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Manualul de utilizare 
Produsul actual, accesoriile lui și unele 
din functii pot fi diferite de imaginile și 
descrierile prezentate în acest manual. 
Cel mai recent manual sau versiunea 
lui detaliată este disponibilă pe pagina 
web:  
www.myphone.pl/myphone-pocket-18x9 
Pentru a accesa pagina scanați codul QR 
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Ambalajul dispozitivului poate fi reciclat în conformitate 
cu reglementările locale 
 
 
 

2. Siguranta 
Cititi cu atentie aceste îndrumări. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau 
ilegală. 
 

— STATIILE DE BENZINĂ — 
Întotdeauna opriti telefonul în timp ce realimentati mașina în stație de 
benzină. Nu folositi telefonul în apropiere de produse chimice. 

— SIGURANTA RUTIERĂ — 
Nu folositi acest dispozitiv în timp ce conduceți orice tip de vehicul. 

—WI-FI (WLAN)— 
În Statele Membre ale Uniunii Europene, reteaua WLAN (Wi-Fi) poate fi 
utilizată în interior fără nici o restrictie.  

— COPII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂTI FIZICE SAU MENTALE — 
Acest dispozitiv nu trebuie să fie operat de persoane (inclusiv copii) cu 
abilităti fizice sau mentale limitate, cât și de persoane care nu au experientă 
de utilizare al echipamentului electronic. Ele pot utiliza dispozitivul numai 
fiind supravegheate de persoanelor responsabile de siguranta lor. Acest 
dispozitiv nu este o jucărie. Cardul de memorie și cartela SIM sunt suficient 
de mici și pot fi înghitite de un copil și duce la sufocare. Nu lăsati dispozitivul 
și accesoriile acestuia la îndemâna  copiilor. 

— APA ȘI ALTE LICHIDE — 
Protejati diapozitivul de apă și alte lichide. Acestea pot influenta 
functionarea și durata de viată a componentelor electronice . Evitati 
utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate ridicată așa ca bucătăriile, 
încăperile de baie și în timp de ploaie. Particulele de apă pot duce la 
lichefierea umiditătii în dispozitiv, și acestea pot avea impact negative 
asupra functionării componentelor electronice. 

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

—BATERIE ȘI ACCESORII— 
Evitati expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte / scăzute (mai putin 
de 0 ° C și peste 40 ° C / 104 ° F). Temperaturile extreme pot influenta 
capacitatea și durata de viată a bateriei. Evitati contactul cu lichidele și 
obiectele metalice deoarece acestea pot cauza deteriorarea partială sau 
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completă a bateriei. Bateria trebuie să fie utilizată în conformitate cu scopul 
acesteia. Nu distrugeti, nu deteriorati și nu aruncati bateria în flăcări, acest 
lucru poate provoca incendiu. Bateria uzată sau deteriorată trebuie să fie 
plasată într-un container special. Încărcarea excesivă a unei baterii poate 
duce la deteriorarea ei. Prin urmare, o singură încărcare a unei baterii nu 
trebuie să dureze mai mult de 3 zile. Instalarea unui tip necorespunzător al 
unei baterii poate cauza explozie. Niciodată nu deschideti bateria. Vă rugăm 
să eliminati bateria în conformitate cu instructiunile. Deconectati 
încărcătorul neutilizat de la reteaua electrică. În caz de deteriorare a unui fir 
încărcătorului, acesta nu trebuie să fie reparat, dar înlocuit cu un nou. 
Utilizati numai accesorii originale ale producătorului. 
3. Utilizarea manualului 
Dispozitivul și capturele de ecran continute în acest manual pot fi diferite 
de cele ale produsului actual. Accesoriile atașate la setul smartphonului pot 
fi diferite de ilustratiile incluse în manual. Optiunile descrise în manual pot 
fi găsite în sistemul Android. Descrierile pot fi diferite, în functie de versiunea 
sistemului de operare și aplicatiile instalate în dispozitiv. 
4. Informatie importantă 
Majoritatea aplicatiilor care pot fi instalate în dispozitiv sunt aplicatii mobile. 
Modul de operare al acestui tip de aplicatii poate fi diferit de cele similare 
lor instalate pe computerul personal. Aplicatiile instalate în dispozitiv pot 
varia în functie de tara, regiune și specificatiile hardware. Producătorul nu 
poartă răspundere pentru problemele cauzate de software-ul părtii a treia. 
Producătorul nu poartă răspundere pentru anomaliile care pot apărea la 
editarea setărilor de înregistrare și modificarea software-ului sistemului de 
operare. Încercările de a modifica sistemul de operare pot cauza defectiuni 
și probleme cu aplicatiile. Acest lucru poate duce la pierderea garantiei. 

 Sistemul Android 
Sistemul operational de la Android - oportunităti incredibile sunt în mâinile 
Dvs. – toate aplicatiile sunt disponibile în orice timp; cel mai recent client 
email Gmail™ sau browser, este doar începutul a ceea ce puteti găsi într-un 
smartphone – restul veti găsi în magazinul online Google Play ™. 

 Google Play 
Toti producătorii smartphone-urilor pot utiliza aplicatiile achizitionate în 
magazinul Google Play. Pentru a o face trebuie să înregistrati un cont 
personal Google oferind e-mail și parolă. După înregistrare și acceptarea 
termenilor și conditiilor puteti utiliza aplicatiile contra cost și cele gratuite 
afișate în magazinul Google Play. 
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5. Continutul pachetului 
• Telefon mobil myPhone Pocket 18x9 

• Încărcător (adaptor + cablu USB) 

• Capacitatea bateriei 2000 mAh 
6. Aspectul telefonului 
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1 
 

Iluminare LED/ Lanternă 

2 
 

Senzori de luminozitate și proximitate 

3 
 

Difuzor intern 

4 
 

Lentile de 2 Mpx pentru camera digitală 

5 
 

Port mini mufă de 3.5 mm pentru căști 

6 
 

Port multifunctional microUSB 

7 
  

Lentile duble pentru camera digitală de 5 
Mpx (principala) + 0.3 Mpx (aditională) 

8 
 

Iluminare LED/ Lanternă 

9 
 

Spatiu pentru deschiderea capacului 

10 
 

Butoane de control al volumului 

11 
 

Butonul de blocare pornire/oprire 

12 
 

Ecran tactil de 5" 

13 
 

Microfon 

14 
 

Difuzor extern 
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15 
 

Compartiment pentru cartela SIM 

16 
 

Compartiment pentru cartela (lele) microSD  

 
7. Montarea cartelei (lelor) SIM, cardului de memorie și al bateriei 
Dispozitivul este un telefon celular creat în baza tehnologiei Dual SIM 
(manevrează 2 cartele SIM) care permite utilizarea simultană a  două retele 
mobile.  
Pentru a introduce corect cartela (lele) SIM, opriti dispozitivul, scoateti 
capacul, scoateti acumulatorul și introduceti cartela (cartelele) SIM în 
compartiment (te) (15), după cum este arătat în ilustratiile de lângă 
compartimente. Apoi, introduceti cu grijă acumulatorul astfel încât 
contactele acestuia să se conecteze la conectorii din compartimentul 
smartphone-ului și înlocuiti ușor capacul. 
Pentru a introduce corect cardul de memorie, opriti dispozitivul, deschideti 
capacul cu unghia și scoateti-l ușor, scoateti acumulatorul și introduceti 
cardul de memorie în slotul (16), după cum este arătat în imaginile de lângă 
compartiment. Apoi, introduceti cu grijă acumulatorul astfel încât contactele 
să se conecteze la conectorii din compartimentul smartphonului și înlocuiti 
atent capacul. 
 
8. Butoanele 
Meniu 

• Apăsarea lui duce la afișarea aplicatiilor deschise, unde puteti să 
treceti de la o aplicatie la alta sau să le închideti. 

Acasă 
• O singură apăsare rapidă vă duce la suprafata de lucru al 

dispozitivului. 
Înapoi 
• Apăsarea <back/înapoi> va duce la ieșirea din aplicatie/întoarcere 

la ecranul precedent. 
Butonul de blocare pornire/oprire 
• O apăsare rapidă va bloca/debloca ecranul. 

• Apăsarea butonului timp de 2 secunde va duce la: 
o Dacă telefonul inteligent este inchis – la pornirea dispozitivului. 
o Dacă telefonul inteligent este pornit – la afișarea meniului care vă 

permite să opriti, reporniti, activati/dezactivati modul avion, la 



© 2018 mPTech. Toate drepturile rezervate.  Pocket 18x9 - RO 

8 

 

schimbări rapide în profilurile sunetului, sau alte functii atribuite. 
Butoanele de mărire și micșorare a volumului 
• Apăsarea în timpul unui apel vocal va cauza mărirea sau 

micșorarea volumului audio conexiunii.  
 
9. Utilizarea ecranului tactil 
Ecranul tactil al smartphone-ului vă permite cu ușurintă să selectati 
elemente sau să efectuati operatiuni. Ecranul tactil poate fi controlat de 
următoarele actiuni: 
 
9.1. Atingere 
Atingeti o singură dată pentru a porni 
optiuni, aplicatie, meniu.  
 
 
9.2 Glisati 
Glisati rapid în sus, jos, la stânga, la dreapta, 
pentru a derula lista sau ecranul. 
 
 
9.3 Clic triplu 
Apăsati rapid de trei ori pe ecran pentru a 
începe mărirea imaginii – în cazul dacă 
această optiune este activată în setările 
telefonului dvs. inteligent. 
 
 
9.4 Atingeti și mentineti 
Atingeti un element (poate o iconită) și 
mentineti-o timp de 1 secundă. Apoi puteti 
șterge/dezinstala acest element.  
 
 
9.5 Glisati apropiind și depărtând 
Atingeti ecranul cu două degete și glisati-le 
apropiind sau depărtând pentru a mări sau 
micșora o poză sau o hartă. 
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10. Comunicare 
10.1 Efectuarea apelurilor 

Pentru a efectua un apel atingeti iconita "Phone/Telefon"  a,plasată pe 
ecranul principal sau în meniul aplicatiilor Android și selectati iconita 

tastaturii . Introduceti numărul telefonului pe care doriti să faceti 
apelul. Apăsati "receptor" amplasat în josul ercanului și alegeti cartela SIM 
pe care doriti să o utilizati. 
10.2 SMS - Mesaje 

Puteti gestiona mesajele utilizând aplicatia [Messages/Mesaje]  pe 
ecranul principal sau în meniul smartphone-ului.  

Activati o aplicatie și atingeti iconita , introduceti numărul și numele. 
După ce ati ales contactul va apărea un ecran în care puteti tapa mesajul 

propriu-zis. Tapati textul mesajul. Pentru a expedia mesajul apăsati . 
Înainte de a expedia un mesaj text, îl puteti transforma într-un mesaj 
multimedia, prin apăsarea simbolului aflat în partea stângă al ecranului și 
atașati un fișier (poză, video, muzică etc.).  
 
11. Întretinerea dispozitivului 
Urmati instructiunile de mai jos. 
• Nu lăsati dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna  copiilor. 

• Evitati contactul lui cu lichidele; ele pot cauza deteriorarea 
componentelor electronice ale dispozitivului. 

• Evitati temperaturi foarte ridicate pentru că ele pot reduce durata 
de viată a componentelor electronice al telefonului, topi piesele din 
plastic și distruge bateria. 

• Nu încercati să dezasamblati dispozitivul. Manipularea 
dispozitivului într-o manieră neprofesională poate provoca daune 
grave telefonului sau îl distruge complet. 

• Pentru curătare folositi doar o stofă uscată.  Niciodată nu folositi 
nici un agent cu o concentratie mare de acizi sau alcalii. 

• Folositi numai accesoriile originale. Încălcarea acestei reguli poate 
duce la anularea garantiei. 
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12. Protectia mediului înconjurător 
Atentie Declaratie 

Producătorul nu poartă răspundere pentru oricare 
consecinte cauzate de utilizare 

necorespunzătoare al telefonului și 
nerespectarea instructiunilor de mai sus. 

Versiunea software-ului 
poate fi actualizată fără 
o notificare prealabilă. 

 
13. Utilizarea manualului 
13.1 Consimtământul 

Fără consimtământul prealabil în formă scrisă al producătorului, nici 
o parte al acestui manual nu poate fi copiată, reprodusă, tradusă 
sau transmisă în nici o formă, sau mijloace, electronice sau mecanice, 
inclusiv fotocopiere, înregistrare sau păstrare în orice sisteme de 
stocare sau partajare a informatiei. 
 

13.2 Mărci comerciale 
• Google, Android, Google Play, logotipurile Google Play și alte 

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

companiile afiliate. 
• Wi-Fi® Wi-Fi logo logo sunt mărci comerciale înregistrate ale 

asociatiei Wi-Fi Alliance. 
• Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor apartin 

respectivilor proprietari. 
 

Robotul Android a fost reconstruit sau modificat pe baza unui proiect creat și pus 
la dispozitie de Google. Utilizarea sa este efectuată în conformitate cu termenii și 

conditiile descrise în Creative Commons 3.0 Autorizare License. 
 

14. Reciclarea corespunzătoare a echipamentului utilizat 
 Dispozitivul este marcat cu imaginea unui coș de gunoi barat 
cu două linii, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/ 19/ 
UE referitor la Echipamentele electrice și electronice uzate 
(Deșeurile de echipamente electrice și electronice - DEEE). 
Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie să fie reciclate 

sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere după perioada de utilizare. 
Utilizatorul este obligat să elimine echipamentul electric și electronic uzat 
prin livrarea lui la punctul special desemnat pentru reciclarea deșeurilor 
periculoase. Colectarea acestui tip de deșeuri în locatiile desemnate, și 
procesul în sine de recuperare contribuie la protectia resurselor naturale. 
Eliminarea corectă a echipamentului electric și electronic este benefică 
pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru a obtine informatii 
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cu privire la locul și modalitatea de eliminare a echipamentului electric și 
electronic uzat într-un mod ecologic, utilizatorul trebuie să contacteze biroul 
administratiei publice locale, punctul de colectare a deșeurilor, sau punctul 
de vânzare, unde a fost procurat echipamentul. 
 

15. Reciclarea corectă a bateriei uzate  În conformitate cu directiva UE 2006/ 66/ EC cu schimbările 
continute în directiva UE 2013/56/UE referitor la reciclarea 
bateriilor, acest produs este marcat cu simbolul unui coș de 
gunoi, barat cu două linii. Simbolul indică faptul că bateriile 

utilizate în acest produs nu trebuie să fie reciclate împreună cu deșeurile 
menajere, dar tratate  în conformitate cu directivele și  reglementările 
locale. Este interzisă eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile 
municipale nesortate. Utilizatorii bateriilor și acumulatoarelor 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, colectarea și reciclarea bateriilor și acumulatoarelor sunt 
subiectul unor proceduri separate. Pentru a afla mai multe despre 
procedurile existente de reciclare a bateriilor și acumulatoarelor vă rugăm 
să contactati biroul dvs. local sau o institutie responsabilă pentru 
eliminarea sau depozitarea d 

 
Rata specifică de absorptie (SAR) 
SAR reprezintă cantitatea de radiații emise de telefon. Limita SAR 
recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W/kg. Valoarea 
maximă pentru myPhone 18x9 este egală cu 0,461 W/kg (GSM 2100MHz), 
0.113 W/kg (Wi-Fi). 
 
 
Declaratia de conformitate cu directivele UE 

Prin prezenta, societatea cu răspundere limitată mPTech 
declară că telefonul mobil myPhone Pocket 18x9 este conform 
cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de 
conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de 

internet: 
https://www.myphone.pl/qr/myphone-pocket-18x9/ 

 


