NAVODILA ZA UPORABO

Classic +
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Hvala za nakup telefonskega aparata MyPhone Classic +.
Prosimo pozorno preberite priročnik za uporabo pred prvo
uporabo.
VARNOST
Preberite te preproste smernice za uporabo telefona
myPhone Classic +. Neupoštevanje je lahko nevarno ali
protizakonito.
NE TVEGAJTE
Ne vklapljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona
prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali
nevarnost.
PROMETNA VARNOST
Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo
avtomobila.
INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so lahko občutljive na interferenco,
ki lahko moti njihovo delovanje.
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OBMOČJE OMEJENE UPORABE
Upoštevajte prepovedi za uporabo mobilnega telefona.
Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme,
goriv in kemikalij ali na območjih miniranja. Telefon lahko
moti medicinsko opremo bolnišnice in varovanje zdravja.
Spremljajte in upoštevajte znake o omejitvi uporabe oz.
upoštevajte navodila medicinskega osebja.
STROKOVNI SERVIS
Samo usposobljeno osebje sme popravljati ali programsko
nadgrajevati ta izdelek. Popravilo s strani nepooblaščene
službe ali osebe lahko povzroči poškodbo telefona in
izgubo garancije.
BATERIJE IN DODATKI
Baterije ne izpostavljajte zelo visokim / nizkim
temperaturam (pod 0 ° C / 32 ° F in nad 40 ° C / 104 ° F).
Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in
življenjsko dobo baterije. Izogibajte se stiku s tekočinami
in kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči delno ali
popolno poškodbe akumulatorja. Baterijo je potrebno
uporabljati v skladu z njenim namenom. Ko polnilca ne
uporabljate ga izklopite iz električnega omrežja.
Prekomerno polnjenje baterije lahko povzroči poškodbo
baterije. Enkratno polnjenje baterije ne sme trajati več kot
tri dni. V primeru poškodbe polnilca ne popravljajte,
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ampak ga zamenjajte z novim. Uporabljajte samo
originalno dodatno opremo MyPhone. Namestitev
napačnega tipa baterije lahko povzroči eksplozijo.
Prosimo, da zavržete baterijo v skladu z navodili.
NUJNI KLICI – S.O.S
Izvajanje alarmnih klicev morda ni možno v nekaterih
območjih ali določenih razmerah. Priporočljivo je, da se
razišče alternativni način obveščanja službe za nujne
primere, če se boste nahajali v območjih brez signala ali
oddaljenih območjih.
VODOODPORNOST
MyPhone Classic + ni vodoodporen. Zaščitite ga pred
vlago.
OTROCI
Telefon ni igrača. Hranite napravo in vse njene dodatke
izven dosega otrok.
UPORABA PRIROČNIKA
Preden začnete uporabljati napravo, si preberite navodila
in informacije o varnostnih ukrepih za uporabo tega
telefona. Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih
nastavitvah telefona.
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Najnovejšo različico navodil lahko najdete na spletni
strani: www.myphone.pl in www.myphone.si. Odvisno od
nameščene različice programske opreme, ponudnikov
storitev, kartice SIM ali države v kateri se nahajate, se
nekateri opisi v tem priročniku ne ujemajo s funkcijami ali
prikazi v telefonu.

VARNOST NA BENCINSKIH POSTAJAH
Vedno izklopite telefon med dolivanjem goriva v vaš
avtomobil na bencinski postaji. Ne uporabljajte telefona v
bližini kemikalij.

GLASNO ZVONENJE
Da bi se izognili poškodbi sluha, naprave ne uporabljajte z
najvišjo glasnostjo in je ne prislanjajte neposredno na uho.
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Proizvajalec:
MyPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska
telefon: (48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Spletna stran: http://www.myphone.pl
Uvoznik in serviser za Slovenijo:
SGERM d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor
e-mail: servis@sgerm.si
www.myphone.si
Servis: 051 664 886
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MyPhone Classic+ - vsebina paketa
Preden začnete uporabljati svoj telefon, se prepričajte, da
paket vsebuje vse naslednje postavke :








telefon MyPhone Classic +
baterija Li-Ion 1100 mAh,
slušalke,
AC polnilec,
Navodila za uporabo,
garancijski list.

Če katera koli od zgornjih postavk manjka ali je
poškodovana, se obrnite na svojega prodajalca. Na
embalaži je nalepka, ki vsebuje IMEI in serijsko številko
MyPhone Classic +. Zelo je priporočljivo, da hranite
embalažo za primer reklamacije. Shranjujte jo izven
dosega otrok.
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Tehnične lastnosti:




Dual SIM











Barvni zaslon, enostaven za branje




Dimenzije telefona: 120 x 53 x 14,4 mm

Omrežje:
GSM 900/1800 MHz
WCDMA 900/2100 MHz
Diagonala 2.4" (6.1 cm), 240x320 točk
Avdio predvajalnik, FM radio
Svetilka
Bluetooth
Kamera
Podpora za pomnilniške kartice: do 32 GB
Baterija: Li-ion 1100 mAh, 3.7 V
Tehnične specifikacije polnilca:
- Vhod: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.15A
- Izhod: 5V
, 0.5A
Teža telefona: 111 g
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1. OPIS TELEFONA
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1. Zaslon.
2. Slušalka.
3. Objektiv kamere.
4. LED svetilka.
5. <Leva> tipka.
6. <Desna> tipka.
7. Tipka <Zelena slušalka>.
8. Tipka <Rdeča slušalka>.
9. Tipka za krmarjenje <gor>, <dol>, <levo>, <desno> in
tipka <V redu>.
10. Utor za odstranitev ohišja
11. Tipkovnica telefona
12. Tipka <*> / uporablja se za zaklepanje tipkovnice.
13. Gumb za vklop svetilke.
14. Tipka <#> / pritisnite in držite, da se omogoči tihi način
(vibriranje).
15. Mikrofon.
16. Avdio priključek minijack 3,5 mm.
17. MicroUSB reža

Vklop / izklop telefona
* Opozorilo: Ne vklapljajte telefona na mestih, kjer je
uporaba mobilnih telefonov prepovedana ali lahko
povzroči interferenco ali drugo nevarnost.
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Za vklop / izklop telefona pritisnite in držite <rdečo
slušalko> tipka (8).
Če telefon zahteva kodo PIN, vnesite kodo (to bo
prikazano kot: ****) in za potrditev pritisnite <levo tipko>
(5). Ta se nahaja nad zeleno tipko.

Vstavljanje SIM kartice, pomnilniške kartice
in baterije
Če je telefon vklopljen - ga izklopite. Odstranite zadnji
pokrov – rahlo pritisnite pokrov na zgornjem delu in ga
privzdignite na mestu, kot je označeno na spodnji sliki.

Vstavljanje kartice SIM – kartica SIM mora biti vstavljena
tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol, oziroma
kot to prikazuje grafični prikaz na ohišju telefona.
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Vstavljanje pomnilniške kartice (microSD) - da odprete
pokrov čitalnika kartic, ga nežno potisnite navzdol.
MicroSD spominska kartica mora biti nameščena s svojimi
zlati kontakti obrnjenimi navzdol, tako kot je grafično
prikazano na ohišju.
Največja podprta kapaciteta pomnilniške kartice je 32 GB.

Vstavljanje baterije
Odprite pokrov na zadnji strani telefona. Baterijo je
potrebno vstaviti tako, da se pozlačeni kontakti baterije
stikajo s kontakti na telefonu.
Namestite pokrov telefona (pritisnite pokrov tako, da
zaslišite 'klik'). Prepričajte se, da je pokrov pravilno
nameščen.

Polnjenje baterije
Priklopite microUSB kabel v microUSB režo na telefonu in
priključite polnilec v električno omrežje.
* Pozor: Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči
resno škodo na vašem telefonu. Škoda, ki nastane zaradi
nepravilne uporabe ni zajeta v garanciji.
Med polnjenjem se prikaže ikona baterije
v zgornjem
desnem kotu zaslona. Po končanem polnjenju izključite
napajalni kabel iz reže v telefonu in polnilec iz električnega
omrežja.
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Indikator za nizko stanje baterije
Ko se baterija izprazni, se bo na zaslonu prikazal indikator
baterije:
Indikator baterije je prazen. Če je raven
baterije prenizka, se telefon samodejno izklopi. Če želite
uporabljati telefon, ponovno napolnite baterijo.

2. UPORABA OSNOVNIH FUNKCIJ
Zaklepanje telefona
Za zaklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite
tipko <Odkleni> in nato tipko (*). Tipkovnica je tako
zaklenjena in zaslon ugasne po nekaj sekundah.
Odklepanje tipkovnice poteka na enak način. Telefon
zaklene tipkovnico samodejno, ko nekaj časa ni v uporabi.
Čas zaklepanja lahko nastavite v nastavitvah telefona. Če
želite ročno zakleniti tipkovnico, uporabite isto zaporedje:
najprej pritisnite <Glavni meni> in nato (*).

Dostop do menija
Za vstop v glavni meni pritisnite tipko <v redu> ali izbiro
<Glavni meni> na zaslonu. Z navigacijskimi tipkami <gor>,
<dol>, <levo>, <desno> vnesite želeno izbiro v glavnem
meniju.
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Pritisnite levo zgornjo tipko <Potrdi>, da potrdite ali
zgornjo desno tipko <Nazaj>, da se vrnete na prejšnji
prikaz ali v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje telefona
Telefon MyPhone Classic + lahko prilagodite svojim
potrebam. Tako bo uporaba telefona veliko lažja in
prijetnejša.

Zvoki in uporabniški profili
Če želite nastaviti zvočni profil vstopite [Meni] → [Profili].
Izberite enega od profilov iz seznama in pritisnite tipko
<V redu> → [Aktiviraj], da nastavite želen profil ali <levo
tipko> → [Možnosti] → [Dodaj], da uredite profil po svojih
željah. Možnosti urejanja zvoka profila:



[Preimenuj] – [Izberi] ali <OK> in vnesite novo
ime profila. Potrdite s pritiskom [V redu].



[Nastavitve zvonjenja] - [Izberi] ali <V redu>,
izberite eno od pozicij (Zvonjenje klica ali
Zvonjenje sporočila SIM 1 ali SIM 2), in nato
izberite [Tovarniški zvoki zvonjenja] za
melodije telefona ali [Več zvokov zvonjenja] za
melodijo uporabnika. Potrdite z <V redu>.
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[Prilagodi glasnost] – [Izberi] ali <OK> in nato
izberite glasnost zvoka. Uporabite tipki <gor>
ali <dol> in nato pritisnite [Izberi] ali
[Opravljeno].



[Tip zvonjenja] – [Izberi] ali <OK> in izberite
vrsto zvoka. Nastavite vrsto tona iz seznama in
potrdite s pritiskom [V redu].



[Drugi zvoki opozarjanja] - [Izberi] ali <V redu>
izberite iz seznama opozoril in nastavite eno od
razpoložljivih možnosti za zvok tipk, nizko
stopnjo energije baterije, vklop ali izklop
telefona in tonsko izbiranje.

Funkcije povezljivosti
Vzpostavljanje klica
Ko je telefon v stanju pripravljenosti vnesite telefonsko
številko z uporabo numerične tipkovnice. Priporočljivo je,
da najprej vnesete območno kodo in nato telefonsko
številko.
Pritisnite <zeleno tipko> (slušalko), da vzpostavite
telefonski klic.
Pritisnite <Rdečo tipko> (slušalko), da prekinete telefonski
klic.
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Odgovor na klic
Za sprejem dohodnega telefonskega klica
pritisnite <zeleno tipko> (slušalko).
Pritisnite <rdečo tipko> (slušalko), da zavrnete / prekinete
telefonski klic.

Besedilna sporočila
Pošiljanje sporočil
Izberite [Meni] → [Sporočila] → [Novo sporočilo].
Vnesite številko s pomočjo numerične tipkovnice ali
pritisnite <V redu>, da izberete številko iz vašega seznama
stikov. Pomaknete se navzdol <dol> in s tipkovnico
telefona napišete sporočilo.
Tipka <#> se uporablja za izbiro med različnimi načini
pisanja.
Na voljo so naslednji načini:



Si – prva črka bo velika, ostale majhne,
omogočeni so slovenski znaki




si – samo male črke, omogočeni so slov. znaki.




123 - samo številke.

SI – le velike tiskane črke, omogočeni so
slovenski znaki.
Jezik pisanja – izberite jezik pisanja
20

Za vnos posebnega znaka, recimo: pike, vejice ali vezaja
itd, pritisnite tipko <*> in izberite simbol s seznama ali pa
pritisnite tipko <1> toliko krat kot je potrebno, da se
označi želeni znak. Za vnos presledka, pritisnite tipko <0>.
Primer vpisovanja znakov:
Če želite vnesti črko "B", pritisnite tipko <2> dvakrat. Če
želite vnesti črko "D", pritisnite tipko <3> enkrat, itd.
Po vnosu besedila za pošijanje sporočila pritisnite zgornjo
<levo tipko> → [Možnosti], nato [Pošlji] in izberite kartico
SIM. Izberite <V redu> za potrditev.
Po vnosu številke/stik je izbran izberite [Možnosti] →
[Pošlji], da pošljete sporočilo.

Prikaz sporočila
Izberite: [Meni] → [Sporočila] → [Prejeto], izberite
sporočilo s seznama in pritisnite <V redu>, da se prikaže
sporočilo.

Imenik v MyPhone Classic +
Dodaj nov stik
Če želite dodati nov stik v imenik, izberite [Meni] → [Stik]
→ <Možnosti> → [Nov stik] → [SIM 1], [SIM2] ali
[Telefon]) → <OK>.
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Vnesite podrobnosti stika. Vnesite kontaktne podatke,
izberite ime ali telefonsko številko in pritisnete tipko
<V redu>. Stik lahko prilagodite - dodelite ime, telefonsko
številko, fotografijo in melodijo zvonjenja. Pritisnite <levo
tipko> → [Možnosti] → [Shrani], da shranite stik.

Iskanje stika
Za iskanje stika izberite [Meni] → [Telefonski imenik].
Vnesite prvo črko iskanega stika. Prikažejo se stiki, ki se
pričnejo na to črko. Če napišete več črk, se vam bo ta
seznam omejil.
Če želite iskati po teh stikih preprosto uporabite
navigacijske tipke <gor> in <dol>.
Ko najdete iskani stik, pritisnite <levo tipko> →
[Možnosti].
Prikaže se seznam možnosti:




[Nov stik] - dodajanje novega stika.





[Povezava] – za izvedbo povezave.

[Pošlji SMS] – pošlji SMS sporočilo izbranemu
stiku.
[Zbriši] – izbris stika iz imenika.
[Izbriši več] – izbris več stikov iz imenika.
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[Premakni] – premik stika iz telefonskega
imenika v SIM in obratno.



[Pošlji vizitko] – poslati izbran stik z drugim
telefonom v obliki SMS, MMS, e-pošte ali preko
povezave Bluetooth.



[Drugi] – da nastavite svoje številke za hitro
klicanje ali preverite stanje pomnilnika.

Izbriši stik
Če želite izbrisati vse stike, izberite [Meni] → [Stiki] →
[Možnosti] → [Izbriši vse] → [Možnosti] → [Označi] →
[Možnosti] in potrdite z [V redu].
Če želite izbrisati posamezen stik, izberite [Meni] →
[Imenik] → poiščite stik, ki ga želite izbrisati → [Možnosti]
→ [Izbriši] → in potrdite z [V redu].

3. NAPREDNE FUNKCIJE
Klicanje stika iz imenika
Da vzpostavite klic s stikom shranjenim v podmeniju [Stik]
(telefonski imenik), sledite tem korakom:
V stanju pripravljenosti izberite tipko [Meni].
Izberite podmeni [Stiki], izbiro potrdite s tipko <V redu>.
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Poiščite stik iz seznama (z vnosom imena ali številke stika)
in vzpostavite telefonski klic s pritiskom na <zeleno
slušalko>.

Zgrešeni klici
Vsi neodgovorjeni klici so prikazani na zaslonu telefona.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o neodgovorjenem klicu.
Če želite preveriti, kdo je klicatelj pritisnite [Podrobnosti].
Druga možnost je, da izberete tipko [Meni] → [Seznam
klicev] → [Zgrešeni klici] → in potrdite z <V redu>.
Če želite poklicati to število pritisnite tipko z <zeleno
slušalko>.

Prostoročno telefoniranje
Med aktivnim klicem pritisnite [Zvočnik], da izberete način
zvočnika. Glas sogovornika se bo predvajal preko
zunanjega zvočnika.

Hitro klicanje
Izberite [Meni] → [Stiki] → [Možnosti] → [Drugo] →
[Hitro klicanje].
Na seznamu na levi strani so številke, ki ustrezajo tipkam
na tipkovnici. Ročno vnesite številko ali izberite iz seznama
stikov in potrdite z <V redu>.
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Po nastavitvi številke pritisnite <rdečo slušalko>, da se
vrnete na glavni zaslon telefona.
Za hitro klicanje pritisnite in držite (približno 3 sekunde)
programirano tipko numerične tipkovnice.

Dvojni SIM
Dvojni SIM omogoča uporabo dveh SIM kartic hkrati. Če
želite uporabljati to funkcijo, morate namestiti v telefon
dve kartici SIM (reže za kartice SIM, so pod baterijo
telefona). Nato pritisnite tipko [Meni] → [Nastavitve] →
[Nastavitve klica] → [Dvojni-SIM].
Obstajajo sledeče možnosti:



[Upravljanje SIM kartic] – da izberete kartico, ki
jo želite uporabiti.



[Odgovor iz prvotne SIM] – nastavi odgovor
vedno iz kartice, od koder je prišel klic ali
sporočilo.



[Nastavitev imena SIM kartice] – za spremembo
imena SIM kartice.



[Nastavitev prenosa klicev med SIM karticama]
– da izberete možnost prenosa klicev med
številkami.
Če uporabljate dve SIM kartici hkrati, pred pošiljanjem
izberite iz katere kartice želite sporočilo poslati.
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Povezava telefona z računalnikom
Telefon MyPhone Classic + je možno preko USB vhoda
povezati z računalnikom.
Ta povezava omogoča pregled in izmenjavo datotek med
računalnikom in telefonom, ko je nameščena microSD
kartica.
Za vzpostavitev povezave sledite postopku:
1. Povežite telefon (microUSB) in računalnik (USB-A) z USB
kablom.
2. Telefon prepozna USB povezavo.
3. Iz prikazanega seznama izberite [Pomnilnik].
4. Telefon je povezan z računalnikom. Sedaj lahko vsebino
pomnilnika telefona urejate v Windows Raziskovalcu.

Mednarodni klici
V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko '0' na
številski tipkovnici, dokler se ne prikaže '+' na zaslonu.
Vnesite popolno številko (koda države, koda mesta,
kontaktno številko) in pritisnite tipko <zelena slušalka>, da
vzpostavite telefonski klic.
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4. DRUGE FUNKCIJE
Nastavitev datuma in časa
Če želite nastaviti datum in čas, izberite naslednje
možnosti:
[Meni] → [Nastavitve] → [Nastavitve telefona] → [Čas in
datum].
[Nastavi čas] - spremeni uro.
[Nastavi datum] - spremeni datum.
[Oblika časa] - spremeni obliko formata časa. Prikaže 12
ali 24 ur.
[Oblika datuma] - spremenite obliko datuma.

Nastavitev jezika
Da nastavite ali spremenite jezik menija, sledite: [Meni] →
[Nastavitve] → [Nastavitve telefona] → [Jezikovne
nastavitve] → [Jezik].
Izberite želeni jezik iz seznama.
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Nastavitve zaslona
[Meni] → [Nastavitve] → [Prikaz] :



[Učinek animacije] (če želite spremeniti
animacijo).



[Nastavitev ozadja zaslona] → [Statično
ozadje] – ] (če si želite ogledati obstoječa
sistemska ozadja) ali izberite [Več slik] (če
želite izbrati svoje ozadje iz microSD kartice),
nato pa izberite sliko iz seznama.
Če si želite ogledati predogled izbranega ozadja izberite
<V redu>. Za nastavitev izbrane slike za ozadje izberite
<V redu>.



[Nastavitve nedejavnega zaslona] da izberete
podatke, ki jih želite imeti prikazane na namizju
zaslona (čas in datum, podatke o karticah SIM,
opravila, avdio predvajalnik, radio FM).



[Kontrast] – nastavitev kontrasta zaslona tipka <levo> ali <desno>.



[Čas osvetlitve tipkovnice] – čas osvetlitve,
preden se zaslon samodejno izklopi.



[Samodejno zakleni tipke] – čas, po katerem se
tipkovnica zaklene.
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Klicne nastavitve
[Meni] → [Nastavitve] → [Klicne nastavitve] → [Drugi].
Urejate lahko sledeče nastavitve:
[Minutni opomnik ob klicu] - kot opomnik telefon
predvaja kratek zvok iz slušalke med pogovorom.
[Samodejno ponovno klicanje] – samodejno ponovno
vzpostavi klic z izbranim stikom, če predhodno ni bilo
odgovora.
[Vibriranje med povezavo]
[Po zavrnitvi odgovori s SMS] – odgovori s SMS, če je bil
klic zavrnjen
[Samodejno snemanje glasovnega klica] – samodejno
posname glasovni klic

Nastavitev alarma
V meniju izberite [Organizator] → [Alarm].
Izberite [Alarm] iz seznama s tipko <omogoči> / <izklop>.
Izberite katero koli možnost iz seznama alarmov in
pritisnite [Uredi].
Po pritisku tipke <dol> so na voljo naslednje možnosti:
- Sporočilo
- Čas - nastavite začetni čas za alarm;
- Zvok zvonjenja - nastavite zvok alarma;
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- Ponavljanje - nastavite možnosti ponavljanja alarma.
Enkrat dnevno, vsak dan ali na določene dneve.
Za nastavitev alarma izberite [V redu].

Kalkulator
Iz menija izberite [Organizator]→ [Kalkulator] in potrdite
<V redu>.
Osnovne aritmetične operacije lahko izvedete z
alfanumerično tipkovnico (tipkanje številk, znakov).
Dejanja operacij lahko izberete z navigacijsko tipko <gor>,
<dol>.
Pritisnite <V redu>, da se prikaže rezultat.

Tovarniške nastavitve
Če želite telefon ponastaviti na tovarniške nastavitve v
meniju izberite: [Meni] → [Nastavitve] →[Nastavitve
telefona] →[Obnovi tovarniške nastavitve].
Vnesite geslo telefona in potrdite z <V redu>.
Geslo za obnovitev tovarniških nastavitev je: 1122.
POZOR: Ko telefon ponastavite na tovarniške nastavitve,
se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na telefonu: stiki,
slike, sporočila...
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Svetilka
Za vklop/izklop LED svetilke pritisnite in 3 sekunde držite
gumb <0> ali izberete [Meni] → [Organizator] →
[Svetilka].
POZOR: Svetloba, ki jo emitira LED dioda ima zelo močan
fokusni učinek. Zato ni priporočljivo daljše gledanje v LED
diodo, ker lahko to poškoduje vaš vid.

Zgodovina klicev
V telefonu se beleži zgodovina vseh klicev. Ta se nahaja v
[Meni] → [Zabeleženi klici]. Ogledate si lahko zgodovino
prejetih in odhodnih klicev.
Podmeni vsebuje naslednje elemente:










Zgrešeni klici
Klicane številke
Prejeti klici
Zavrnjeni klici
Zabeleženi kici
Izbriši vse
Števci klica

Števec GPRS
V podmeni vstopite s pritiskom na tipko <V redu>.
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Avdio predvajalnik
[Meni] → [Zvok] ali pa na namizju izberete tipko <gor>.
Predvaja MP3 datoteke, ki se nahajajo na pomnilniški
kartici ali telefonu. Za predvajanje večjih zvočnih datotek,
morajo le te biti shranjene na pomnilniški kartici microSD v
mapi Moja glasba. V seznam predvajanja bodo dodane
samodejno.
Opomba: Poslušanje avdio predvajalnika preglasno ali dlje
časa lahko povzroči izgubo sluha.
Naslednje tipke se uporabljajo za upravljanje
predvajalnika:
Gumb

Funkcija

<gor>

Glasnost +

<dol>

Glasnost -

<desno>

Naslednja skladba

<levo>

Prejšnja skladba

<V redu>

Predvajaj / premor

Več možnosti avdio predvajalnika so na voljo pod tipko
<Možnosti>.
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FM Radio telefona MyPhone Classic +
V meniju izberite: [Večpredstavnost] → [FM radio]
Izberite: [Možnosti] → [Samodejno iskanje] → [V redu],
da poiščete razpoložljive radijske postaje. Vse radijske
postaje bodo shranjene v mapi [Seznam kanalov].
Glasnost radia nadzorujete s tipkama * in #.
Radio nadzor se izvaja z naslednjimi tipkami:
Gumb

Funkcija

<gor>

Glasnost +

<dol>

Glasnost -

<desno>

Naslednja postaja

<levo>

Prejšnja postaja

<V redu>

Predvajaj / premor

Koledar
V telefonu MyPhone Classic + je na voljo koledar.
Za vstop v koledar, izberite [Meni] → [Organizator] →
[Koledar].
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V koledar lahko dodate dogodke ali opomnike. Za
pomikanje po dnevih koledarja uporabite tipke <gor>,
<dol>, <levo>, <desno> za premikanje med datumi.
Pritisnite zgornjo levo tipko [Možnosti] na izbrani datum
in [Dodaj opravilo].
Pojavi se seznam sledečih možnosti:



[Tema] - vrsta dogodka (opomnik, sestanek,
obletnica, rojstni dan…).






[Datum] - datum začetka in konca dogodka.
[Čas] - čas začetka in konca dogodka.
[Zvok zvonjenja] – izberite tip zvoka za alarm.

[Ponavljanje] - nastavite ponovitev za ta
dogodek (Enkrat, Vsak dan…)
Opomnik se prikaže na zaslonu v času, ko je bil nastavljen.

Bluetooth
V telefonu MyPhone Classic + je na voljo Bluetooth modul.
Uporablja se za brezžično povezavo z napravami, ki so
opremljene s funkcijo Bluetooth.
Bluetooth modul najdete v: [Meni] → [Organizator] →
[Bluetooth].
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Na voljo so naslednje možnosti:
[Bluetooth] - s pritiskom na <Aktiviraj> vklop ali izklop
modula Bluetooth. Modra ikona s črko "B" na glavnem
zaslonu označuje, da je modul Bluetooth vklopljen.
[Vidnost povezave Bluetooth] - vklop te funkcije
omogoča, da druge naprave s tehnologijo Bluetooth
(telefoni, tablice, računalniki), ta telefon vidijo na seznamu
razpoložljivih naprav.
[Naprava v paru] - seznam naprav s katerimi je telefon
seznanjen.
[Dodaj novo napravo] - prikaže se seznam razpoložljivih
naprav Bluetooth v dosegu. Telefon se lahko poveže z
napravami, ki so na tem seznamu.
[Prenašanje datotek] - ta možnost lahko preveri napredek
prenosa datotek.
[Nastavitve map v souporabi] – omogoča vam, da
nastavite medij ali imenik in dovoljenje za uporabo
skupnih datotek.
[Ime naprave] - omogoča, da vnesete ime, pod katerim je
naprava vidna, ko se povežete z drugimi napravami
Bluetooth. Privzeto ime je MyPhone Classic +.
[Skladišče] – izberete lahko shranjene datoteke prenesene
preko povezave Bluetooth.
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Seznanjanje naprav Bluetooth
Če se želite povezati z drugo napravo preko Bluetooth, jo
izberite na seznamu razpoložljivih naprav [Meni] →
[Organizator] → [Bluetooth] → [Naprava v paru] →
[Dodaj novo napravo] nato izberite napravo s seznama
razpoložljivih naprav in pritisnite [Poveži]. Na obeh
napravah vas poziv vpraša, če se koda ujema. Pritisnite
[Da] in napravi se povežeta.

Pošiljanje datotek prek povezave Bluetooth
Če želite poslati datoteko na napravo, s katero je telefon
povezan: [Meni] → [Seznam datotek] → [vCard] →
izberite datoteko, ki jo želite poslati, jo označite in izberite
[Možnosti] → [Pošlji] → [prek povezave Bluetooth] in
poiščite napravo na seznamu seznanjenih naprav. Ko
prejemnik sprejme datoteko - bo le ta poslana.
Če ni povezana nobena naprava, boste lahko vstopili v
[Iskanje nove naprave]. Ko Bluetooth-a ne uporabljajte ga
izklopite, saj močno porablja baterijo. Pogosto polnjenje
lahko bateriji krajša življenjsko dobo.

Kamera
Telefon MyPhone Classic + je opremljen s kamero z
možnostjo fotografiranja in video snemanja.
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Fotografiranje
Za vstop v fotoaparat, sledite: [Meni] → [Fotoaparat] ali
za hiter dostop do Kamere pritisnite tipko <dol>.
Pritisnite tipko <Zajemi>, da zajamete fotografijo.
Nato lahko izberete <Možnosti> (Izbriši, Nastavi kot
ozadje, Pregledovalnik slik) <V redu>, <Nazaj>. Fotografije
se samodejno shranijo v mapo 'Galerija'. Če je v telefon
vstavljena microSD kartica, se samodejno shranijo na
pomnilniško kartico v mapo 'Fotografije'.
Fotografije lahko pregledujete [Meni] →
[Večpredstavnost] → [Slika].

Snemanje video posnetkov
Če želite posneti video posnetek, obiščite [Meni] →
[Fotoaparat] → [Možnost] → [Več možnosti] in nato
izberite način snemanja. Za pričetek snemanja
videoposnetka, pritisnite tipko <Snemaj> in <Ustavi>, če
želite snemanje končati.
Privzeto mesto za shranjevanje videoposnetkov je mapa
'Video' na pomnilniški kartici microSD, če je ta vstavljena.
Videoposnetke si lahko ogledate v [Meni] →
[Večpredstavnost] → [Video].
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Uporaba interneta
Telefon myPhone Classic + je opremljen z internetno
storitvijo.

Uporaba brskalnika spletne strani
Če želite zagnati spletni brskalnik, izberite [Meni] →
[Internet] in izberite kartico SIM s katero se boste povezali
na internet.
Seznam možnosti:
[Vnos URL] - vnesite naslov spletne stran, ki jo želite
obiskati,
[Zaznamki] - seznam priljubljenih spletnih mest www,
[Zgodovina] - prikaže seznam nedavno rabljeni strani,
[Strani brez povezave] – prikaže shranjene v spletni strani.
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Ikone v MyPhone Classic +
GSM omrežje
Profil „Splošni” je omogočen
Profil „Tihi” je omogočen
Profil „Sestanek” je omogočen
Zgrešeni klici
Bluetooth je VKLOPLJEN
Status baterije
Novo sporočilo
Slušalke so priključene
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Odpravljanje težav
Če naletite na katerega od naštetih pozivov, sledite
opisanim rešitvam:
Opozorilo
Rešitev težave
Vstavite
SIM kartico

Preverite, če ste pravilno vstavili SIM
kartico.

Vnesite PIN

Če je vaša SIM kartica zaščitena s PIN
geslom, vnesite geslo PIN in vnos
potrdite s <Potrdi>.

Napaka
omrežja

Povezave
ni možno
vzpostaviti

Na področjih, kjer je slab signal omrežja,
je lahko klicanje in sprejemanje klicev
onemogočeno. Premaknite se na drugo
lokacijo in poskusite ponovno.
Telefon mora biti vklopljen. Prepričajte
se, da lahko naprava dostopa do
omrežja in da odhodni klici niso
blokirani. Prav tako preverite, da
številka, ki jo želite poklicati ni na
seznamu blokiranih številk.
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Ne slišim
klicatelja /
klicatelj ne
more slišati
mene

Slaba
kakovost
zvoka med
telefonskim
klicem

Nemogoče
je
vzpostaviti
telefonski
klic

• Mikrofon mora biti nameščen blizu
ust;
• Preverite, da se pred mikrofonom ali
slušalko ne nahaja kakšna ovira;
• Če uporabljate slušalke, preverite, da
so pravilno nameščene;
• Preverite, da mikrofon ali slušalka
nista prekrita;
• Prepričajte se, da mikrofon in slušalka
nista prekrita.
• Poskusite prilagoditi razdaljo med
glavo in telefonom.
• Preverite ali je telefon v dosegu
omrežja. Kakovost povezave je odvisna
od ovir, ki so na poti radijskim valovom.
• Po potrebi spremenite lokacijo, kjer
opravljate klic.
• Preverite, če je vpisana številka
pravilna.
• Preverite, če je številka stika v
[Imenik], pravilna.
• Če je potrebno, ponovno vnesite
številko.
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5. NEGA IN VZDRŽEVANJE
Pravilna uporaba baterije
Baterija te naprave se napaja preko polnilca. Če je stanje
baterije nizko jo napolnite, da lahko še naprej uporabljate
napravo. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, jo
pred polnjenjem čim bolj izpraznite.



Če ne uporabljate polnilnika, ga odklopite iz
naprave. Prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.



Povišana ali znižana temperatura baterije vpliva
na delovanje naprave.



Preden začnete postopek polnjenja, ohladite ali
segrejte baterijo na normalno sobno
temperaturo (pribl. 20 ° C), ko je naprava v
mirovanju.



Če temperatura baterije preseže 40 stopinj je
ne polnite! Če se baterija preveč segreje, vas bo
telefon na to opozoril.



Ne uporabljajte poškodovane baterije!
Uporabljajte jo samo za prvotni namen. Ne
izpostavljajte je magnetnemu polju, saj lahko
bistveno skrajša njeno življenjsko dobo.
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Življenjska doba baterije se lahko skrajša, če je
izpostavljena zelo nizki ali zelo visoki
temperaturi. To lahko povzroči motnje v
delovanju naprave tudi, če je baterija pravilno
napolnjena. Baterije ne mečite v ogenj.
Neuporabnih baterij ne zavrzite, ampak jih
oddajte na zato namenjenih zbirnih mestih.

Vzdrževanje naprave
Če želite podaljšati življenjsko dobo naprave:



Napravo in njene dodatke hranite izven dosega
otrok.



Izogibajte se stiku s tekočinami; to lahko
povzroči škodo na delih elektronske naprave.



Izogibajte se zelo visokih temperatur; lahko
skrajšajo življenjsko dobo elektronskih
komponent, naprav, stopijo plastične dele in
uničijo akumulator.



Ne poskušajte razstaviti naprave. Nestrokovni
poseg v napravo jo lahko poškoduje ali celo
uniči.



Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo. Ne
uporabljajte visoko koncentriranih čistil ali
bazičnih topil.
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Uporabljajte samo originalno dodatno opremo;
poškodba zaradi uporabe neoriginalne opreme
lahko razveljavi garancijo.



Če izpostavite telefon prevelikim
temperaturam, lahko ogrozite varnost.
Telefona ni priporočljivo uporabljati pri
temperaturah višjih od 40˚C.

Varnostne informacije
Varnost med vožnjo
Naprave ne uporabljajte med vožnjo brez ustrezne
slušalke / prostoročno. Tako bo omogočena varna vožnja
brez oviranja vašega gibanja. Če nimate slušalke ali
naprave za prostoročno telefoniranje, ustavite avto in
opravite klic.

Varnost med poslušanjem glasbe / opravljanjem
klicev
Telefon lahko proizvede glasen zvok, ki lahko poškoduje
vaš sluh. Pri uporabi telefona ali zvočnika je priporočljivo,
da telefon držite na varni razdalji od ušes.
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Varnost okolice
Izklopite napravo na območjih, kjer je njena uporaba
prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco in
nevarnost. Uporaba kakršne koli opreme, ki uporablja
radijske valove povzroča motnje z medicinskimi
pripomočki (npr. stetoskop ali vzpodbujevalniki), če niso
ustrezno zavarovani (če ste v dvomih, se posvetujte z
zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave).
Na nekatere elektronske komponente avtomobila lahko
brez ustrezne zaščite vpliva delovanje telefona.
Priporočljivo je, da uporabite telefon v avtu samo takrat,
ko je zunanja antena vozila ustrezno zavarovana.
Inštalacijo za prostoročno telefoniranje v avtomobilu naj
montira samo specialist.
* Pozor: Na krajih z velikim tveganjem eksplozije (na
primer bencinske črpalke, kemične tovarne, itd), je
priporočljivo, da izklopite telefon. Upoštevajte predpise, ki
urejajo uporabo GSM opreme v teh krajih.

Tehnološki kriteriji
Telefon podpira omrežje GSM 900/1800 MHz.
Nekatere storitve so lahko odvisne od vašega ponudnika
storitev, stanja lokalnega omrežja GSM, različice kartice
SIM in od načina, kako uporabljate telefon. Za več
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informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Opomba

Izjava

Proizvajalec ni odgovoren
za posledice povzročene
zaradi nepravilne uporabe
ali neupoštevanja zgornjih
priporočil.

Različico programske
opreme je mogoče
izboljšati ali spremeniti
brez predhodnega
obvestila.

Informacije o vrednosti (SAR)
Ta telefon izpolnjuje zahteve Evropske unije (EU) glede
izpostavljenosti radijskim valovom. Vaš mobilni telefon je
radijski oddajnik in sprejemnik. Ta je zasnovan in izdelan
tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost
radio frekvenčni (RF) energiji, ki jo je priporočil Svet EU. Te
omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno
izpostavljenost radio frekvenčni energiji za splošno
populacijo. Smernice so razvile neodvisne znanstvene
organizacije s periodičnim in temeljitim vrednotenjem
znanstvenih študij. Meje vključujejo znatno varnostno
rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na
starost in zdravstveno stanje.
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Standard izpostavljenosti za mobilne telefone uporablja
merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate - SAR
(Eng. Specific Absorption Rate).
Mejna vrednost SAR, ki ga je Svet Evropske unije
priporočil, znaša 2W / kg in se nanaša na vrednost W na 10
gramov tkiva.
Najvišja vrednost SAR za telefon myPhone Classic + je
0,803 W / kg.

Pravilno odlaganje rabljene električne in
elektronske opreme

Naprava je označena s prekrižanim košem, v skladu z
evropsko direktivo 2012/19 / ES o odpadni električni in
elektronski opremi (odpadna električna in elektronska
oprema - WEEE). Izdelkov označenih s tem simbolom po
obdobju uporabe ne bi smeli zavreči z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan, da odlaga
WEEE in druge elektronske opreme na mesto, ki je
namenjeno zbiranju takšnih odpadkov in v kasnejše
recikliranje.
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Zbiranje tovrstnih odpadkov v določenih območjih po
predpisanih postopkih prispeva k ohranjanju naravnih
virov.
Pravilno odlaganje odpadne električne in elektronske
opreme ima pozitivne učinke za zdravje ljudi in okolja. Za
več informacij o tem, kje in kako se lahko okolju varno
znebite električnih in elektronski naprav, se obrnite na
lokalni vladni urad, odpadna zbirna mesta ali na
prodajnem mestu, kjer ste kupili napravo.

Pravilno odlaganje rabljenih baterij
V skladu z direktivo EU 2006/66 / ES o odlaganju
akumulatorjev, je ta izdelek označen s simbolom:

Simbol označuje in določa, da tega izdelka po uporabi ne
zavržete skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ravnajte v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi o
ravnanju s takšnimi odpadki.
Ne mečite izrabljenih baterij in akumulatorjev skupaj z
navadnimi gospodinjskimi odpadki.
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Uporabniki baterij in akumulatorjev morajo uporabiti
razpoložljivo omrežje sprejemanja in upravljanja teh
elementov, ki omogoča, da se vrnejo v postopek
recikliranje.
Znotraj EU je zbiranje in recikliranje baterij in
akumulatorjev predmet ločenih postopkov.
Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih na področju
recikliranja baterij in akumulatorjev, se obrnite na lokalni
mestni urad ali ustanovo za ravnanje z odpadki.

Izjava o skladnosti z direktivami EU
MyPhone Sp. z o.o. izjavlja, da je ta izdelek skladen z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Evropske direktive 2014/53 / EU.
Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu:
http://www.myphone.pl/wpcontent/uploads/2016/11/Deklaracja-myPhoneClassic_PLUS.pdf

49

50

