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Vă mulțumim pentru că ați ales dispozitivul  myPhonePrime Plus.
Vă rugăm să citiți Manualul cu atenție.

Datele producătorului

SRL myPhone 

Str. Nowogrodzka 31.

00-511 Varșovia, Plolonia
Linia fierbinte: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Pagina principală: http://myphone.pl

Note de siguranță
 Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi copiat,

distribuit,  tradus  sau  transmis  sub  nici  o  formă,  prin
intermediul  oricărei  căi  electronice  sau  mecanice,  inclusiv
fotocopierea  sau  înregistrarea/  stocarea  în  oricare  tip  de
sistem de depozitare fără acordul prealabil în formă scrisă al
companiei myPhone.

 Citiți  aceste instrucțiuni  simple. Nerespectarea lor poate fi
periculoasă sau ilegală.

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

 A  nu  se  utiliza  telefonul  mobil  în  timpul  conducerii
automobilului. 

 Toate  dispozitivele  fără  fir  sunt  susceptibile  de  cauzarea
interferențelor,  fapt  care  poate  afecta  performanța
dispozitivului.

http://myphone.pl/
mailto:pomoc@myphone.pl
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 Opriți  telefonul  Dvs.  în  avion,  deoarece  acesta  poate
perturba  funcționarea  altor  echipamente  amplasate  în
interiorul  acestuia.  Telefonul  poate  cauza  interferențe  cu
funcționarea  echipamentului  medical  în  spitale  și  în
entitățile de protecție a sănătății. Respectați orice interdicții,
reguli și avertismente ale echipei medicale.   

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

 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.  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 singură încărcare a bateriei nu trebuie să dureze
mai  mult  de  trei  zile.  În  caz  de  deteriorare,  aceasta  nu
trebuie să fie reparată,  dar trebuie să fie înlocuită cu una
nouă.  Utilizați  doar  accesorii  originale  de  la  producătorul
myPhone.

 Efectuarea apelurilor de urgență poate să nu fie posibilă în
unele zone sau circumstanțe. Se recomandă să fie găsită o
cale alternativă pentru anunțarea serviciilor de urgență, dacă
Dvs. mergeți în zone nedezvoltate sau izolate.
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 Nu scufundați sau nu expuneți  telefonul Dvs. în/ la apă  sau
alte lichide, la fel evitați utilizarea telefonului Dvs. în medii cu
un nivel înalt de umiditate. Particulele de apă pot conduce la
apariția umezelei în interiorul dispozitivului și acest fapt nu
aduce  nici  un  impact  pozitiv  asupra  funcționării
componentelor electronice. 

 Telefonul  nu este o jucărie.  Cartela de memorie și  cartela
SIM sunt suficient de mici și  pot fi înghițite de un copil  și
acest  fapt  poate  duce  la  sufocarea  acestuia.  Nu  lăsați
dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna  copiilor. 

 Înainte  de  utilizarea  dispozitivului  consultați  informația  cu
privire la precauțiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare
a  telefonului.  Descierile  din  acest  manual  sunt  bazate  pe
setările implicite ale telefonului. Cea mai recentă versiune a
manualului  de  utilizare  poate  fi găsită  pe  site-ul  web:
www.myphone.pl.

 În funcție de versiunea instalată a software-ului, prestatorii
de servicii,  cartele SIM, sau țară,  unele descrieri  din acest
manual pot să nu se potrivească cu telefonul Dvs.

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

 În  Statele  Membre  ale  Uniunii  Europene,  o  rețea  WLAN
poate fi utilizată în interior, fără nici o restricție. În Franța, o
rețea WLAN nu poate fi utilizată în aer liber.

 Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de persoanele (inclisiv
copiii) cu deficiențe fizice sau psihice, precum și de persoane
fără  o  experiență  anterioară  de utilizare  a  echipamentului
electronic.  Aceștea  pot  utiliza  dispozitivul  doar  sub
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supravegherea  persoanelor  responsabile  de  siguranța
acestora. 

 Pentru evitarea deteriorării auzului, nu utilizați dispozitivul la
volum  înalt  o  perioadă  îndelungată,  nu  puneți  direct  la
ureche dispozitivul care funcționează.

 Pentru  evitarea  deteriorării  vederii,  nu  priviți  aproape
lanterna activă. O rază de lumină puternică poate duce la
deteriorarea definitivă a ochilor Dvs.

 Producătorul nu poartă nici o răspunde pentru consecințele
survenite  în  urma  utilizării  incorecte  a  dispozitivului  și
nerespectarea  recomandărilor.  Versiunea  software-ului
poate fi actualizată fără notificări prealabile. 

Conținuturi myPhone PRIME Plus 
Înainte să începeți utilizarea telefonului Dvs., asigurați-vă că toate
accesoriile  care urmează sunt incluse în cutie:

 telefon mobil myPhone PRIME Plus
 set de căști cu fir
 încărcător de la rețeaua de alimentare (adaptor + cablu USB)
 instrucțiuni de utilizare
Dacă  oricare  din  elementele  de  mai  sus  lipsește  sau  este
deteriorat vă rugăm să contactați dealer-ul Dvs. 

Setul include o autocolantă care conține un număr IMEI și de
serie, referitor la  ambalajul setului myPhone PRIME Plus. Vă
sfătuim să pastrați ambalajul pentru o eventuală reclamație. 

Prin urmare, se recomandă să fie păstrat ambalajul în caz de
reclamație. Păstrați cutia departe de accesul copiilor.
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Aspectul myPhone PRIME Plus 

Nr. Simbol Funcție

1 Ecran LCD cu dimensiunea de 5”

2 Difuzor intern

3 Senzori de proximitate și de luminozitate

4 Cameră frontală 5 Mpx 

5 Mufă cu diametrul  3.5mm mini mufă

6 Priză multifuncțională micro-USB 

7 Cameră din spate 8 Mpx 

8 Lanternă LED

9 Butoanele volumului/Sus/Jos

10 Pornire/Oprire/Butonul de blocare

11 Butonul meniu

12 Butonul acasă
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13 Butonul înapoi

14 Microfon

15 Difuzor principal

Specificație
Afișaj 5.0” HD 1280x720 px, IPS, G+FF
Sistemul on Chip Quad Core ARM Cortex A7MT6580
Camera principală 8 Mpx AF cu LED lanternă
Camera frontală 5 Mpx
Memoria RAM 2 GB
Memoria ROM 16 GB
Cartele de memorie microSD până la 32 GB
Sistem de operare Android 6.0 Marshmallow
Dual SIM Da
Prize microUSB; mini mufă de 3.5 mm

Conectivitate
Wi-Fi  802.11  b/g/n,  Bluetooth  4.0,
GPS

GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G) 900/2100 MHz
Baterie 2500 mAh Li-ion
Caracteristicile  de
intrare  a
încărcătorului.

100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz

Caracteristicile  de
ieșire a încărcătorului.

5 V  1 A

Dimensiuni 144.5 x 71.8 x 9.0 mm
Greutate 215 g
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Primii pași 

Introducerea cartelei SIM 
myPhone PRIME Plus a fost conceput în tehnologia Dual SIM, care
permite  utilizarea  simultană  a  două  rețele  mobile.  Pentru  a
introduce corect cartela(ele) SIM trebuie să:
 Deconectați telefonul;
 Deschideți  cu atenție capacul din spate, asigurați-vă că nu

deteriorați nici o piesă a dispozitivului.
 Introduceți  cartela(ele)  SIM  în  compartiment(e)  urmărind

ghidurile special concepute.
 Închideți capacul din spate, asigurați-vă că nu deteriorați nici

o piesă a dispozitivului.
Nu introduceți  în  interior  un adaptor gol  (fără cartelă)   pentru
cartele micro-SIM din telefonul smartphone. Acest fapt va duce la
un blocaj. Încercarea de a trage înapoi din fantă adaptorul blocat
poate  provoca  deteriorări  mecanice  ale  telefonului.  În  cazul  în
care  adaptorul  SIM s-a  blocat  în  cavitatea  acesteia,  trebuie  să
contactați un serviciu autorizat myPhone! 

Introducerea cardului de memorie 
Memoria telefonului poate fi extinsă cu ajutorul cardurilor de 
memorie. Pe cardurile de memorie puteți stoca date cum ar fi, 
fotografii, filme, fișiere de muzică, fișiere text, etc. Nu uitați să 
utilizați doar cardurile de memorie recomandate de producător, 
utilizarea altor tipuri de carduri de memorie decât cele de tipul 
microSD cu capacitatea recomandată, poate duce la deteriorări  
ireversibile a acestui dispozitiv sau coruperea datelor Dvs. stocate.
Pentru a introduce în mod corespunzător o cartelă de memorie:
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 Deconectați telefonul;
 Deschideți  cu atenție capacul din spate, asigurați-vă că nu

deteriorați nici o piesă a dispozitivului;
 Introduceți un card microSD așa cum este imaginea plasată

în adâncitură;
 Închideți capacul din spate, asigurați-vă că nu deteriorați nici

o piesă a dispozitivului.
A nu se extrage cardul de memorie în timp are loc transmiterea
informației  pe  acesta  sau în  timp ce  este  utilizat  de dispozitiv.
Această  acțiune  poate  conduce  la  pierderea  datelor  sau
deteriorarea cardului/ dispozitivului.
A  nu  se  atinge   contactele  aurii  cu  degetele  sau  cu  obiecte
metalice. Dacă telefonul este murdar, ștergeți-l cu o stofă moale.
Introducerea bateriei
Opriți  telefonul  și  deconectați  încărcătorul  pentru  a  retrage
bateria.  Utilizați  doar  baterii  și  încărcătoare  omologate  pentru
utilizarea cu acest model. Cu ajutorul unghiei degetului, din fanta
preconcepută  trageți  capacul  deschis.   Asigurați-vă  să  nu
deteriorați  nici  o  parte  a  telefonului,  introduceți  bateria.
Contactele bateriei trebuie să atingă  contactele din telefonul Dvs.
A nu se atinge  contactele aurii cu degetele sau cu oricare obiecte
metalice.  Închideți  capacul  din  spate,  asigurați-vă  că  nu
deteriorați nici o piesă a dispozitivului. 
Prima utilizare a unei cartele SIM
Introduceți  codul  PIN  de  4  cifre  și  confirmați.  Fiți  vigilent,
deoarece aveți doar 3 încercări de a introduce codul PIN de 4 cifre
corect. După cea de-a 3 introducere incorectă cartela SIM poate fi
deblocată prin intermediul introducerii codului PUK. Termenii PIN
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și  PUK  se  referă  la  documentația  primită  de  la  operatorul  de
telefonie mobilă.

Pornirea/ oprirea telefonului 
Pentru  a  porni  telefonul  apăsați  și  așteptați  (aproximativ  3
secunde)  tasta  pornire/oprire/blocare.  Pentru  a  opri  telefonul
apăsați  și  așteptați  (aproximativ  3  secunde)  tasta
pornire/oprire/blocare și selectaț: [Deconectare].
Încărcarea bateriei
Rețineți că trebuie să utilizați doar baterii, încărcătoarea și cabluri
recomandate  și  aprobate  de  producător  pentru  acest  model.
Utilizarea încărcătoarelor,  cablurilor  sau bateriilor  incompatibile
pot  cauza  explozia  sau  deteriorarea  dispozitivului  Dvs.  Atunci
când bateria este descărcată, un mesaj specific va fi afișat. Pentru
utilizarea în  continuare,  acesta trebuie să  fie încărcat  cel  puțin
câteva minute înainte  de pornirea dispozitivului.  Schimbați  sau
duceți  bateria   la  un  service-centru   în  caz  de  probleme  cu
aceasta. 
Pentru a încărca corect bateria Dvs. trebuie să:
 Introduceți  îcărcătorul  în  priza  microUSB  a  dispozitivului.

Rețineți că conectarea incorectă a încărcătorului (a cablului
USB)  poate  deteriora  aparatul  sau  adaptorul  de  curent
alternativ.  Deteriorările  care  survin  în  urma  utilizării
incorecte 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,  dacă  dispozitivul  a  fost  deconectat
atunci ar trebui să apară o animație care ilustrează nivelul de
încărcare a bateriei.
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În  timpul  procesului  de  încărcare  dispozitivul  poate  să  se
încălzească.  Acest  fapt  este  complet  normal  și  nu  ar  trebui  să
afecteze durata de viață și eficiența dispozitivului.
 Atunci  când  nivelul  de  încărcare  atinge  100%,  aceasta

semnifică că bateria este încărcată și procesul trebuie să fie
finalizat.

 Deconectați încărcătorul  de la priza de curent alternativ și
de la dispozitiv.

În caz de  probleme în procesul de încărcare, atât dispozitivul cât
și încărcătorul trebuie să fie livrate la service-ul producătorului.
Conectarea la un computer
Pentru conectarea myPhone PRIME Plus la un computer dotat cu
sistemul  de  operare  Microsoft Windows  XP/  VISTA/  7/  8/  10/,
utilizați cablul USB, care este inclus în cutie, în modul următor:
 Conectați cablul USB la priza multifuncțională microUSB.
 Celălalt  capăt  a  cablului  introduceți-l  în  portul  USB  al

computerului Dvs.
 Atunci când dispozitivul este conectat, se va afișa notificarea

specifică pe ecranul computerului Dvs.
 Pe telefonul Dvs.,  glisați  cu degetul de la marginea de sus

până jos și faceți click pe "modul de încărcare USB".
 Pentru a încărca fișiere, selectați " Transfer de fișiere".
 Selectează ”Deschide dispozitivul pentru a fizualiza fișierele”

de  pe  fereastra  care  ar  trebui  să  se  afișeze  pe  ecranul
computerului.

 Acum puteți  să faceți  transfer de fișiere între telefonul  și
computerul Dvs.
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Iconițe indicatoare
Diverse informații pot apărea pe bara de notificări, cele mai multe
dintre ele se vor referi la aplicațiile care au fost preinstalate pe
myPhone PRIME Plus.  Iconițele  indicatoare care vor  apărea cel
mai frecvent în partea de sus a ecranului sunt următoarele:

Iconița Descrierea
Încărcarea bateriei
Iconița conecțiunii active la rețeaua Wi-Fi 
E-mail nou
SMS nou
Puterea semnalului rețelei celulare
Apel pierdut
Apel în curs
Apel în așteptare
Un dispozitiv conectat la computer 
Bluetooth activat
Alarmă activată
Mod avion
Mâini libere
Roaming activ
Profile setat la vibrații

Aceste iconițe pot fi diferite de cele care se vor afișa pe ecranul
Dvs.  Acest  fapt  depinde de versiunea programului  Dvs.  sau de
distribuitorul dispozitivului Dvs.

Aplicație de descărcare
Dvs. puteți extinde foarte mult capacitățile dispozitivului Dvs. prin
intermediul  instalării  aplicațiilor  adiționale.  Vă  rugăm  să  fiți
conștienți că aplicațiile instalate din surse dubioase pot supune
telefonul  Dvs.  riscului.  Se  recomandă  utilizarea  service  -ului
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[Google  Play/  Gogle  Joacă]  pentru  instalarea  aplicațiilor
adiționale.
Pentru ca să utilizați [Google Play/ Gogle Joacă], creați-vă contul
Dvs. personal și selectați aplicațiile din meniul [Play Store/ Google
Magazin].
Căutați aplicația dorită utilizând o iconiță care reprezintă o lupă
sau prin deplasarea filelor din [Play Store/ Google Magazin], apoi
apăsați [Install/ Instalează]  [Accept/ Accept].

După aceasta, procesul de descărcare și instalarea va demara în
mod automat.
În cazul în care notificarea este activă, la sfârșitul descărcării  și
instalării aplicației, notificarea va apărea pe bara de statut.
Pentru ca aplicația instalată pe dispozitivul Dvs.  să funcționeze,
apăsați iconița amplasată în meniu.
Pentru instalarea aplicațiilor  descărcate din alte  surse,  selectați
[Application  menu/  Meniu  aplicații]   [Settings/  Setări]  
[Security/ Securitate]   [Unknown sources/ Surse necunoscute]
și  deplasați  cursorul  spre  dreapta.  Nu  uitați  că  sursele
neautorizate  pot  instala  suplimentar  pe  dispozitivul  Dvs.
programe malware și / sau spyware.
Internet
Pentru conectarea dispozitivului Dvs. la o rețea Wi-Fi: 

 Selectați  [Application  menu/  Meniu  aplicații]   [Settings/
Setări]   [Wi-Fi/  Wi-Fi]  și  glisați  curosurul  spre  dreapta
(porniți). Dacă doriți să adăugați sau să introduceți o rețea
nouă Wi-Fi, apăsați butonul Meniu și selectați [Add network/
Adaugă rețea] sau [Refresh/ Reînoiește].

 Câmpul din partea de jos prezintă o listă a rețelelor Wi-Fi
disponibile,  statutul  conexiunii  între  aparat  și  rețea  este
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indicată  printr-o  iconiță  care  ilustrează  intensitatea
semnalului.  Parola  de  securitate  este  reprezentată  cu  un
lacăt vizibil jos, în partea dreapta a iconiței.

 Dacă rețeaua Wi-Fi  este protejată cu o parolă atunci  când
încercați  să vă conectați  la  aceasta,  atunci  Dvs.  trebuie să
introduceți  parola  Dvs.  utilizând  tastatura  virtuală
alfanumerică.

Bluetooth
[Menu/ Meniu] → [Settings/Setări] → [Bluetooth/ Bluetooth]
Telefonul este dotat cu o tehnologie integrată Bluetooth. Raza de
acțiune a  tehnologiei  Bluetooth este  de 10  m cel  mult  și  este
dependentă  de  diverse  condiții  (obstacole,  interferențe
electromagnetice etc.). Rețineți că dacă tehnologia Bluetooth este
activă, atunci telefonul consumă mai multă energie, astfel durata
de viață a bateriei va fi mai mică.

Pentru activarea Bluetooth accesați:
 [Menu/  Meniu]  →  [Settings/  Setări]  → [Bluetooth/

Bluetooth] porniți-l. 
Pentru a expedia un fișier, după activarea Bluetooth mergeți la :

 [Menu/ Meniu] [File Manager/ Mnager Fișiere], apăsați un
timp mai îndelungat pe fișierul care doriți să-l expediați. 

 Apăsați   și  selectați Bluetooth.
 Apăsați  pe  numele  dispozitivului  dorit  din  listă  ca  să

împerecheați  telefonul  Dvs.  cu  dispozitivul  selectat.  Pe
dispozitivul  împerecheat  ar  trebui  să  fie  necesar  să  fie
întrodus un număr de 4 cifre, care ar trebui să fie afișat pe
dispozitivul  împerecheat.  După  împerecherea  cu  succes,
fișierul va fi expediat în mod automat.

Pentru recepționarea fișierelor apăsați:
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 [Menu/  Meniu]   [Settings/  Setări]   [Bluetooth/
Bluetooth ] și activați butonul de pornire.

 Împerecheați  telefonul  Dvs.  cu  dispozitivul  dorit.  După
împerecherea  reușită,  fișierul  va  fi descărcat  și  salvat  în
memoria  telefonului  Dvs.  în  mod  automat.  (fișierele
descărcate pot fi găsite în: [Menu/ Meniu]  [File manager/
Manager fișiere]   [Internal storage/ Memorie internă]  
[Bluetooth/ Bluetooth ]).

Depanare 
Dacă  aveți  problemeIe  cu  dispozitivul  Dvs,  salvați  o  copie  de
siguranță  a  datelor  Dvs.  importante  (contacte,  mesaje  SMS,
imagini,  video,  muzică,  etc.)  după care  restartați  telefonul  Dvs.
sau  restaurați  setările  inițiale.  Dacă  proplema  persistă,  citiți
sfaturile de mai jos și urmați sugestiile în cazul unui anumit tip de
probleme.
 Cardul de memorie SD – verificați dacă este instalat corect în

adâncitura pentru card SD. Dacă problema persistă,  atunci
utilizați  un  alt  card  SD  cu  o  clasă  și  o  capacitate
corespunzătoare.

 USB  –  verificați  dacă  telefonul  este  conectat  în  mod
corespunzător  la  un  alt  dispozitiv.  Verificați  tipul  de
conexiune USB în setările telefonului Dvs. (comanda rapidă
este  disponibilă  pe  ecranul  de  notificare).  Dacă  problema
persistă, atunci utilizați un alt cablu.

 Internet  /  Wi-Fi  –  Verificați  dacă telefonul  funcționează în
modul avion care dezactivează toate funcțiile rețelei fără fir.
Verificați  aria  rețelei.  Verifica dacă  funcția  este  activată  în
telefon și dacă setările sunt corecte. Verificați corectitudinea
parolei de logare Wi-Fi.
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 Bluetooth  –  verificați  opțiunea  de  vizibilitate   Bluetooth.
Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt în aria de acoperire a
conecțiunii  Bluetooth  și  că  nu  sunt  obstacole  între  ele
(rețineți – unele monitoare LCD absorb undele magnetice).
Asigurați-vă  că  ambele  dispozitive  au  suficientă  memorie
liberă  pentru  a  partaja  fișierele.  Asigurați-vă  că  ambele
dispozitive  funcționează  în  modul  avion  (modul  avion
blochează Bluetooth-ul).

 Sunete  –  asigurați-vă  că  sunetetul  în  telefon   nu  este
dezactivat  și  verificați  alte  setări  de  sunet.  Verificați  dacă
ștecărul  este  conectat  în  mufa  minimufă  3.5  mm.  Unele
ștechere  pot  să  difere  unul  de  altul  și  acesta  poate  fi un
motiv  -  încercați  un  alt  cablu.  Verificați  un  alt  cablu  sau
utilizați un adaptor (nu este inclus).

 Imagini  și  capturi  de  ecran  –  verificați  dacă  obiectivul
camerei  nu  este  acoperit.  Verificați  dacă  dispozitivul  are
suficientă  memorie  pe  cardul  SD  sau  suficientă  memorie
internă  (în  dependență  de  memoria  unde  imaginile  sau
capturile  de  ecran  sunt  stocate).  Verificați  dacă  cardul  SD
este montat corespunzător.

 Deși  bateria  este  încărcată,  nivelul  acesteia  de  încărcare
scade în mod continuu – dezactivați toate opțiunile, cum ar fi
Wi-Fi,  Bluetooth,  funcția  de  localizare  și  diminuați
luminozitatea  ecranului  (aceste  opțiuni  sunt  cele  care
consumă cel mai mult), apoi utilizați modul avion. Acești pași
simpli  vor  accelera  încărcarea  telefonului.  Se  recomandă
încărcarea dispozitivului cu ajutorul adaptorului, nu cu mufa
USB a computerului.
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  Dacă  problema  persistă,  contactați  producătorul
dispozitivului.

Datele personale și protecția informației
 Noi vă recomandăm să efectuați regulat copii de rezervă ale

datelor  importante.  Compania  myPhone  nu  poartă
răspundere pentru pierderea datelor.

 Înainte  să  reciclați  dispozitivul,  ștergeți  toate  datele
([AppMenu/ Meniu Aplicații]  [Settings/ Setări]  [Backup
and  reset/  Copie  de  siguranță  și  resetare][Factory  data
reset/  Resetare  date  inițiale] [Reset  phone/  Resetare
telefon]).  Astfel  Dvs.  puteți  să  vă protejați  informația  Dvs.
personală de furtul acesteia de către persoane neautorizate.

 Atunci  când  descărcați  aplicații,  citiți  orice  informație  pe
ecran.  În  special  atrageți  atenție  la  aplicațiile  care  solicită
acces la multe funcții sau la informația personală.

 Verificați  conturile în mod regulat pentru a evita utilizarea
neautorizată sau suspicioasă. Dacă găsiți o urmă de utilizare
incorectă a informației personale, contactați prestatorul de
servicii ca acesta să șteargă sau să modifice detaliile contului.

 Dacă telefonul Dvs. a fost pierdut sau a fost  furat, modificați
imediat  parolele  conturilor  (Google,  e-mail,  rețele  de
socializare, etc.) pentru a proteja informația personală.

 Încercați  să  nu  utilizați  aplicații  din  surse  necunoscute.
Blocați  telefonul  utilizând un șablon,  o  parolă  sau un  cod
PIN.

 Nu distribuiți materialele cu drept de autor.
 Nu distribuiți conținuturi cu drept de autor fără permisiunea

deținătorului acestui drept. În caz contrar aceste acțiuni duc
la  încălcarea  dreptului  de  autor.  Producătorul  nu  este
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răspunzător de consecințele legale  sau ilegale ale distribuirii
materialelor protejate de drepturile de autor.

Mărci comerciale
 Android,  Google,  Google  Play,  Google  Play  logo  și  alte

branduri sunt mărci comerciale ale Google Inc.
 Oracle  și  Java  sunt  mărci  înregistrate  ale   Oracle  și/  sau

ramurile acestuia.
 Wi-Fi® și  Wi-Fi  logo sunt mărci  comerciale  înregistrate ale

Wi-Fi Alliance.
 Toate  celelalte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea

respectivilor proprietari.
Coeficientul  SAR 
Coeficientul SAR este o valoare care indică cantitatea de radiație
emisă de un telefon. Tabelul de mai jos demonstrează coeficientul
maxim al valorilor SAR pentru telefonul myPhone PRIM Plus.

GSM
900

GSM
1800

BANDA  I
UMTS 

BANDA  VIII
UMTS 

CAP 0.398 0.244 0.187 0.417
CORP 0.997 1.154 0.990 0.762

Reciclarea corespunzătoare a dispozitivului
Dispozitivul este marcat cu simbolul unui coș de gunoi, care
este  marcat  cu  o  cruce,  în  conformitate  cu  Directiva
Europeană  2012/19/UE privind deșeurile de echipamente

electrice  și  electronice  (Deșeurile  de  Echipamente  Electrice  și
Electronice –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
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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  de  echipamente
electrice  și  electronice,  utilizatorii  trebuie  să  contacteze:
autoritatea  corespunzătoare  din  cadrul  autorităților  locale,
punctul de colectare a deșeurilor sau distribuitorul.

Proper disposal of batteries
 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
procedurilor  UE de colectare separată și  de reciclare se aplică.
Pentru a afla mai multe despre procedurile existente de reciclare
a  bateriilor,  vă  rugăm  să  contactați  biroul  Dvs.  local  sau  o
instituție responsabilă pentru deșeuri, sau un depozit de deșeuri.

Declarație de  conformitate cu directivele Uniunii Europene

 SRL myPhone declară că acest produs respectă cerințele
esențiale  și  alte  prevederi  relevante  ale  Directivei

Europene 2014/ 53 /UE.
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