує карти MicroSim і другий слот 
SIM-карти і MicroSim адаптер. Для того, щоб правильно вставити 
SIM-карту дотримуйтесь рекомендацій:

 Вимкніть телефон. Потім обережно зніміть кришку з 
конструкції смартфона, щоб не пошкодити пристрій.

 Вставте карту SIM в відповідний слот відповідно до картинок.
KAРТИ SIM

 Сорти відповідають тільки стандартному розміру SIM-карти, 
спроби встановити Sim можуть призвести до механічного 
пошкодження телефону при їх видаленні. Для того, щоб поставити 
Sim будь-ласка використайте Sim адаптер. У разі якщо Ви не можете
видалити карту самостійно слід негайно звернутися до 
авторизованого сервісного центру MyPhone!

АДАПТЕР SIM 
Не встановлюйте до телефону порожній адаптер MicroSim (без 
карт). Це призведе до псування телефону. Спроба такого монтажу 
адаптера може призвести до механічного пошкодження телефону. 
Карта Пам'яті
Використовуйте тільки карти пам'яті сумісні і схвалені MyPhone. 
Несумісні картки пам'яті можуть призвести до пошкодження картки
або пристрою і видалити збережені дані. Інсталяція не сумісної 
карти пам'яті може бути викликано неправильним форматом карти
(необхідний формат MicroSD) або підтримуваним розміром карти 
(більше 32 Гб). Для того, щоб правильно вставити карту пам'яті будь
ласка:

 Вимкніть телефон, зніміть задню кришку корпусу (за 
допомогою спец. призначеного слота в нижній частині).

 Вставте карту пам'яті в слот для SD-карти, розташований над 
слотами SIM-карти.
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Головний екран

На  головному  екрані  ви  маєте  доступ  до  повідомлень,
аплікацій, голосових команд, а також безліч інших функцій.
Щоб додати ярлики на головному екрані, торкніться програми,
утримуйте палець на іконці, а потім перетягніть його на екран.

Налаштування користувача: Щоб змінити Wi-Fi, яскравість тощо,
перетягніть рядок стану вниз двома пальцями.

1.Oдним  пальцем  пересуньте  до  низу  щоб  переглянути
повідомлення  або  двома  пальцями,  щоб  відобразити
параметри.
2. Для того, щоб почати пошук, введіть слово, або використайте

голосовий пошук.
3.Натисніть Додатки для відображення всіх додатків.
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Вказівки з техніки безпеки
    —БЕЗПЕКА—

Прочитайте ці поради. Недотримання цих правил може бути 
небезпечним або незаконним.

    —НЕ РИЗИКУЙ—
Не вмикайте в місці, де заборонено користуватися електронними 
пристроями, або, коли це може спричинити перешкоди або 
викликати небезпеку.

    —ВТРУЧАННЯ—
Всі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди, які 
можуть вплинути на роботу іншого обладнання.

    —ЗОНИ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ—

Перевірте ваш телефон в літаку, так як він може заважати іншим в
пристроях.  Ваш  телефон  може  створювати  перешкоди  в  роботі
медичного  обладнання  в  лікарнях  та  інших  закладах  охорони
здоров'я. Дотримуйтеся всіх видів заборон, правил і попереджень
від медичного персоналу.

      —ПРОФЕСІЙНИЙ СЕРВІС—

Ремонтувати цей продукт може тільки кваліфікований сервіс 
виробника або авторизований сервісний центр. Ремонт 
обладнання ненавченим або несанкціонованого обслуговування 
може призвести до порушень нормальної роботи і втрати гарантії.

    —WI-FI (WLAN) —
В  Європейському  Союзі  WLAN  можна  використовувати  без
обмежень в закритому приміщенні. У Франції  WLAN не повинен
використовуватися на відкритому повітрі.

 —ЛЮДИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ АБО ПСИХОЛОГІЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ—
Пристрій  не  має  експлуатуватися  людьми  (включаючи  дітей)  з
обмеженими можливостями пересування або розумово, а також
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осіб,  які  не  мають  досвіду  у  використанні  електронного
обладнання.  Вони  можуть  використовувати  його  лише  під
наглядом осіб, відповідальних за їх безпеку.

    —АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ—
Вимкніть  свій  мобільний  телефон  під  час  заправки  на  станції
технічного  обслуговування.  Не  використовуйте  його  занадто
близько до хімічних речовин.

    —КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ—
Не використовуйте пристрій під час керування 
транспортним засобом.

   —ВОДА ТА ІНШІ РІДИНИ—

Берегти від води та інших рідин. Це може негативно вплинути на
роботу і термін служби електронних пристроїв. Уникайте роботи в
середовищі  з  високою  вологістю  –  випаровування  на  кухні,  у
ванній кімнаті,  дощову погоду. Частинки води можуть викликати
появу  вологи  в  пристрої,  і  це  не  позитивно  впливає  на  роботу
електронних компонентів.

—ДІТИ—
Пристрій не є іграшкою. Карти пам'яті та SIM-карти настільки малі,
що вони можуть бути проковтнуті дитиною або викликати задуху.
Зберігайте  пристрій  і  його  аксесуари  в  недоступному  для  дітей

місці.
—БАТАРЕЇ І АКСЕСУАРИ—

Бережіть  акумулятор  від  дуже  низьких  або  дуже  високих

температур  (нижче  0  °  C  /  32  °  F  або  вище  40  °  C  /  100  °  F).

Екстремальні температури можуть вплинути на здатність і термін

служби батареї.  Оберігайте акумулятор від вологості і  металевих

предметів, так як це може призвести до повного або часткового
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пошкодження батареї.  Використовуйте батарею лише за прямим

призначенням.  Не  можна знищувати,  не  ламайте  і  не  спалюйте

батарею - це може бути небезпечно і спричинити пожежу. Зношені

або  пошкоджені  батареї  повинні  бути  поміщені  в  спеціальний

контейнер.  Надмірна  зарядка  батареї  може  призвести  до

пошкодження.  Тому,  не  заряджайте  батарею  більше  трьох  днів.

Установка батареї неправильного типу може призвести до вибуху.

Не  відкривайте  акумулятор.  Утилізуйте  батареї  відповідно  до

інструкцій. Від’єднайте зарядний пристрій від джерела живлення.

У разі пошкодження зарядного пристрою просто замініть зарядний

пристрій  на  новий.  Використовуйте тільки оригінальні  аксесуари

виробника.

—СЛУХ—

Щоб  уникнути  пошкодження  слуху,  не  використовуйте

пристрій з високим рівнем гучності протягом тривалого часу, не

прикладайте пристрій включеним безпосередньо до вуха.

                 —ЗІР—

Щоб уникнути пошкодження очей, не дивіться близько на спалах

під  час  її  роботи.  Потужний  потік  світла  може  привести  до

незворотного пошкодження очей!
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

У  разі  виникнення  будь-яких  проблем  з  продуктом,  ми
рекомендуємо  Вам  зберегти  дані,  а  потім  перезавантажити
телефон  (перезапуск).  Якщо  питання  залишається  невирішеним
прочитати  ці  поради  і  слідувати  наступні  пропозиції  в  разі
виникнення проблем з конкретною секцією пристрою.

 Kaрта  пам'яті  SD  -  переконайтеся,  що  вона  правильно
встановлена  у  відповідний  слот  для  SD-карти.  Якщо  це  не
працює, використайте іншу карту пам'яті SD.

 USB – перевірте, якщо ваш телефон правильно підключений
до  іншого  пристрою.  Перевірте  форму  з'єднання  USB  від
налаштувань  телефону  (швидкого  виклику  доступні
повідомлень  екрану).  Якщо  це  не  допомагає,  спробуйте
інший кабель USB.

 Iнтернет  /  Wi-Fi  –  переконайтеся,  що  ви  не  перебуваєте  в
режимі  польоту  (режим  польоту  не  дозволяє
використовувати  будь-який  з  функцій  бездротових  мереж).
Перевірити  покриття.  Перевірте,  чи  правильно  працює
пристрій.

 Bluetooth  –  перевірте  параметри  видимості  пристроїв
Bluetooth, які ви використовуєте. Переконайтеся, що обидва
пристрої  знаходяться  в  зоні  дії  зв'язку  Bluetooth,  і  немає
ніяких  перешкод  між  ними.  Переконайтеся,  що  пристрої
мають  досить  пам'яті  для  обміну  файлами.  Переконайтеся,
що обидва пристрої не знаходяться в режимі польоту (Режим
польоту вимикає Bluetooth).

 Звуки  – переконайтеся, що звук на телефоні не вимкнений і
перевірте інші настройки звуку телефону. Переконайтеся, що
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роз'єм 3,5 мм мініджек підключений правильно. Деякі кабелі
Minijack  відрізняється  від  інших,  він  також  може  бути
причиною - спробуйте інший кабель.

 Знімок екрану – переконайтеся, що об'єктив камери щось не
затемнює.  Перевірте,  чи  на  пристрої  досить  пам'яті  на  SD-
карті. 

 Незважаючи на те, що батарея заряджається, заряд батареї
продовжує  знижуватися -  вимкніть  всі  опції,  такі  як  Wi-Fi,
Bluetooth,  а  потім  зменшити  яскравість  екрану  (ці  опції
споживають  найбільше  блоку  батарей),  а  потім  увімкніть
режим  польоту  на  пристрої.  Ці  прості  кроки  прискорюють
зарядку  батареї.  Рекомендується  заряджати  пристрій  за
допомогою зарядного пристрою, а не USB-порту комп'ютера.

Якщо це не дає бажаного, зверніться до постачальника.

Підтримка карт пам'яті

 Не виймайте карту пам'яті, інформація передається на неї або
використовуватися пристроєм. Це може привести до втрати
даних або до пошкодження карти чи пристрою.

 Не  торкайтеся  до  золотистих  контактів  пальцями  або
металевими предметами. У разі забруднення протріть карту
м'якою тканиною.

Захист персональних даних і важливої інформації

 Рекомендується  регулярно  робити  резервні  копії  важливих
даних. MyPhone не несе відповідальності за будь-яку втрату
інформації.

 Перед  утилізацією  пристрою,  стерти  всі  дані  ([Меню]  ->
[Параметри]  ->  [Резервне  копіювання  і  скидання]  ->
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[Заводські налаштування] -> [Скинути настройки телефону]).
Таким чином, ви можете захистити себе від доступу до вашої
особистої інформації сторонніх осіб.

 Завантажуючи аплікації,  зверніться до інформації  на екрані.
Особливу  обережність  слід  проявляти  в  разі  додатків,  які
мають  доступ  до  багатьох  функцій  або  значної  кількості
особистої інформації.

 Регулярно перевіряйте свій обліковий запис на питання про
несанкціонованого  або  підозрілого  використання.  Якщо  ви
виявили  сліди  неправильного  використання  особистої
інформації,  зверніться  до  постачальника  послуг,  щоб
видалити або змінити інформацію про обліковий запис.

 У разі втрати або крадіжки пристрою, негайно змініть паролі
облікових записів для захисту особистої інформації.

 Намагайтеся  не  використовувати  додатки  з  невідомих
джерел. Блокуйте пристрій за допомогою шаблону, паролю
або PIN-коду.

 Не поширюйте матеріали, захищені авторським правом.
 Не  можна  поширювати  контент,  захищений  авторським

правом  без  дозволу  власника  авторських  прав.
Недотримання цього правила може призвести до порушення
авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-
які правові наслідки незаконного використання користувачем
захищеного авторським правом матеріалу.

Нотатки про правильне використання батареї

 Батарея  в  цьому  пристрої  може  отримувати  заряджатися

через  порт  USB.  Але  це  не  рекомендована  форма зарядки

акумулятора  під  час  роботи,  в  зв'язку  з  низьким  струмом
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зарядки,  пропонованих портом USB.  Якщо ви хочете таким

чином  зарядити  батарею,  вимкніть  пристрій.  Якщо  рівень

заряду батареї  низький,  заряджайте його,  щоб продовжити

використання пристрою. Якщо ви хочете продовжити термін

служби батареї, не допускайте заряду нижче 20% від повної

зарядки акумулятора, а потім повністю заряджайте його.

 Якщо ви не  використовуєте  зарядний пристрій,  від’єднайте

його  від  пристрою.  Перезарядка  скоротить  термін  служби

батареї.

 Температура  акумулятора  впливає  на  якість  його  заряду.

Перед  тим,  як  почати  зарядку,  батарея  може  бути

охолодженим  або  підвищити  його  температуру,  яка  була

схожа  на  стандартні  умови.  Якщо  температура  батареї

перевищує  40  градусів,  акумулятор  не  може  бути

поповнений!

 Не використовуйте пошкоджений акумулятор!

 Термін  служби  батареї  може  бути  скорочений,  якщо  він

піддається  впливу  дуже  низьких  або  дуже  високих

температур; це викликає перешкоди на пристрої, навіть якщо

акумулятор заряджений належним чином.

Підтримування пристрою
Щоб продовжити термін служби пристрою:
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 Зберігайте пристрій і його аксесуари в недоступному для дітей

місці.

 Уникайте  контакту  пристрою  з  рідинами,  оскільки  вони

можуть пошкодити електронні компоненти пристрою.

 Уникайте дуже високих температур; вони можуть скоротити

термін  служби  електронних  компонентів,  приладів,

пластмасових деталей розплавити і знищити батарею.

 Не намагайтеся розбирати пристрій. Непрофесійне внесення

конструктивних змін може серйозно пошкодити або знищити

його.

 Для  чищення  використовуйте  тільки  суху  тканину.  Не  слід

використовувати високу концентрацію кислих або лужних.

 Використовуйте  тільки  оригінальні  аксесуари.  В

притилежному випадку це може призвести до втрати гарантії.

 Упаковка  може  бути  перероблена  відповідно  до  місцевих

правил.

Безпека під час прослуховування музики і здійснення дзвінків.
Цей телефон здатний виробляти гучні звуки, які можуть завдати

шкоди Вашому слуху. При використанні телефону або динаміків,

рекомендується розміщувати пристрій на безпечній відстані  від

вуха, і не слухати звуки високої інтенсивності протягом тривалого

часу.
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Безпека довкілля 
Вимкніть свій пристрій там, де заборонено його використання або

де  це  може  спричинити  перешкоди  або  викликати  небезпеку.

Використання будь-якого  обладнання за  допомогою радіохвиль

викликає перешкоди медичних пристроїв (наприклад, стетоскоп

або  кардіостимулятор),  якщо  вони  не  відповідають  вимогам

безпеки  (якщо  у  вас  виникли  сумніви,  проконсультуйтеся  з

лікарем або виробником медичного пристрою).

Увага Заява
Виробник не несе відповідальності

за наслідки
ситуації, викликаної неправильним

використанням обладнання або
недотримання цих рекомендацій.

Версія програмного
забезпечення може бути

оновлена без
попереднього
повідомлення.

Утилізація обладнання

Пристрій маркований перекресленим бункером, відповідно

до  Європейської  директиви  2012/19  /  ЄС  про  відходи

електричного  та  електронного  обладнання  (утилізації

електричного та  електронного устаткування -  WEEE).  Продукти з

цим  символом,  після  певного  періоду  використання  не  слід

викидати  разом  з  побуто-вими  відходами.  Користувач

зобов'язаний  утилізувати  відходи  електричного  та  електронного
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устаткуван-ня,  доставку  їх  у  призначений  пункт,  в  якому  такі

небезпечні відходи піддаються процесу утилізації. Збір такого роду

відходів  в  спеціально  відведених  місцях,  а  сам  процес  їх

відновлення  сприяє  захисту  природних  ресурсів.  Утилізація

відходів  електричного  та  електронного  устаткування  має

позитивний вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Для  отримання  інформації  про  те,  де  і  як  екологічно  безпечне

видалення  відходів  електричного  та  електронного  обладнання

користувач повинен звернутися до відповідного місцевого органу

до точки збору або роздрібної торгівлі, де придбано обладнання.

Утилізація використаних батарейок

Відповідно  до  Директиви  2006/66  /  ЄС,  зміненої

Директивою  2013/56  /  ЄС  щодо  утилізації  батарей  і

акумуляторів,  цей продукт  позначається перекресленим сміттям.

Символ  вказує  на  те,  що  цей  продукт,  який  використовується  в

батареях  не  повинно  викидати  разом  зі  звичайним  побутовим

сміттям  відповідно  до  директиви  і  місцевих  нормативних

документах. Не можна викидати батарейки разом з побутовими

відходами.  В  рамках  ЄС,  збір  і  переробка  батареї  і  батарея

підпорядковується  своїм  власним  процедурам.  Щоб  дізнатися

більше  про  існуючі  процедури  в  області  утилізації  акумулятора,
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будь  ласка,  зверніться  в  місцеве  відділення  міста,  установа  для

відходів. 

Торгові Марки
 Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™,

YouTube™,  Google  Play™,  Google  Latitude™  i  Google  Talk™  є

торговими марками компанії Google, Inc.

 Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle і /

або її філій.

 Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками

Wi-Fi Alliance.

 Всі  інші  торгові  марки  і  авторські  права  належать  їхнім

власникам.

Декларація відповідності Європейського союзу

Цим myPhone Sp. o.o. заявляє, що даний виріб відповідає

основним  вимогам  та  іншим  положенням  директиви

1999/5 / ЄС.
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