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POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

myPhone Rumba 

Číslo položky: 201703 

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone 
Rumba. Prečítajte si pozorne túto príručku.  

BEZPEČNOSŤ 

Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Nedodržanie 
týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo 
nezákonné.  

POUŽÍVANIE PRÍRUČKY 

Pred použitím zariadenia pozrite informácie o 
bezpečnostných opatreniach a pokynoch na 
používanie telefónu. Popisy v tejto príručke sú 
založené na predvolených nastaveniach 
telefónu. Najnovšiu verziu používateľskej 
príručky nájdete na webovej stránke: 
www.myphone.pl. 

V závislosti od nainštalovanej verzie softvéru, 
poskytovateľov služieb, karty SIM alebo krajiny 
sa niektoré popisy v tejto príručke nemusia 
zhodovať s vaším telefónom. V závislosti od 

http://www.myphone.pl/
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krajiny, karty SIM alebo verzie modelu sa 
telefón a príslušenstvo môžu líšiť od ilustrácií 
pripojených k príručke. 

RIZIKO 

Nezapínajte telefón, keď je zakázané 
používanie mobilných telefónov alebo ak by 
mohlo dôjsť k rušeniu alebo nebezpečenstvu. 

INTERFERENCIE 

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu 
spôsobovať rušenie, ktoré by mohli ovplyvniť 
výkon iných zariadení. 

OBMEDZENÉ OBLASTI 
Vypnite svoj telefón v lietadle, pretože môže 

narušiť prevádzku iných zariadení, ktoré sú v 

ňom umiestnené. Telefón môže rušiť činnosť 

zdravotníckeho zariadenia v nemocniciach a 

zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavajte vš

etky druhy zákazov, nariadení a upozornení, 

ktoré nariaďuje zdravotnícky personál. 

AUTORIZOVANÝ SERVIS 

Iba kvalifikovaný personál alebo autorizované 
servisné stredisko môžu nainštalovať alebo 
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opraviť tento výrobok. Oprava neoprávnenou 
alebo nekvalifikovanou službou môže spôsobiť 
poškodenie telefónu a stratu záruky. 

DETI 

Telefón nie je hračka. Uchovávajte zariadenie a 
jeho príslušenstvo mimo dosahu detí. 

ALARMOVÉ HOVORY 
V niektorých oblastiach alebo okolnostiach nie 
je možné vykonať tiesňové volanie. Odporúča 

sa nájsť alternatívny spôsob oznamovania ties

ňových služieb, ak idete na nerozvinuté alebo 

odľahlé oblasti. 

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH 

Nepoužívajte toto zariadenie počas jazdy na 
akomkoľvek vozidle. 

BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO 

Vyhnite sa vystaveniu batérie veľmi vysokým / 
nízkym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C). 
Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a 
životnosť batérie. Zabráňte kontaktu s 
tekutinami a kovovými predmetmi, pretože 
môžu spôsobiť čiastočné alebo úplné 
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poškodenie batérie. Batériu nerozoberajte, 
nepoškodzujte ani nevhadzujte do plameňov - 
je to nebezpečné a môže spôsobiť požiar. Nikdy 
neotvárajte batériu. Inštalácia nesprávneho 
typu batérie môže spôsobiť výbuch. 
Opotrebovaná alebo poškodená batéria by 
mala byť umiestnená vo vyhradenej nádobe. 
Batéria by sa mala používať podľa jej účelu. 
Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť 
poškodenie, preto by jedno nabíjanie batérie 
nemalo trvať dlhšie ako 12 hodín (1 deň 
absolútne max.). Batériu zlikvidujte podľa 
pokynov. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od 
elektrickej siete. V prípade poškodenia 
nabíjacieho drôtu by sa nemala opravovať, ale 
mala by byť vymenená za novú. Používajte iba 
originálne príslušenstvo myPhone dostupné s 
vaším telefónom. 

VODEODOLNOSŤ 

Toto zariadenie nie je vodotesné. Chráňte pred 
tekutinami a vlhkosťou. 
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BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÝCH STANICIACH 

Vždy vypnite telefón počas tankovania auta na 
čerpacej stanici. Nepoužívajte telefón v 
blízkosti chemikálií. 

SLUCH 

Aby ste predišli poškodeniu sluchu, 
zariadenie nepoužívajte dlhšiu dobu pri 

vysokej hlasitosti, nepoužívajte zariadenie 
priamo do ucha. 

Výrobca  
myPhone Sp. z o. o. 

Nowogrodzka Street 31 

00-511 Warsaw 

Poland 

webWebové stránky: www.myphone.pl 

 
Obsah balenia  

Skôr ako začnete používať svoj telefón, uistite 
sa, že všetky nasledujúce položky sú zahrnuté v 
balení: 

http://www.myphone.pl/
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• myPhone Rumba zariadenie, 

• Li-Ion 800 mAh batéria, 

• Nabíjačka, 

• Nabíjacia kolíska, 

• Manuál, 

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba 
alebo je poškodená, obráťte sa na svojho 
predajcu. 

Na obale myPhone Rumba sa nachádza nálepka 
obsahujúca IMEI a sériové číslo. Preto sa 
odporúča ponechať balenie v prípade 
akýchkoľvek sťažností. Uchovávajte krabicu 
mimo dosahu detí. 
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Technické špecifikácie 

SIM GSM 900/1800 MHz; 

Jasný, farebný 2,4 "displej; 

Audio prehrávač; 

FM rádio; 

svetlo; 

Bluetooth; 

Fotoaparát; 

Čítačka pamäťových kariet MicroSD (až 32 
GB); 

Batéria: Li-ion 800 mAh 3,7 V 

Vstupné parametre nabíjačky: 100-240 V ~ 
50/60 Hz 0,2 A 

Výstupné parametre nabíjačky: 5 V 0,5 A 

Rozmery telefónu: 103,3 x 53 x 20 mm 

Hmotnosť telefónu: 91,5 g 

  



© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.  Rumba SK 

8 

 

Vzhľad telefónu. 

 

1 Reproduktor 
Reproduktor sa používapri  
telefónnych rozhovoroch. 

2 Displej LCD displej. 

3 
Zadný 

reproduktor 
Generuje vyzváňacie tóny a 
výstrahy, a môže byť taktiež 



© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.  Rumba SK 

9 

 

(bzučiak) použitý s hudobným 
prehrávačom alebo FM 
rádiom. 

4 SOS tlačidlo 

Stlačte a podržte toto 
tlačidlo a začne volať na 
vopred stanovené čísla 
alarmov. 

5 Zadný kryt 
Stlačte tu na odobratie 
zadného krytu. 

6 LED dióda 
Bleskové svetlo alebo 
prisvetlovacia dióda. 

7 M1, M2, M3 

Tlačidlá, ktoré umožňujú 
volať priradené telefónne 
číslo, a uľahčuje navigáciu 
nahradením tlačidla 
<doľava> <doprava> 

8 
Objektív 

fotoaparátu 
Šošovka fotoaparátu. 

9 <Menu> 

Umožňuje vstup do menu 
na hlavnej obrazovke. 
Potvrdí výber v ponuke 
telefónu. 

10 <Kontakty> 
Umožňuje zadať [kontakty] 
na hlavnej obrazovke. V 
menu umožňuje odchod z 
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možností alebo zrušenie. 

11 
Ikony 

upozornení 

Ikony indikujúce zmeškané 
hovory, neprečítané správy, 
ako aj nabíjanie batérie. 

12 
Zásuvka pre 

slúchadlá 

Zásuvka na zapojenie 
slúchadiel. (Používa sa ako 
externá anténa pre rádio 
FM). 

13 

Tlačidlo 
<Zelené 

slúchadlo> 

Odpovie na prichádzajúce 
volania. V režime stand-by 
umožňuje listovať v 
hovoroch. 

14 

Zapnutie / 
vypnutie 

svetla 

Umožňuje zapnutie a 
vypnutie – prisvetlovacej 
diódy (6). 

15 

Tlačidlo 
<Červené 

slúchadlo> 

Odmietne prichádzajúci 
hovor. Opustenie menu 
alebo aplikácie. V režime 
stand-by umožňuje vypnúť 
telefón alebo ho znovu 
zapnúť (stlačte po dobu asi 
2 sekundy). 

16 
<Nahor> a 

<nadol> 

Umožňuje pohyb v menu. 
Na hlavnej obrazovke 
<hore> vyvolá kontextové 
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menu (Písanie SMS správy, 
pridanie nového kontaktu). 
<Dolu> vyvolá fotokontakt. 

17 

Tlačidlo 
ovládania 
hlasitosti 

Umožňuje ovládanie 
hladiny zvuku v telefóne, 
audio prehrávača a FM 
rádia. 

18 
Klávesnica 

telefónu 

Tieto tlačidlá sa používajú 
pre výber telefónneho čísla 
na hlavnej obrazovke alebo 
písanie správy SMS - zadať 
písmená alebo čísla správy. 

19 
Dokovacia 

stanica 
To vám umožní ľahko 
nabíjať batérie telefónu. 

20 <*> Tlačidlo 

Podržanie po dobu dvoch 
sekúnd na hlavnej 
obrazovke aktivuje 
fotoaparát. Pri vytváraní 
textových správ zobrazí 
symboly. Pri počúvaní rádia 
alebo audio prehrávač 
umožňuje znížiť hlasitosť. 

21 <#> Tlačidlo 
Umožňuje prepínať medzi 
zvukovými profilmi 
telefónu. Pri vytváraní SMS 
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môžete prepínať medzi 
režimami zadávania 
znakov. Pri počúvaní rádia 
alebo audio prehrávač vám 
umožní zvýšiť hlasitosť. 

22 Mikrofón 
Neprekrývajte ju rukou keď 
hovoríte na telefóne. 

23 
Zásuvka 

MicroUSB 

Po pripojení nabíjačky 
dobíja batériu. Po pripojení 
k počítaču, môžete 
vymieňať dáta (obrázky, 
videá, hudbu). 

24 Kontektory 
Umožňujú pripojenie 
dokovacej stanice a batérie. 

Zapnutie telefónu a vypnutie.  

Ak chcete telefón zapnúť a vypnúť stlačte a 
podržte tlačidlo <červené slúchadlo>. Ihneď po 
zapnutí telefónu uvidíte požiadavku na kód, (vo 
forme "****"), zadajte kód a stlačte tlačidlo 
<OK>.  
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Inštalácia SIM karty, pamäťové karty a 
batérie  

V prípade, že je telefón zapnutý treba ho 
vypnúť. Zložiť kryt zatiahnutím za zadný kryt 
prstom (5). 

Vyberte batériu. 

Vložte SIM kartu do slotu, ako je to na obrázku 
vo vnútri telefónu. Vložte pamäťovú kartu. 
MicroSD pamäťová karta by mala byť 
umiestnená tak, aby zlaté kontakty smerovali 
dole, až na doraz do slotu. Maximálna 
podporovaná kapacita pamäťovej karty 32 GB. 
Vložte batériu - batéria by mala byť umiestnená 
takým spôsobom, že tri zlaté kontakty sa 
dotknú trojitého konektora v telefóne. Nasaďte 
kryt batérie a opatrne posunte na miesto.  
Nabíjanie batérie 

Pripojte USB kábel do príslušnej zásuvky na 

nabíjačke. Potom pripojte kábel microUSB k 

microUSB slotu na telefóne a zapojte nabíjačku 

do zásuvky elektrickej siete. Tiež môžete 

pripojiť kábel microUSB do nabíjacej kolísky 
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microUSB a telefón umiestnite v ňom tak, že 

konektory (24) na telefóne sa spoja s 

konektormi v základni. 

* Pozor: Nesprávne pripojenie nabíjačky môže 

spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na škody 

spôsobené nesprávnym používaním telefónu sa 

nevzťahuje záruka. 

Počas nabíjania bude ikona stavu batérie 

umiestnená v pravom hornom rohu obrazovky 

animovaná. Po dokončení nabíjania odpojte 

nabíjačku zo zásuvky. Odpojte kábel zo zásuvky 

na telefóne.  

Pripojenie telefónu k počítaču  

myPhone Rumba je možné pripojiť k počítaču 
pomocou USB kábla. To vám umožní prezerať a 
vymieňať dáta medzi počítačom a telefónom ak 
je nainštalovaná karta microSD. Pripojte 
konektor microUSB do telefónu a potom 
pripojte konektor USB do portu USB počítača. 
Informacia o pripojení bude zobrazená na 
displeji telefónu. Vyberte [Mass storage] z 
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ponuky. Telefón je teraz pripojený k počítaču. 
Obsah pamäte telefónu možno zobraziť 
pomocou Prieskumníka Windows.  
 
Prvý štart telefónu 

Pri prvom spustení telefónu je potrebné zvoliť 
jazyk, v ktorom bude zobrazené menu. Vyberte 
si svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý 
chcete používať v telefóne. Potom vyberte 
aktuálny dátum a čas. Ak chcete uložiť zmeny 
stlačte tlačidlo <OK>. 

Vyzváňanie a užívateľských profilov. 

Ak chcete nastaviť zvukový profil telefónu 
vstúpte do ponuky [Profily] v [Menu] → 
[Nastavenia] → [Profily]. 

Vyberte zvukový profil [Menu] → [Aktivovať] a 
aktivovujesa  zvolený profil alebo na [Možnosti] 
→ [upraviť] → <výber>, pre nastavenie profilov 
na vašich preferenciách. 

Pre rýchle prepínanie medzi profilmi v 
pohotovostnom režime stlačte a podržte 
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tlačidlo <#>. Stlačte znovu a držte pre aktiváciu 
inýho profilu zo zoznamu. 

Volania 

Zadajte číslo na hlavnej obrazovke pomocou 
numerickej klávesnice. Odporúčame zadať 
predvoľbu pred telefónnym číslom. Stlačením 
tlačidla <zelené slúchadlo>  začnete hovor. 
Stlačením tlačidla <červené slúchadlo> 
ukončíte hovor. 

Prijatie prichádzajúceho hovoru 

Prichádzajúci hovor príjmete otvorením krytu 
telefónu (flip). Ak je telefón otvorený stlačte 
<zelené slúchadlo> alebo stlačte tlačidlo 
[Možnosti] → [odpoveď]. 

Ak je uzatvorený kryt (flip)hovor odmietnete 
stlačením tlačidla hlasitosti (hlasitost dole). Ak 
je kryt telefónu (flip) uzavretý, stlačte <červené 
slúchadlo>. Rovnakého tlačidla tiež ukončí 
hovor. 

Správy 

Vytváranie a odosielanie SMS správ. 

Zadajte: [Menu] → [Správy] → [napísať správu]. 
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Zadajte správu pomocou klávesnice. Znaky sú 
zadané slovo po slove. <#> tlačidlo sa používa 
pre zmenu metódy vstupu. Nižšie sú uvedené 
možné: Abc- Prvé veľké písmeno, zvyšok malé 
písmená; abc - Iba malé písmená; ABC - len 
veľké písmená; Číselná - Iba číslica; Vložiť 
symbol – vloží symbol. 

Vloženie špeciálnych znakov tj. čiarka, pomlčka, 
atď., stlačte tlačidlo <*> a vyberte zo zoznamu, 
alebo stlačte tlačidlo <1> niekoľkokrát (v inom 
ako "Numeric" režime). Ak chcete zadať 
medzeru medzi slovami stlačte tlačidlo <0>. Po 
dopísaní správy stlačte tlačidlo [Možnosti] a 
možnosť [Odoslať kam] a [zadajte číslo] alebo 
vyberte číslo z telefónneho zoznamu a potvrďte 
klávesom <OK>. Následne vyberte [Možnosti] 
→ [Odoslať] správu odošlete. 

Prijaté správy 

Zadajte [Menu] → [správy] → [prijaté 
správy], zvolte správu zo zoznamu vyberte 
[možnosti] → [zobraziť] → <výber>, aby ste 
videli konkrétnu správu. 
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Telefónny zoznam  

Pridanie nového kontaktu 

Ak chcete pridať kontakt, zadajte [Menu] → 
[Telefónny zoznam] → [Pridať nový kontakt] → 
[Možnosti] → <Vybrať> → [SIM] alebo [Tento 
telefón]. Vložte kontaktné informácie,, potom 
zvoľte [Možnosti] → [Uložiť] alebo [Zrušiť]. Ak 
uložíte kontakt do pamäte telefónu je možné 
priradiť aj obrázok/fotografiu kontaktu a tón 
zvonenia.  

Hľadanie kontaktu 

Pre vyhľadanie kontaktu zadajte: [Menu] → 
[Telefónny zoznam]. 
Zadajte prvé písmeno mena kontaktu a 
kompletný zoznam kontaktov začínajúcich 
písmenom daného sa objaví na obrazovke. Pre 
hľadanie pre konkrétny kontakt využitie 
<hore> alebo <dole> tlačidlo. Po vyhľadaní a 
výberu kontaktu, vyberte [Možnosti] a zobrazí 
sa zoznam dostupných možností: zobrazenie, 
pridať do obľúbených čísel, poslať textovú 
správu, volanie, upraviť, zmazať, kopírovaťdo 
pamäte telefónu, nastavenie telefónneho 
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zoznamu. 

Mazanie kontaktov  

Ak chcete odstrániť jeden kontakt vstúpte do 
[Menu] → [Telefónny zoznam] → hľadať 
kontakt odstrániť → [Možnosti] → [odstrániť] a 
potvrďte stlačením <Áno>. 

SOS 

Telefón má vstavanú SOS funkcia, ktorá 
umožňuje užívateľovi (v prípade núdze), 
spustiť poplach a informovať osobu v rodine 
alebo lekára o nehode/incidente. Túto možnosť 
nájdete v  [Menu] → [SOS]. Tam môžete 
aktivovať tlačidlo na zadnej strane telefónu 
[nastavenia], zapnúť alebo vypnúť zvonenie 
SOS [SOS alarm]. Zadajte číslo, na ktoré bude 
odoslaná správa [SOS číslo], aktivovať alebo 
deaktivovať notifikačnú SMS [SOS SMS], zadajte 
správu, ktorá má byť zaslaná v prípade núdze 
[obsah SOS]. Keď sú nastavené všetky možnosti 
a tlačidlo SOS je aktivované, zvuková 
signalizácia sa vypne, správa SOS bude 
odoslaná na zvolené číslo SOS. Potom sa telefón 
pokúsi zavolať čísla SOS, ktoré boli nastavené 
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skôr, až kým nie je vytvorené spojenie. 
Výstrahy možno vypnúť stlačením tlačidla 
<Späť>.  

Svetlo 

Svetlo môže byť zapnuté stlačením tlačidla 
(14). Stlačte rovnaké tlačidlo na vypnutie.  

Továrenské nastavenia 

Ak sa chcete vrátiť do továrenského nastavenia 
zadajte [Menu] → [Nastavenia] → [Obnoviť 
nastavenia], zadajte vstupné heslo telefónu a 
potvrďte stlačením <OK>. Je vyžadované heslo 
na obnovenie továrenského nastavenia, ktoré je 
1122. 

Riešenie problémov 

Správa Možným riešením 

Vložte kartu 
SIM 

Uistite sa, že SIM karta je správne 
vložená. 

vstupné PIN 
Ak je SIM karta zabezpečená PIN 
kódom, je nutné zadať kód PIN a 
stlačte <OK>. 
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chyba siete 

V oblastiach, kde je signál slabý 
alebo nie je, volanie nie je možné. 
Tiež prijímanie hovorov nie je 
možné. Premiestnite sa na iné 
miesto a skúste to znova. 

Nemôžem 
počuť 
volajúceho/ 
Volajúci ma 
nepočuje. 

Mikrofón by mal byť v blízkosti 
úst. Skontrolujte, či nie je 
mikrofón prekrytý. Ak sa používa 
headset, skontrolujte, či je 
správne pripojený. Skontrolujte, 
či nebol prekrytý vstavaný 
reproduktor. 

Zlá kvalita 
zvuku počas 
hovoru 

Ubezpečte sa, že vstavaný 
reproduktor a mikrofón neboli 
prekryté. 

Nie je možné 
nadviazať 
spojenie. 

Skontrolujte, či je zadané 
telefónne číslo správne. Ak je zle 
zadané, je nutné zadať správne 
telefónne číslo. 

Nikto sa mi 
nedovolá. 

Telefón musí byť zapnutý a musí 
byť v dosahu siete GSM. 

 



© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.  Rumba SK 

22 

 

Správne použitie batérií 

Batérie v tomto zariadení môžu byť napájané 
pomocou nabíjačky. V prípade, že úroveň 
nabitia batérie je nízka, nabite ju. To predĺži 
životnosť batérie, nechajte ju vybiť pod 20% 
úroveň batérie a potom ju nabite na 100%. Ak 
tomu tak nie je, odpojte nabíjačku od telefónu. 
Nadmerné nabíjanie skracuje životnosť batérie. 

Teplota batérie má vplyv na jej nabíjací cyklus. 
Pred nabíjaním by mala byť teplota batérie 
podobná teplote miestnosti (cca. 20 ° C). 

Ak je teplota batérie 40 ° C a vyššia, batéria 
nesmie byť nabíjaná! Na displeji sa zobrazí 
zodpovedajúca správa ak dôjde k prehriatiu 
batérie. Batériu používajte len v súlade s jeho 
zamýšľaným účelom. Nepoužívajte poškodené 
batérie. Životnosť batérie sa môže skrátiť, ak 
bola vystavená veľmi nízkej alebo veľmi 
vysokej teplote - Spôsobuje to interferencie, aj 
keď je batéria riadne nabitá. Nevhadzujte 
batériu do ohňa! Nevyhadzujte opotrebovanú 
batériu – treba ju poslať alebo sa vrátiť do 
autorizovaného recyklačného miesta! 



© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.  Rumba SK 

23 

 

Údržba zariadenia 

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, 
dodržiavajte nasledujúce pravidlá. Udržujte 
telefón a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí. 
Uchovávajte telefón v suchu, nevystavujte ho 
vlhkosti. Nevystavujte telefón privysokýcm a 
nízkych teplotách; to môže skrátiť životnosť 
elektronických súčiastok telefónu, roztaviť 
plastové diely a zničiť batériu. Odporúča sa, aby 
telefón nebol používaný pri teplotách pod 0 ° C 
/ 32 ° F alebo vyššej ako 40 ° C / 104 ° F. 
Nepokúšajte sa rozoberať telefón. Manipuláciu 
s jeho štruktúrou neprofesionálnym spôsobom 
môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu 
alebo ho zničí úplne. Na čistenie používajte iba 
suchú handričku. Nikdy nepoužívajte 
akékoľvek činidlo s vysokou koncentráciou 
kyseliny alebo zásady. Používajte len originálne 
príslušenstvo; Porušenie tohto pravidla môže 
mať za následok zneplatnenie záruky. 

Technologické kritériá 

Siete: GSM 900/1800 MHz 
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Niektoré služby môžu závisieť od 
poskytovateľa, stavu vašej miestnej mobilnej 
siete, použitej verzie použitej SIM karty a 
spôsobu, akým používate telefón. Pre viac 
informácií sa obráťte  na svojho poskytovateľa 
služieb. 

 
Pozor Výkaz 

Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť 

za následky spôsobené 
nesprávnym 

používaním telefónu a 
neuposlúchnutie 
vyššie uvedených 

pokynov. 

Verzia softvéru môže 
byť aktualizovaná bez 
skoršieho oznámenia. 

Zástupca si vyhradzuje 
právo pokladať za 

správny výklad vyššie 
uvedené inštrukcie. 

 

Informácie o certifikátoch (SAR) 

Mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač 
rádiových vĺn. Bol navrhnutý a vyrobený v 
súlade s platnými normami. Váš mobilný 
telefón je vysielač a prijímač rádiových vĺn. Je 
navrhnutý a vyrobený podľa aktuálnych 
bezpečnostných noriem, takže vystavenie 
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rádiovým vlnám nikdy neprekračuje limity 
stanovené Radou Európskej únie. Tieto limity 
stanovujú povolené úrovne RF energie pre 
všeobecnú populáciu a boli vypracované 
nezávislými vedeckými organizáciami na 
základe podrobných vedeckých štúdií vrátane 
veľkého bezpečnostného rozpätia. Ich cieľom je 
zabezpečiť bezpečnosť všetkých ľudí bez 
ohľadu na vek a zdravie. Pokiaľ ide o mobilné 
telefóny, úroveň expozície rádiovými vlnami sa 
meria hodnotou SAR (Specific Absorption 
Rate). Limit SAR odporúčaný Radou Európskej 
únie je 2 W / kg a vzťahuje sa na priemernú 
hodnotu pre 10 gramov tkaniva 

Najvyššia hodnota SAR pre telefón myPhone 
Rumba sa rovná 0,792 W / kg. 

Správny spôsob likvidácie elektronických 
zariadení 

Zariadenie je označené symbolom 
prečiarknutého smetiaku, v súlade s 
európskou smernicou 2012/19 / EÚ o 
použitých elektrických a 

elektronických zariadení (Waste Electrical and 
Electronic zariadenia - WEEE). Výrobky 



© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.  Rumba SK 

26 

 

označené týmto symbolom nesmú byť 
zlikvidovaný spolu s domovým odpadom po 
určitej dobe používania. Užívateľ je povinný sa 
zbaviť použitých elektrických a elektronických 
zariadení doručením na určené miesto pre 
recykláciu, v ktorých sú nebezpečné odpady 
recyklované. Zberu tohto typu odpadu v 
určených miestach, a samotný proces ich 
obnovy prispieva k ochrane prírodných 
zdrojov. Správna likvidácia použitých 
elektrických a elektronických zariadení je 
prospešné pre ľudské zdravie a životné 
prostredie. Ak chcete získať informácie o 
mieste a spôsobe likvidácie použitých 
elektrických a elektronických zariadení 
spôsobom, ktorý je šetrný k životnému 
prostrediu, mali by používatelia kontaktovať 
miestny úrad, miesto zberu odpadov alebo 
miesto predaja, kde bolo zariadenie zakúpené. 
 
Správny spôsob likvidácie použitých batérií 

Podľa smernice EU 2006/66 / ES o 
likvidácii batérií, tento výrobok je 
označený symbolom prečiarknutého 
odpadkového koša. Symbol označuje, 
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že batérie používané v tomto výrobku by 
nemali byť likvidované s bežným domovým 
odpadom, ale musia byť ošetrované v súlade s 
právnymi predpismi a miestnymi predpismi. 
Nie je dovolená likvidácia batérií a 
akumulátorov s netriedeným komunálnym 
odpadom. Používatelia batérií a akumulátorov 
musia používať dostupné zberné miesta týchto 
položiek, čo im umožňuje vrátiť, recyklovať a 
zneškodniť. 
V rámci EÚ je zber a recyklácia batérií a 
akumulátorov predmetom samostatných 
postupov. Ak sa chcete dozvedieť viac o 
existujúcich postupoch recyklácie batérií a 
akumulátorov, obráťte sa na miestny úrad 
alebo inštitúciu na likvidáciu alebo skládku. 
 
Vyhlásenie o zhode s európskymi Union 

myPhone Sp. o.o. 
Zabezpečuje a deklaruje, 

že výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia 
európskej smernice 1999/5 / ES.  
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