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MANUAL DE UTILIZARE

myPhone Rumba
Numărul lotului: 20170

Vă mulțumim pentru că ați ales dispozitivul myPhone 
Rumba Vă rugăm să citiți Manualul cu atenție. 

SIGURANȚĂ 

Citiți  aceste  instrucțiuni  cu  atenție.  Ne  urmarea  lor
poate fi periculoasă sau ilegală.

A NU SE RISCA 

A  nu  se  porni  telefonul  atunci  când  utilizarea
telefoanelor mobile  este interzisă sau dacă acestea
pot cauza interferențe sau pericol. 

SIGURANȚĂ RUTIERĂ 
A nu  se  utiliza  telefonul  mobil  în  timpul  conducerii
automobilului. 

INTERFERENȚE
Toate  dispozitivele  fără  fir  sunt  susceptibile  de
cauzarea interferențelor ce poate afecta performanța.

ZONE CU RESTRICȚII
Oprește telefonul tău în avion deoarece acesta poate
perturba funcționarea altor echipamente amplasate în
interiorul  acestuia.  Telefonul  poate  să  cauzeze
interferențe  funcționării  echipamentului  medical  în
spitale  și  a  entităților  de  protecție  a  sănătății.
Respectați  orice interdicții,  reguli  și avertismente ale
echipei medicale.   

SERVICE CALIFICAT
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Doar  personalul  calificat  poate  să  instaleze  sau  să
repare acest produs. Repararea de către un service
neautorizat  poate  cauza  deteriorarea  telefonului  și
pierderea garanției.

COPII

Telefonul  nu  este  o  jucărie.  Păstrați  dispozitivul  și
accesoriile acestuia departe de accesul copiilor. 

APELURI DE URGENȚĂ

Efectuarea  apelurilor  de  urgență  poate  să  nu  fie
posibilă în unele zone sau în unele circumstanțe. Se
recomandă  să  fie  găsită  o  cale  alternativă  pentru
anunțarea serviciilor de urgență dacă Dvs. mergeți în
zone nedezvoltate sau izolate.

BATERIE ȘI ACCESORII

Evitați  expunerea  bateriei  la  temperaturi  foarte
înalte/scăzute (mai jos de 0°C/ 32°F și  peste 40°C/
104°F).  Temperaturile  extreme  pot  să  influențeze
capacitatea  și  durata  de  viața  a  bateriei.  Evitați
contactul cu lichidele și  obiectele metalice deoarece
acestea pot cauza deteriorarea parțială sau completă
a  bateriei.  A nu  se  distruge,  deteriora  sau  arunca
bateria în flăcări – acest fapt poate provoca incendiu.
A nu  se  desface  niciodată   bateria.  Instalarea  unei
baterii  necorespunzătoate  poate  cauza  explozie.  O
baterie  uzată  sau  deteriorată  trebuie  să  fie  plasată
într-un conteiner special dedicat. Bateria trebuie să fie
utilizată  în  conformitate  cu  scopul  acesteia.
Deconectați  încărcătorul  neutilizat  de  la  sursele  de
alimentare.  Încărcarea  excesivă  a  bateriei  poate
cauza deteriorarea acesteia. Prin urmare, o încărcare
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a bateriei nu trebuie să dureze mai mult de 12 ore (o
zi  maximum).  Vă  rugăm  să  reciclați  bacteria  în
conformitate cu instrucțiunile. Deconectați încărcătorul
neutilizat de la sursa de energie. În cazul deteriorării
cablului încărcătorului acesta nu trebuie să fie reparat
ci înlocuit cu unul nou. Utilizați doar accesorii originale
myPhone valabile pentru telefonul Dvs.

REZISTENȚA LA APĂ

Acest dispozitiv nu este rezistent la apă. Protejați-l de
umiditate.

UTILIZAREA MANUALULUI

Înainte să utilizați dispozitivul, consultați informațiile cu
privire la măsurile de precauție și instrucțiunile pentru
utilizarea  telefonului.  Descrierile  din  acest  manual
sunt  bazate  pe  setările  implicite  ale  telefonului.
Versiunea cea mai recentă a manualului de utilizare
poate fi consultată pe site-ul web:

www.myphone.pl.

În  funcție  de  versiunea  software-ului  instalată,
prestatorii  serviciilor,  cartela SIM sau de țară,  unele
descrieri ar putea să nu convină telefonului Dvs.

SIGURANȚA LA STAȚIILE DE ALIMENTARE

Deconectați  mereu  telefonul  în  timp  ce  alimentați
automobilul  la  stația  de  alimentare.  Nu  utilizați
telefonul Dvs. în apropierea produselor chimice.

SUNETE

Pentru  evitarea  deteriorării  auzului  nu  utilizați
dispozitivul la volum înalt o perioadă îndelungată, nu
puneți direct la ureche dispozitivul activ. 
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Produs de:

SRL myPhone

str. Nowogrodzka 31

00-511 Varșovia

Polonia

Linia fierbinte: 

(+48 71) 71 77 400

E-mail:
pomoc@myphone.pl

Serviciu clienți:

SRL myPhone

str. Krakowska 119

50-428 Wroclaw

Polonia

Site web:
www.myphone.pl

http://www.myphone.pl/
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Conținutul ambalajului
Înainte să începeți utilizarea telefonului Dvs. asigurați-
vă că toate accesoriile  care urmează sunt incluse în
cutie:

 Dispozitivul MyPhone Rumba,

 Baterie Li-Ion 800 mAh,

 Încărcător,

 Suport de încărcare,

 Manual,

 Card de garanție.
Dacă oricare din elementele de mai sus lipsește sau
este deteriorat vă rugăm să contactați dealer-ul Dvs. 

Setul  conține  o  autocolantă  care  conține  un  număr
IMEI  și  de  serie,  referitor  la   ambalajul  setului
MyPhone Rumba Prin urmare, se recomandă să fie
păstrat  ambalajul  în  cazul  unei  reclamații.  Păstrați
cutia departe de accesul copiilor.

Specificații tehnice

SIM GSM 900/1800 MHz;
Afișaj color 2,4”;
Audio player;
Radio FM;
Lanternă;
Bluetooth; 
Cameră;
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Cititor de carduri de memorie MicroSD (până la 32 
GB);

Baterie: Li-ion 800 mAh 3,7 V 
Caracteristicile de intrare a încărcătorului: 100-240 V~ 

50/60 Hz 0,2 A
Caracteristicile de ieșire a încărcătorului: 5 V  0,5 A
Dimensiunile telefonului: 103,3x 53 x 20 mm
Greutatea telefonului : 91,5 g
1.Introducere
Aspectul telefonului.
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1.Difuzor

2.Afișaj

3.Difuzor din spate 
(alarma)

4.Butonul<SOS> 

5.Clapetă de 
alunecare

6.Lanternă

7.Butoanele <M1>, 
<M2>, <M3> 

8.Obiectiv cameră foto
butonul <Menu> 

9.Butonul <Contacts>

10. Afișaj suplimentar

11. Priză pentru căști

12. Butonul 
<Receptor verde>   

13. Aprinderea/stinger
ea lanternei

14. Butonul 
<Receptorul roșu> 

15. Butoane de 
navigare  <Sus>, 
<Jos>

16. Butonul volumului

17. Tastatura 
telefonului

18. Stație de bază

19. <*>  Butonul 
pornirii camerei

20. <#>  oprirea 
sunetelor modului

21. Microfon

22. Mufă MicroUSB

23. Prize stație de 
bază

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni și opri telefonul apăsați și țineți apăsat
butonul <receptorul de culoare roșie>. Imediat după
pornirea telefonului veți vedea soclicitarea codului, (în
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următoarea formă “****”)  introduceți  codul  și  apăsați
<OK>. 

Instalarea cartelei SIM, cardului de memorie și a 
bateriei

Dacă telefonul este pornit – opriți-l. Scoateți capacul
trăgând clapa cu degetul, pornind de la proeminența
(5) 

Scoateți bateria. 

Introduceți  cartela SIM în adâncitură,  așa cum este
schițat  pe  imaginea  din  interiorul  telefonului.
Introduceți  cardul  de  memorie.  Cardul  de  memorie
MicroSD  trebuie  să  fie  plasat  cu  contactele  aurii
orientate în jos, modul în care este ștanțat slotul,  și
închideți  clapeta  de blocare.  Capacitatea  maximă a
cardului suportată este de 32 GB. Introduceți bateria –
bateria trebuie plasată astfel ca cele trei contacte aurii
să  atingă  cei  trei  conectori  din  interiorul  telefonului.
Plasați capacul telefonului glisându-l cu grijă la locul
său. 

Încărcarea bateriei

Conectați cablul USB în priza corespunzătoare pentru
încărcător. După care introduceți cablul microUSB în
mufa  microUSB  socket  a  telefonului  și  introduceți
încărcătorul  în  priza sursei  de alimentare.  Puteți  de
asemenea  să  conectați  cablul  microUSB  la  baza
încărcătorului microUSB și plasați telefonul în acesta
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astfel ca conectorii (24) din telefon să contacteze cu
conectorii din bază.

*Atenție: Conectare incorectă a încărcătorului poate
provoca  daune  telefonului.  Daunele  cauzate  de  o
utilizare  necorespunzătoare  nu  sunt  acoperite  de
garanție. 

Conectați încărcătorul la priza de curent alternativ. O
dată ce ați  început să încărcați  bateria,  în colțul  de
sus  din  dreapta  a  ecranului,  iconița  bateriei  se  va
transforma într-un simbol animat intermitent ,  Atunci
când dispozitivul este încărcat complet,  deconectați
dispozitivul de la sursa de alimentare. atunci ar trebui
să  apară  o  animație  care  ilustrează  nivelul  de
încărcare  a  bateriei.  Deconectați  cablul  din  mufa
telefonului. 
Prima pornire a telefonului 

În timpul pornirii telefonului va fi necesară selectarea
limbii  de afișare a meniului.  Selectați  limba maternă
sau  orice  altă  limbă  pe  care  doriți  să  o  utilizați  în
telefon.  După  care  selectați  data  și  ora  curentă.
Pentru a memoriza modificările apăsați <OK>.
2. Funcțiile de bază
Accesul  la meniu

Pentru a ajunge în meniul telefonului  este necesară
apăsarea  butonului  <Meniu> mai  jos  de  butonul  <
Receptorul de culoare roșie>  (pornind de la ecranul
principal  al  telefonului).  Utilizând  butoanele  de
navigare <Sus> și  <Jos>  selectați elementele alese
din  meniu.  Apăsați  butonul<Meniu> / <OK>,  pentru
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confirmarea alegerii  și pentru accesarea elementelor
selectate din meniu, apăsați butonul  <Înapoi> pentru
a se întoarce la meniul precedent/ afișajul principal al
telefonului. 

Personalizați telefonul Dvs.

MyPhone Rumba poate fi personalizat în conformitate
cu necesitățile  Dvs.  Acest  fapt  permite ca utilizarea
acestuia să fie mai plăcută și mai facilă.

Sonerii și profiluri de utilizator

Pentru a seta modurile de sunet ale telefonului este
necesar  accesarea   opțiunilor  [Profiluri]  care  se
găsesc în [Meniu] → [Setări] → [Profiluri].

Selectați profilul sunetului  [Opțiuni] → [Activează] -
pentru  activarea  profilului  selectat  sau  [Opțiuni]  →
[Personalizează] → <Selectează> -  pentru a ajusta
profilul la preferințele Dvs.  

Pornirea și oprirea profilului „Ședință”.  
Pentru modificarea profilurilor de sunet între „Ședință”
și  „General”  (Pornind  de  la  afișajul  principal  al
telefonului) prin intermediul butonului <#>. Apăsați-l și
mențineți în decurs de 2 secunde până ce notificarea
„Modul  Ședință  este  activat”  se  afișează.  Apăsați
butonul <#> din nou și mențineți în decurs de 2 pentru
a  reveni  la  profilul  general  de  sunet   până  ce
notificarea „Modul general este activat” se afișează. 
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Funcții de efectuare ale apelurilor 
Apelare

Culegeți  numărul  pe  ecranul  principal  utilizând
tastatura numerică. Vă recomandăm să culegeți codul
regional înainte de a culege numărul. Apăsați butonul
„Receptorul verde”. Pentru a demara apelul. Apăsați
butonul „Receptorul Roșu” pentru a finaliza.
Acceptarea unui apel intrat 

Un apel intrat este acceptat la deschiderea capacului
telefonului (clapetei). Dacă acesta este deschis atunci
apăsați  butonul  <Receptorul verde>  sau [ Opțiuni]
→ [Răspunde]. 

Dacă  capacul  (clapeta)  este  închis/ă  apelul  este
refuzat  la  apăsarea  butoanelor  de  volum  (volum
scăzut). Dacă capacul (clapeta) este închis/ă apăsați
<Red handset/Receptorul  roșu>.  Același buton de
asemenea finalizează apelul.
Mesaje
Expedierea SMS

Accesați: [Meniu] → [Mesaje] → [Scrie mesaj].

Tapează  mesajul  utilizând  tastatura.  Mesajul  este
introdus  literă  după  literă.  Butonul  <#> este  utilizat
pentru  modificarea  metodei  de  introducere.  Sunt
posibile următoarele :

 Abc– Prima literă majusculă, restul minuscule. 

 abc – doar litere minuscule, 

 ABC – doar litere majuscule,
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 Numeric – doar cifre,

 Insert symbol – ca să introduci un simbol.

De asemenea pentru a introduce un caracter special,
de exemplu: paranteză, virgulă, bară, etc., apăsați <*>
și selecționați din listă, sau apăsați <1> de câteva ori
(într-un alt mod decât „Cifre”). Pentru a tapa un spațiu
între cuvinte apăsați buton <0>.  Atunci când mesajul
este  tapat  este  necesar  să  fie  apăsat  butonul
[Opțiuni] și  selectați  opțiunea  [Trimite  către]  și
[Introduce numărul] sau selecționează un număr din
Agenda  telefonică  și  confirmă  pe  butonul  <OK>.
Ulterior  selectați:  [Opțiuni] →  Expediază], pentru a
expedia mesajul.

Afișajul mesajului

Accesați:  [Meniu]  → [Mesaje]  → [Mesaje  intrate],
selecționați un mesaj din listă și alegeți  [ Opțiuni] →
[Vizualizare] →  <Selectează>,  pentru  a  vedea
mesajul.

Agenda telefonică din myPhone Rumba 

Adăugarea unui contact nou

Pentru a adăuga un contact nou, accesați: [Meniu] →
[Agenda  telefonică]  →  [Adaugă  contact  nou]  →
[Opțiuni]  → <Selectează>  →  [Pe  SIM]  sau  [Pe
telefon].  Introduceți  informația  de  contact  prin
alegerea  numelui  sau  numărului  prin  intermediul
butoanelor  <sus> or  <jos> după  care  alegeți
[Opțiuni] →  [Salvează]  pentru  a  memora
[Anulează],  pentru  a  renunța.  După  intrarea
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numărului/  numelui,  apăsați  <OK>. Selecționează
<Salvează>, pentru  memorizarea  contactului.  Dacă
este  nevoie  să  fie  salvat  contactul  în  memoria
telefonului,  este  posibilă  adăugarea  contacului
imagine/  fotografie  și  o  melodie  pe  lângă  nume  și
număr. 
Caută un contact

Pentru  a  căuta  un  contact  accesați:  [Meniu] →
[Agendă telefonică].

Introduceți prima literă a contactului și lista întreagă a
contactelor care încep cu această literă va apărea pe
ecran. Pentru a căuta un contact în particular, utilizați
butoanele  <sus> or  <jos>.  După  căutarea  și
selectarea contactului, selecționați  [Opțiuni] și o listă
a opțiunilor accesibile va fi afișată: 

• [Vizualizează] – pentru a vedea contactul 

• [Adăugarea numărului favorit]  – pentru a adăuga
numere favorite 

• [Expediază mesaj] – pentru a expedia un mesaj text

• [Apel] – pentru a apela un număr dat

• [Redactare] – pentru a edita un contract dat

• [Șterge] – pentru a șterge un contact dat

• [Copiază] –  pentru  a  copia  un  contact  în   în
memoria SIM sau a telefonului 
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• [Setările  agendei  telefonice] –  Permite  să  setați
culegerea rapidă pentru 8 taste de la 2 la 9, pentru a
prevedea  statutul  memoriei  sau  adăugarea  apelului
fixat. 

Ștergerea contactelor

Pentru a șterge un singur contact accesați: [Meniu] →
[Agenda  telefonică]  → căutații  contactul  pe  care
doriți  să  îl  ștergeți  → [Opțiuni]  →  [Ștergeți]  și
confirmați cu <Da>.

Apeluri pierdute

Apelurile pierdute sunt afișate pe ecranul principal. Un
mesaj  corespunzător  și  o  iconiță  pe  afișaj  vă  va
notifica despre apelul pierdut. Pentru a verifica cine a
apelat  apăsați  [Vizualizează] atunci  când  mesajul
este afișat pe ecran. O altă posibilitate este să utilizați
[Centrul  de apel]. Pentru  a-l  selecționa,  mergeți  la
[Meniu] → [Centru de apel] → [Istoria apelurilor] →
[Apeluri  pierdute] →  selecționați  conecțiunea  pe
care  doriți  să  o  verificați  →  [Opțiuni] →
[Vizualizează]. Pentru  a  apela,  selecționați  apelul
pierdut din listă și apăsați <Receptor verde> pentru a
efectua un apel. 

SOS

Telefonul  deține  o  funcție  incorporată  SOS,  care
permite  utilizatorului  (în  cazuri  de  urgență)  pentru
declanșa  alarma și  pentru  a  anunța persoanele  din
familie sau un doctor despre accident. Pentru a utiliza
această opțiune este necesar să se acceseze [Meniu]
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→  [SOS]. Atunci  puteți  activa  butonul  din  spatele
telefonului [Setări], activează/ dezactivează  melodiile
SOS.  [SOS apel  de alarmă] introduceți  numărul  la
care  notificarea  este  expediat  [Numărul  SOS],
activează/ dezactivează  notificări SMS  [SOS SMS],
introduceți  mesajul  care  va  fi  expediat  în  caz  de
urgență [Conținutul SOS]. Atunci când toate opțiunile
sunt setate și butonul SOS activat un sunet de alarmă
declanșat, un mesaj SOS va fi expediat la numerele
SOS selecționate. Atunci telefonul va tenta să apeleze
numerele SOS care mai devreme au fost setate, până
în  momentul  când  conexiunea  va  fi  stabilită.  Alerta
poate fi oprită apăsând <Înapoi>. 

Culegere rapidă 

Accesați  [Meniu]  →  [Agendă  telefonică]  →
[Opțiuni]  →  [Setări  Agendă  telefonică] →
[Culegere rapidă]. Puteți seta [Statut] acestei funcții
– chiar dacă este activă sau nu. Puteți atribui contacte
pentru tastele de la 2 la 9. Pe tru a efectua acestea
selecționați-le și activați-le. Accesați [Setare numere]
și o listă va apărea  - pe partea dreaptă a afișajului
sunt situate cifre care corespund cu butoanele de pe
tastatură.  Selectați  unul  din  acestea,  apăsați  <
Editează> și alegeți un contact din listă. După setarea
numerelor,  apăsați  <Receptorul  roșu> pentru  a
reveni  la  ecranul  principal  al  telefonului.  Pentru  a
utiliza apelarea rapidă apăsați și mențineți aproximativ
3 secunde un buton programat de pe tastatură.  
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Conectarea telefonului la computer

MyPhone Rumba poate  fi  conectat  computerul  PC
utilizând  cablul  USB.  Acest  fapt  vă  permite  să
vizualizați  și  să  faceți  schimb  de  informații  între
computerul Dvs. și telefonul Dvs., atunci când un card
microSD  este  instalat.  Pentru  a  efectua  această
operație trebuie să: 

1.Conectați  conectorul microUSB după ce conectați
conectorul USB la un port USB la computerul Dvs.

2.O informație despre conexiunea USB va trebui să
apară pe ecranul telefonului Dvs. 

3.Alegeți [Stocare în masă] de pe lista afișată.

4.Telefonul  acum  este  conectat  la  computer.
Conținutul  memoriei  telefonului   poate  fi
vizualizată utilizând Windows Explorer. 

Lanternă

Lanterna  poate  fi  aprinsă  apăsând  butonul  (14).
Apăsați același buton din nou pentru a o stinge. 

Utilizarea calculatorului

Accesați  [Unelte] → [Calculator]. Operații artimetice
de bază pot fi  efectuate utilizând tastatura numerică
(tapând numere, cifre). Acțiunile pot fi făcute utilizând
tastele  de  navigare  <Sus> -  adunarea,  <Jos> -
scăderea, [M1] - înmulțirea [M3] - împărțirea. Pentru a
vedea rezultatul apăsați [M2].
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Setările inițiale

Pentru  a  reveni  la  setările  inițiale  accesați  [Menu/
Meniu]  → [Settings/  Setări]  → [Restore settings/
Restaurarea],  introduceți  parola  telefonului  și
confirmați  apăsând  <OK>. Parola solicitată  pentru
restaurarea setărilor inițiale este 1122.

Jurnal de Apel

Accesați  [Meniu]  → [Centru de apel]  → [Istoricul
apelurilor]. Acolo puteți vedea tot jurnalul de apeluri –
ce  apeluri  au  fost  efectuate,  recepționate  etc.
Următoarele intrări sunt plasate în submeniu:

• Apeluri pierdute,

• Apeluri efectuate,

• Apeluri recepționate,

• Toate apelurile,

• Șterge jurnal de apel.

Pentru a accesa oricare din opțiunile alegeți din listă și
apăsați <OK>.
Depanare

Mesaj Soluție posibilă 

Introduceți SIM
Asigurați-vă  că  cartela  SIM  a  fost
introdusă corect.
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Introduceți PIN

Dacă cartela SIM este securizată cu
un  cod  PIN  este  necesar  să
introduceți  codul  PIN  în  pornirea
telefonului și apăsați <OK>.

Eroare de rețea

În  zonele  unde  semnalul  este  slab
apelurile  pot  să  nu  fie  posibile.  De
asemenea  recepționarea  apelurilor
pot  să  nu  fie  posibile,  deplasați-vă
într-un alt loc și reîncercați.

Nu pot să îl aud 
pe apelant/ 
Apelantul nu mă
aude.

Microfonul trebuie să fie aproape de
gură.

Verificați  dacă  microfonul  incorporat
nu este acoperit. 

Dacă  un  receptor  este  utilizat,
verificați  dacă  a  fost  conectat
corespunzător.

Verificați dacă difuzorul incorporat nu
este acoperit. 

Calitate slabă a
sunetului în

timpul
convorbirii pe

telefon.

Asigurați-vă că difuzorul și microfonul
nu sunt acoperite 
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Conexiunea nu
poate fi stabilită

Verificați dacă numărul de telefon 
cules este corect.

Verificați dacă numărul de telefon 
introdus în Agenda telefonică este 
corect.

Dacă este necesar introduceți 
numărul de telefon corect. 

Nimeni nu mă
poate apela.

 Telefonul  trebuie să fie pornit  și  în
aria rețelei GSM.

5. Întreținerea corespunzătoare a telefonului
Utilizarea corectă a bateriei

Bateria  în  acest  dispozitiv  poate  fi  încărcată  cu
ajutorul  unui  încărcător.  Dcă  nivelul  bateriei  este
scăzut, reîncărcați-o. Pentru a prelungi durata de viață
a bateriei lăsați-o să se descarce sub 20% a nivelului
bateriei și după reîncărcați-o până la 100%. Dacă nu
este  utilizat,  deconectați  încărcătorul  de  la  telefon.
Încărcarea  excesivă  cauzează  scurtarea  duratei  de
viață a bateriei.

Temperatura  bateriei  are  impact  asupra  ciclului  de
încărcare  a  acesteia.  Înainte  de  procesul  de
încărcare,  răciți   bateria  astfel  ca  aceasta  să  fie
similară temperaturii camerei (cca. 20ºC).

Dacă temperatura bateriei depășește 40ºC bateria nu
trebuie să fie încărcată! Dispozitivul va afișa un mesaj
corespunzător,  în  cazul  în  care  bateria  s-a



© 2017 myPhone. All rights reserved.         Rumba

supraîncălzit. Utilizați bateria doar în conformitate cu
scopul  acesteia.  A nu  se  utiliza  baterii  deteriorate.
Durata  de  viață  a  bateriei  poate  fi  scurtată  dacă
aceasta a fost expusă la temperaturi foarte scăzute și
foarte ridicate  – acest  fapt  cauzează interferențe  în
telefon, chiar dacă bateria a fost corect încărcată. A
nu  arunca  bateria  în  flăcări!  A nu  arunca  o  baterie
uzată  –  expediați-o  sau  returnați-o  la  un  centru  de
reciclare autorizat!

Întreținerea dispozitivului

Pentru a mări durata de viață a dispozitivului urmați
regulile  următoare.  Păstrați  telefonul  și  accesoriile
acestuia departe de accesul copiilor. Păstrați telefonul
într-un loc uscat,  a  nu-l  expune la  umiditate.  Evitați
expunerea  telefonului  la  temperaturi  ridicate  și
scăzute; acest fapt poate micșora durata de viață a
componentelor  electronice,  să topească detaliile  din
masă plastică și să deterioreze bateria.

A  nu  încerca  dezasamblarea  telefonului.
Contrafacerea  structurii  acestuia  într-un  mod
neprofesional poate cauza daune serioase telefonului
sau să îl distrugă în totalitate. 

Pentru a-l curăța utilizați doar cârpe uscate. Niciodată
nu utilizați vre-un produs cu o concentrare ridicată de
acizi  sau   baze  alcaline.  Utilizați  doar  accesorii
originale; nerespectarea acestor reguli poate duce la
anularea garanției.
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Este  recomandat  ca  telefonul  să  nu  fie  utilizat  la
temperaturi mai jos de 0°C/32°F sau mai ridicate de
40°C/104°F.

Informație de siguranță

În  timpul  utilizării  telefonului  luați  în  considerare
regulile  legale  referitoare  la  securitatea  și  siguranța
mediului înconjurător. 

Securitatea rutieră

În afara situațiilor de urgență, utilizarea telefonului în
timpul  conducerii  trebuie  să  fie  efectuată  doar  prin
intermediul  căștilor  sau  a  difuzorului,  care  asigură
securitatea  și  nu  limitează  abilitățile  motorice  ale
utilizatorului. Dacă nu dețineți căști dar totuși doriți să
utilizați  telefonul,  trebuie să trageți  pe dreapta și  să
opriți vehiculul. 

Fiți  atenți  la  regulile  legale  privitor  la  utilizarea
telefonului  mobil  la  volan.  Unele  componente
electronice  ale  autovehicolului  fără  o  protecție
adecvată pot fi afectate de undele emise de telefon;
prin urmare, este recomandabil utilizarea telefonului la
volan,  doar  atunci  când  antena  externă  a
autovehicolului este securizată. Utilizați serviciile unui
profesional la instalarea telefonului în mașină.
Securitatea mediului înconjurător

Informați-vă  cu  regulile  legale  privitor  la  utilizarea
telefoanelor  mobile.  Deconectați  telefonul  în  zonele
unde utilizarea acestora este interzisă sau atunci când
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acestea pot cauza interferențe sau pericol. Utilizarea
oricărui dispozitiv care transmite unde radio provoacă
interferențe cu dispozitivele medicale (ex. Stimulatorul
cardiac),  dacă  acestea  nu  sunt  securizate
corespunzător  (dacă  aveți  dubii,  consultați  medicul
Dvs. sau producătorul dispozitivului medical).

În locurile unde există riscul de explozii (ex. Stațiile de
alimentare,  uzinele  chimice etc.),  este recomandabil
să se deconecteze telefonul. Vă rugăm să consultați
legile  care  reglementează  utilizarea  echipamentelor
GSM în aceste locuri.

Atentie: Ascultarea player-ului audio pentru o
durată lungă de timp sau la un nivel al sune-
tului prea ridicat poate cauza deteriorarea au-
zului. 

Criteriile tehnologice

Rețea: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Unele servicii pot depinde de furnizorul Dvs., de statul
Dvs. sau rețeaua celulară din zonă, versiunea cartelei
SIM utilizate și  de modul cum este utilizat telefonul.
Pentru mai multe informații contactați vă rog furnizorul
Dvs. de servicii.

Atenție Declarație
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Producătorul nu este
responsabil pentru orice
consecințe cauzate de

utilizarea
necorespunzătoare a

telefonului și
nerespectarea

instrucțiunilor de mai sus.

Versiunea software-ului
poate fi actualizat fără o

notificare anterioară.
Reprezentantul își rezervă

dreptul de a determina
interpretarea corectă a

instrucțiunilor de mai sus.

Informația privitor la certificatele (SAR)

Telefonul  Dvs.  mobil  este  un  transmițător  și  un
receptor de unde radio. Este conceput și  fabricat în
conformitate  cu  standardele  de  securitate  actuale,
astfel  ca  expunerea  la  undele  radio  nu  depășește
limitele  determinate  de  Consiliul  Uniunii  Europene.
Aceste limite stabilesc nivelurile permise de energie
RF pentru populația generală și au fost dezvoltate de
organizații științifice independente, pe baza unor studii
științifice  detaliate,  incluzând  o  marjă  extinsă  de
siguranță.  Scopul  acestora  este  de  a  asigura
securitatea  întregii  populații,  indiferent  de  vârstă  și
stare  a  sănătății.  În  ceea  ce  privește  telefoanele
mobile,  nivelul  de  expunere  la  unde  radio  este
măsurată  prin  valoarea  SAR  (Rata  Specifică  de
Absorbție  de Energie).  Limita  SAR recomandată de
Consiliul  Uniunii  Europene  este  de  2  W /  kg  și  se
referă la valoarea medie pentru 10 grame de țesut.

Cea  mai  înaltă  valoare  SAR  pentru  telefonul
myPhone Rumba este egală cu  0,792 W/kg.
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Reciclarea corectă a dispozitiveler electronice și 

electrice 

 Dispozitivul este marcat cu simbolul unui
coș  de  gunoi  marcat  cu  o  cruce,  în
conformitate  cu  Directiva  Europeană
2012/19/UE  privind  deșeurile
echipamentului  electric  și  electronic
(Deșeurile  de  Echipament  Electric  și
Electronic–DEEE).  Produsele  care  sunt

marcate cu acest simbol, după o perioadă de utilizare
nu  ar  trebui  utilizate  sau  reciclate  împreună  cu
deșeurile  menajere.  Dvs.  trebuie  să  reciclați
echipamentul  electric  și  electronic,  livrându-l  la
punctul  desemnat,  la  care  astfel  de  deșeuri
periculoase  sunt  supuse  unui  proces  de  reciclare.
Colectarea acestui tip de deșeuri în locuri închise și
procesul de reciclare contribuie la protecția resurselor
naturale.  Reciclarea  corectă  a  deșeurilor
echipamentelor electrice și electronice are un impact
pozitiv  asupra  sănătății  umane  și  a  mediului
înconjurător.

Pentru a obține informație referitor la locul  și  modul
reciclării  în  siguranță  a  deșeurilor  echipamentelor
electrice  și  electronice,  utilizatorii  trebuie  să
contacteze: autoritatea corespunzătoare a autorităților
locale, punctul de colectare a deșeurilor sau punctele
comerciale unde echipamentul a fost achiziționat. 



© 2017 myPhone. All rights reserved Rumba RO

Reciclarea corectă a bateriilor uzate

 În  conformitate  cu  directiva  EU 2006/
66/  EC  referitor  la  reciclarea  bateriilor,
acest  produs  este  marcat  cu  acest
simbol: Simbolul indică faptul că bateriile
utilizate în acest produs nu trebuie să fie

reciclate împreună cu deșeurile menajere, dar tratate
în conformitate cu directiva și  regulamentul local.

Este  interzisă  reciclarea  bateriilor  împreună  cu
deșeurile  municipale  nesortate.  Utilizatorii  de  baterii
trebuie să apeleze la punctele disponibile de colectare
ale  acestor  elemente,  care  permit  acestora  să  le
restituie, recicleze și să le elimine.
În  cadrul  UE,  colectarea și  reciclarea bateriilor  și  a
acumulatorilor  se  efectuează  separat.  Pentru  mai
multe  informații  despre  procedurile  existente  de
reciclare  a  bateriilor  și  acumulatorilor  vă  rugăm  să
contactați  biroul  Dvs.  local  sau  o  instituție
responsabilă  pentru  deșeuri,  sau  un  depozit  de
deșeuri.

Declarație de  conformitate cu Uniunea Europenă 

SRL  myPhone  declară  și
asigură  că  acest  produs
respectă  cerințele  esențiale

și  alte  prevederi  relevante  ale  Directivei  Europene
1999/5/EC.
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