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Lietotāja rokasgrāmata 
Faktiskais produkts, tā piederumi un atsevišķas funkcijas var atšķirties no šīs 
rokasgrāmatas ilustrācijām un aprakstiem. Jaunākā rokasgrāmata vai tās 
detalizētāka versija ir atrodama arī produkta tīmekļa vietnē: 
www.myphone.pl  
 

 
 
Iekārtas iepakojumam var veikt otrreizējo pārstrādi 
saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
 
 
 
 

Drošība 
Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas. To neievērošana var būt bīstama vai 
pretlikumīga. 
 
Īpatnējās absorbcijas ātrums (SAR) 
SAR faktors nosaka enerģijas absorbcijas ātrumu aprīkojumam, kas ģenerē 
elektromagnētisko starojumu. Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR 
limits ir 2 W/kg. Maksimālās SAR vērtības myPhone Halo S 0,658 W/kg . 

 

 
Atbilstības deklarācija ES direktīvām 

mPTech sabiedrība ar ierobežotu atbildību līdz ar šo paziņo, ka 
myPhone Halo S mobilais tālrunis atbilst Direktīvai 2014/53/EU 
EU Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir atrodams šādā 
interneta adresē: 
http://www.myphone.pl/en/certifications 

                                     

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.myphone.pl/
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LIETOTĀJA INSTRUKCIJA  
myPhone Halo S 

Partijas numurs: 201804 
Šī rokasgrāmata ietver iekārtas dažādu krāsu variantus. 

DROŠĪBA 
Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas. To neievērošana var būt bīstama 
vai pretlikumīga. Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, 
pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts, daži no aprakstiem 
šajā rokasgrāmatā var neatbilst jūsu tālrunim, un pats tālrunis un 
tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijām. 

—NERISKĒJIET— 
Jebkura bezvadu iekārta var izraisīt traucējumus (interferenci), kas 
var ietekmēt citu savienojumu kvalitāti. Neieslēdziet iekārtu vietā, 
kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, vai situācijās, kad var tikt 
izraisīta interference vai cits apdraudējums. Obligāti ievērojiet 
personāla norādes, aizliegumus un brīdinājumus.  

—DROŠĪBA UZ CEĻA— 
Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli. 

—IEROBEŽOTAS ZONAS— 
IZSLĒDZIET tālruni lidmašīnā, jo tas var izraisīt cita aprīkojuma 
darbības traucējumus. 
Tālrunis var traucēt medicīniskā aprīkojuma darbībai slimnīcās un 
citās veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet jebkādus 
ierobežojumus, noteikumus un brīdinājumus, ko sniedz medicīnas 
personāls vai brīdinājuma zīmes. 

—KVALIFICĒTS SERVISS— 
Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls 
vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu 
personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un 
garantijas anulēšanu. 

—AKUMULATORI UN PIEDERUMI— 
Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 
0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Ekstremālas 
temperatūras var negatīvi ietekmēt uzlādes kapacitāti un 
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akumulatora kalpošanas ilgumu. Izvairieties no saskarsmes ar 
šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai 
pilnīgu akumulatora sabojāšanu.  
Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. 
Neiznīciniet akumulatoru, nebojājiet to un nemetiet to ugunī – tas 
ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti 
akumulatori ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlieka 
akumulatora uzlādēšana var izraisīt bojājumus un ugunsgrēku. 
Tādēļ nav ieteicams vienā reizē akumulatoru lādēt ilgāk par 12 
stundām. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr lādētājs 
netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt 
remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos 
ražotāja piederumus. Nepareiza akumulatora veida uzstādīšana 
var izraisīt sprādzienu. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar 
instrukcijām.  

—ŪDENS IZTURĪBA— 
Šī iekārta nav ūdensizturīga. Aizsargājiet to no mitruma . 

—TRAUKSMES ZVANI— 
Trauksmes zvanu veikšana dažās vietās vai noteiktos apstākļus 
var būt neiespējama. Ja dodaties uz tāda veida attālām vietām, 
ieteicams atrast citu veidu, kā informēt ārkārtas dienestus. 

—BĒRNI— 
Šis tālrunis nav rotaļlieta. Uzglabājiet iekārtu un tās piederumus 
bērniem nepieejamā vietā. 

—SKAŅAS— 
Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, ilgāku laiku 
nelietojiet iekārtu pie augsta skaļuma līmeņa, 
nepietuviniet strādājošu iekārtu tieši pie auss . 

 
Partijas numurs:: 201806 

 

Ražotājs: 
mPTech Sp. z o. o. 

Novogrodzka iela 31 
00-511, Varšava,  

Polija  
Mājas lapa:: www.myphone-mobile.com 

Ražots  Ķīnā 
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Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija ...................................... 16 
Iepakojuma saturs 
Pirms sākat lietot tālruni, pārliecinieties, ka iepakojumā ir iekļauti 
visi šie elementi:  

 myPhone Halo S tālrunis 

 akumulators 
 lādētājs (adapteris + USB kabelis) 

 spraudņa lādētājs 

 lietotāja rokasgrāmata 
 garantijas kartiņa  

Ja jebkurš no minētajiem elementiem trūkst vai ir bojāts, 
sazinieties ar savu izplatītāju. Mēs iesakām uzglabāt iepakojumu 
sūdzību gadījumiem. Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā 
vietā. 
 

Tehniskā specifikācija 
Viens SIM kartes slots, skaļruņa režīms, kabatas lukturis, VGA 
kamera 2Mpix, FM radio 
Ekrāns: 2,8”, 240x320 piks. 
Akumulatora kapacitāte: 1000 mAh 
Izmēri: 110,2 x 57,2 x 17,2 mm 
Svars: 126,5 g 
Atmiņas kartes atbalsta līdz 128 GB 
Ieejas/izejas parametri lādētājiem: 100-240 V~ 0,2 A, 50/60 Hz 
Izejas parametri lādētājiem: 5,0 V  0,5 A 
 

Papildu tehniskā informācija 
Tālruņa numuru sarakstā var saglabāt līdz 300 kontaktiem, un 
iekšējā atmiņa uzglabā līdz 300 īsziņām. Lai lietotu kameru un 
ievadītu savus zvana toņus, ieteicams tālrunī uzstādīt SD atmiņas 
karti.    
 

Tālrunis, tā funkcijas un pogas 
1 Skaļrunis Skaļrunis, ko lieto zvaniem. 
2 LED Diode tiek lietota kā kabatas lukturis. 
3 Kamera Kameras objektīvs. 
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4 Ekrāns LCD ekrāns. 

5 SOS poga 
Turiet nospiestu, lai aktivizētu trauksmi 
un/vai automātisku zvanīšanu iepriekš 
definētiem numuriem. 

6 Ārējās 
skaļrunis 

Skaļrunis sistēmas skaņām, zvanu 
toņiem, mūzikai.  

7 
MicroUSB 

ports 

Pēc pievienošanas lādētājs ļauj uzlādēt 
akumulatoru. Savienojot ar datoru, 
varat pārsūtīt datus (foto, video, 
mūziku). 

8 
Austiņu ports 

(“minijack” 
3,5 mm) 

Ļauj tālrunim pieslēgt austiņas, lai 
varētu klausīties radio (uzlabot 
uztveršanas kvalitāti – funkcionē kā 
antena), mūziku, kā arī veikt zvanus (ja 
austiņas aprīkotas ar mikrofonu). 

9 <Izvēlnes> 
poga 

Galvenā ekrānā ļauj ieiet Izvēlnē, 
savukārt atrodoties Izvēlnē, apstiprina 
veikto izvēli. 

10 

Navigācijas 
poga Uz 

augšu / Uz 
leju 

Ļauj pārvietoties izvēlnē. Atrodoties 
Sākuma ekrānā, Uz augšu, atver Īsziņu 
izvēlni, savukārt Uz leju atver Foto 
kontaktus.  

11 <Kontaktu> 
poga 

Galvenajā ekrānā izsauc tālruņu 
sarakstu. Atrodoties izvēlnē, ļauj iziet 
vai atcelt. 

12 
Skaļuma 

regulēšanas 
pogas 

Ļauj mainīt zvanu toņa skaļumu, kamēr 
to atskaņo, kā arī audio pastiprinājuma 
līmeni, klausoties radio, mūziku no 
audio un video atskaņotāja. Atrodoties 
izvēlnē, ļauj pārvietoties uz augšu un uz 
leju.  

13 
<Zaļās 

klausules> 
poga 

Ļauj pieņemt ienākošo zvanu vai 
caurskatīt visu zvanu sarakstu. 
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14 
<Sarkanās 
klausules> 

poga 

Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. 
Atrodoties izvēlnē, ļauj atgriezties 
galvenajā ekrānā. Atrodoties galvenajā 
ekrānā, ļauj izslēgt vai atkal ieslēgt.  

15, 
16 

<M1> un 
<M2> pogas 

Tās var nozīmēt tālruņu numuriem ātrai 
zvanīšanai, un tām ir papildu funkcijas 
kalkulatorā.  

17 
 

Galvenajā ekrānā ieslēdz kameru. 
Mūzikas, video un FM atskaņotājos, 
ieslēdz un izslēdz atskaņošanu. Runājot 
pa tālruni, ar šo pogu var ieslēgt un 
izslēgt brīvo roku režīmu. 

18 
Tālruņa 

klaviatūra 

Pogas, ar kurām var ievadīt tālruņa 
numuru sākuma ekrānā, un ievadīt 
burtus un ciparus īsziņas saturam 
īsziņu rakstīšanas režīmā. 

19 Mikrofons 
Nenosedziet to ar roku, runājot pa 
tālruni. 

20 <#> poga 
Ļauj pārslēgties starp audio režīmiem 
un rakstzīmju ievadīšanas režīmiem, 
rakstot īsziņu. 

21 Atstarpe Ļauj noņemt tālruņa pārsegu. 

22 Kontakti 
Ļauj pievienot tālruni lādēšanas 
pamatnei. 

23 <*> poga 

Lieto, lai bloķētu klaviatūru un mainītu 
ievadītās vērtības, teksta opcijas, u.c. 
Rakstot īsziņu, rāda simbolus 
ievadīšanai saturā. 

24 

Kabatas 
luktura 

ieslēgšana/i
zslēgšana 

Turot nospiestu 2 sekundes, ļauj ieslēgt 
un izslēgt kabatas lukturi. 
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Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana 
Lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni, turiet nospiestu Sarkanās klausules 
pogu. Ja uzreiz pēc tālruņa ieslēgšanas parādās koda 
pieprasījums (“****” formā), ievadiet kodu un nospiediet pogu 
Izvēlne. 
 

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana 
Ja tālrunis ir ieslēgts – izslēdziet to. Noņemiet korpusa 
aizmugurējo pārloku – izmantojiet pirksta nagu, lai to paceltu aiz 
atstarpes korpusā. Ievietojiet SIM karti – tā ir jāievieto ar zelta 
kontaktiem uz leju, atbilstoši tam, kā ir veidots slots. Aizveriet 
pārloku, to uzmanīgi pārvietojot uz augšu. Ievietojiet akumulatoru 
tā, lai tā zelta kontakti saskartos ar trīskāršo savienotāju tālruņa 
nodalījumā. Uzlieciet vāku un uzmanīgi to piespiediet, līdz 
dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, kā vāks ir pareizi pievienots. 
 

Tālruņa uzlādēšana 
Lādēšana bez spraudņa lādētāja 
Pievienojiet microUSB lādētāju pie tālruņa lādētāja savienojuma, 
tad savienojiet lādētāja kontaktspraudni ar elektrības tīklu. 
*Uzmanību: Nepareiza lādētāja pieslēgšana var izraisīt nopietnus 
tālruņa bojājumus. Nepareizas tālruņa lietošanas rezultātā 
izraisītus bojājumus garantija nesedz. Uzlādes laikā un pēc 

akumulatora pilnīgas uzlādes parādīsies ikona  (vai līdzīga). 
Kad lādēšana ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla. 
Atvienojiet kabeli no tālruņa ligzdas.  
 

Lādēšana ar spraudņa lādētāju 
Pievienojiet microUSB lādētāju pie savienotāja spraudņa lādētājā, 
tad pieslēdziet lādētāja kontaktspraudni pie elektrības tīkla. 
Ievietojiet tālruni lādēšanas pamatnē. 
*Uzmanību: Nepareiza lādētāja pieslēgšana var izraisīt nopietnus 
tālruņa bojājumus. Nepareizas tālruņa lietošanas rezultātā 
izraisītus bojājumus garantija nesedz.  
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Skaņas un lietotāju profili 
Lai mainītu skaņas profilu, atlasiet: [Izvēlne] > [Iestatījumi] > 
[Profili]. Atlasiet vēlamo profilu un nospiediet [Iestatījumi] > 
[Aktivizēt], lai aktivizētu atlasīto profilu, vai nospiediet [Iestatījumi] 
> [Pielāgot] pogu, lai rediģētu profilu saskaņā ar savām vēlmēm. 
Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet [Iestatījumi] > [Saglabāt]. 
 

SOS poga 
myPhone Halo S tālrunis ir aprīkots ar SOS pogu. Tā atrodas 
tālruņa aizmugurē. SOS pogu var aktivizēt, ieejot [Izvēlne] > 
[Iestatījumi] > [SOS Iestatījumi]. Mēs iesakām izvēlēties vienu 
ģimenes locekli kā ārkārtas numuru, un iekļaut īsziņas saturā savu 
adresi un jebkādas nopietnas vai hroniskas slimības (diabēts, 
epilepsija, koronārās sirds slimības, u.c.). 
 

Tālruņa bloķēšana 
Lai bloķētu klaviatūru, aizveriet tālruni un ekrāns automātiski 
izslēgsies, vai arī nospiediet [Izvēlne] > Zaļā klausule. Lai atbloķētu 
klaviatūru, veiciet slīdošu kustību ar tālruni vai arī nospiediet 
[Atbloķēt] > Zaļā klausule. 
 

Zvanīšana 
Ievadiet numuru galvenajā ekrānā, lietojot ciparu klaviatūru. Mēs 
iesakām pirms tālruņa numura ievadīt reģiona kodu. Kad tālrunis 
ir aizvērts, atbloķējiet tālruni, neveicot slīdošo kustību, un atlasiet 
kontaktu no tālruņu saraksta  - [Kontakti]. Nospiediet Zaļo 
klausuli, lai uzsāktu zvanu. Nospiediet Sarkano klausuli, lai beigtu 
zvanu. 
 

Atbildēšana 
Nospiediet <Zaļo klausuli> vai [Atbildēt], lai pieņemtu ienākošo 
zvanu. Nospiediet <Sarkano klausuli>, lai pabeigtu/noraidītu 
zvanu. 
 

Īsziņas 
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana 
Pārejiet uz: [Izvēlne] > [Īsziņas] > [Jauna īsziņa]. Ievadiet īsziņu, 
izmantojot klaviatūru. Īsziņas ievada pa vienam burtam.  
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Tālrunis nav aprīkots ar vārdnīcu. Lai pārslēgu rakstīšanas režīmu, 
lieto pogu <#>. Jūs varat izvēlēties no šādiem režīmiem (cita 
starpā) Abc – pirmais burts ir lielais, pārējie mazie, abc – tikai mazie 
burti, ABS – tikai lielie burti, 123 – tikai cipari. Lai ievadītu īpašu 
rakstzīmi, piem., punktu, komatu, defisi, u.c., nospiediet * un 
izvēlieties no saraksta, vai arī vairākas reizes nospiediet 1. Lai 
ievadītu atstarpi starp vārdiem, nospiediet pogu <0>. Kad īsziņa ir 
ievadīta, nospiediet [Iestatījumi] > [Kam sūtīt] un ievadiet numuru, 
izmantojot klaviatūru, vai arī pievienojiet to no tālrunu saraksta. 
Pēc numura ievadīšanas/kontakta izvēlēšanās, pārejiet uz: 
[Iestatījumi] > [Sūtīt], lai nosūtītu īsziņu. 
 

Īsziņu rādīšana 
Pārejiet uz: [Izvēlne] > [Īsziņas] > [Iesūtne], izvēlieties īsziņu no 
saraksta, un atlasiet [Skatīt], lai skatītu pašu īsziņu. 
 

Tālruņu saraksts 
Jauna kontakta pievienošana 
Pārejiet uz [Izvēlne] > [Tālruņu saraksts] > [Jauns kontakts]. 
Atlasiet kontakta atrašanās vietu: uz SIM kartes vai tālrunī. 
Ievadiet kontakta informāciju: vārdu, tālruņa numuru. Nospiediet 
[Iestatījumi] > [Saglabāt], lai saglabātu kontaktu. 
 

Foto kontakti 
Pārejiet uz [Izvēlne] > [Tālruņu saraksts] > [Iestatījumi] > [Foto 
kontakti] Jūs varat nozīmēt attēlu, numuru un vārdu līdz 8 
kontaktiem un tiem ātri un vienkārši zvanīt no sākuma ekrāna, 
izmantojot pogu <Uz leju>. 
 

Meklēt kontaktu 
Pārejiet uz [Izvēlne] > [Tālruņu saraksts]. Ievadiet kontakta pirmo 
burtu. Tālruņa numuri, kas sākas ar šo burtu, parādīsies sarakstā. 
Lai atrastu citu kontaktu, izmantojiet navigācijas pogas  <Uz 
augšu> vai <Uz leju>.  
 

Kontaktu dzēšana 
Lai dzēstu vienu kontaktu, uzsāciet meklēšanu kontaktam, kuru 
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vēlaties dzēst, un pārejiet uz [Iestatījumi] > [Dzēst]. 
 
Nejauša valodas maiņa 
Lai iestatītu lietotāja valodu, ja kāds ir nejauši izvēlējies 
nepazīstamu valodu, nospiediet [Izvēlne] > <uz augšu> > < uz 
augšu > > <OK> > <uz leju>> < uz leju > > <OK> > < uz leju > > < 
uz leju > > <OK> un tad atlasiet vēlamo izvēlnes valodu. 
 

Rūpnīcas iestatījumi 
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, pārejiet uz [Iestatījumi] > 
[Atjaunot iestatījumus]. Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, 
jāievada parole 1122. 
 

Kabatas lukturis 
Lai ieslēgtu vai izslēgtu kabatas lukturi, atveriet tālruni un turiet 
vienu sekundi nospiestu pogu  "0" (nulle).  
 

Tālruņa ikonas 

 

GSM tīkla 
seguma 
līmenis  

 

Akumulator
a uzlādes 
līmenis 

 

"Klusais" 
režīms 
ieslēgts 

 

“Vispārējais
” režīms 
ieslēgts 

 

Austiņas 
iespraustas  

 

Neatbildēts 
zvans  

 

Nelasīta 
īsziņa 

 
Problēmu novēršana 

Paziņojums Iespējamais risinājums 
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Ievietojiet SIM karti Pārliecinieties, ka ir pareizi uzstādīta SIM 
karte. 

Ievadiet PIN 
Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, jums 
jāievada PIN, tad jāieslēdz tālrunis un 
jānospiež <OK>. 

Tīkla kļūme 

Zonās, kur signāls ir vājš, zvanu veikšana var 
būt neiespējama. Arī zvanu saņemšana var 
būt neiespējama. Pārvietojieties uz citu vietu 
un mēģiniet vēlreiz. 

Slikta skaņas 
kvalitāte, runājot 

pa tālruni 

Pārliecinieties, ka skaļrunis un mikrofons nav 
nosegts. 

Neviens man nevar 
piezvanīt 

Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīkla 
pārklājuma zonā. 

Es nevaru dzirdēt 
zvanītāju / 

Zvanītājs nevar 
dzirdēt mani  

Mikrofonam jāatrodas tuvu mutei. 

Pārliecinieties, ka iebūvētais mikrofons nav 
nosegts. 

Ja tiek lietotas austiņas, pārliecinieties, ka 
tās ir pareizi pieslēgtas. 

Pārbaudiet, vai nav nosegts iebūvētais 
skaļrunis. 

Nevar izveidot 
savienojumu  

Pārbaudiet, vai ievadītais tālruņa numurs ir 
pareizs. 

Pārbaudiet, vai [Tālruņu sarakstā] ievadītais 
numurs ir pareizs. 

Ja nepieciešams, ievadiet pareizo tālruņa 
numuru. 

 
Pareiza akumulatora lietošana 
Šīs iekārtas akumulatoru var uzlādēt ar lādētāja palīdzību. Ja 
akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet to. Lai paildzinātu 
akumulatora kalpošanas mūžu, ļaujiet tam izlādēties zem 20% 
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kapacitātes pirms lādētāja pievienošanas, un tad to uzlādējiet līdz 
100%. Atvienojiet lādētāju no tālruņa, kamēr lādētājs netiek 
lietots. Pārlieka akumulatora uzlādēšana var saīsināt akumulatora 
kalpošanas mūžu. Akumulatora temperatūra ietekmē uzlādes 
kvalitāti. Pirms uzlādes process sākas, samaziniet vai palieliniet 
temperatūru, lai tā sasniegtu istabas temperatūru (apm. 20°C). Ja 
akumulatora temperatūra pārsniedz  40°C, akumulatoru nedrīkst 
uzlādēt!  
Ja akumulators pārkarst, iekārta parādīs attiecīgu paziņojumu. 
Ļoti zema vai ļoti augsta temperatūra var saīsināt akumulatora 
kalpošanas mūžu – tas izraisa tālruņa traucējumus, arī tad, ja 
akumulators ir pareizi uzlādēts. Akumulatoru drīkst lietot tikai 
mērķim, kuram tas paredzēts. Neatstājiet akumulatoru 
magnētiskā lauka zonā, jo tas saīsina tā kalpošanas mūžu. 
Nelietojiet bojātu akumulatoru. Nemetiet akumulatoru ugunī! 
Neizmetiet lietotu akumulatoru – nosūtiet to vai nogādājiet to 
atpakaļ uz pilnvarotu otrreizējās pārstrādes punktu. 
 

Pareiza tālruņa apkope 
Lai paildzinātu tālruņa kalpošanas mūžu, sekojiet instrukcijām. 
Uzglabājiet tālruni un tā piederumus bērniem nepieejamā vietā. 
Nelietojiet tālruni ļoti augstā vai ļoti zemā temperatūrā; tā var 
saīsināt tālruņa elektronisko komponentu kalpošanas mūžu, 
izkausēt plastmasas detaļas un iznīcināt akumulatoru. 
Nemēģiniet demontēt iekārtu. Neprofesionāla iekārtas 
modificēšana var izraisīt nopietnus bojājumus tālrunim vai pilnībā 
to iznīcināt. Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot 
tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.  
Lietojiet tikai oriģinālos piederumus, pretējā gadījumā garantija 
var tikt anulēta. Tālruņa pakļaušana ekstremālas temperatūras 
iedarbībai var samazināt aizsardzības līmeni. Ieteicams 
neizmantot tālruni pie temperatūras, kas ir zemāka par 0°C/32°F 
vai augstāka par 40°C/104°F. 
 

Drošības informācija 
Lietojot tālruni, ņemiet vērā likuma nosacījumus par drošību un 
apkārtējo vidi. 
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Drošība uz ceļa 
Izņemot ārkārtas gadījumus, tālruni braukšanas laikā drīkst lietot 
tikai tad, ja izmanto austiņas vai skaļruni, kas nodrošina drošību 
un neierobežo lietotāja vadīšanas spējas. Ja austiņas nav 
pieejamas, tad tālruņa lietošanai ir jāaptur mašīna. Ņemiet vērā 
likuma nosacījumus attiecībā uz mobilo tālruņu lietošanu 
braukšanas laikā.  
Tālruņa izdalītie viļņi var ietekmēt dažus automašīnas 
elektroniskos komponentus, ja tiem nav nodrošināta adekvāta 
aizsardzība; tādēļ ieteicams tālruni automašīnā lietot tikai tad, ja 
ir nodrošināta transportlīdzekļa ārējā antena. Uzstādot tālruni 
automašīnā, izmantojiet profesionāļu pakalpojumus. 
 

Apkārtējās vides drošība 
Iepazīstieties ar likuma prasībām attiecībā uz mobilo tālruņu 
lietošanu. Izslēdziet tālruni zonās, kur tā lietošana ir aizliegta vai 
var izraisīt traucējumus vai apdraudējumu. Jebkādu radio viļņu 
lietojošo iekārtu izmantošana var izraisīt traucējumus 
medicīniskām iekārtām (piem., elektrokardiostimulatoriem), ja tās 
nav pareizi aizsargātas (šaubu gadījumā sazinieties ar ārstu vai 
medicīnisko iekārtu ražotāju). 
 
Uzmanību: Vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas 
uzpildes stacijās, ķimikāliju rūpnīcās, u.c.), ieteicams tālruni izslēgt. 
Ņemiet vērā noteikumus par GSM aprīkojuma lietošanu šādās 
vietās. 
 

Uzmanību Paziņojums 

Ražotājs neatbild par 
sekām, ko izraisa iekārtas 

nepareiza lietošana un 
instrukciju neievērošana. 

Programmatūras versija var tikt 
atjaunināta bez iepriekšēja 

paziņojuma. Pārstāvis patur sev 
tiesības noteikt doto instrukciju 

pareizo interpretāciju.  

 



© mPTech 2018. Visas tiesības aizsargātas      Halo S – LV 

16 

Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija 
Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni 
saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto 
elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un 
elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas 
marķēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem 

mājsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt 
lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to 
speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti 
bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās 
vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. 
Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi 
ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, 
kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi 
draudzīgā veidā, lietotājam jāsazinās ar savu pašvaldību, 
atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur 
aprīkojums tika iegādāts. 
 
Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija 

Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, 
kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par akumulatoru 
utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu 
atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka 

akumulatorus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar 
parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā 
ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Aizliegts 
izmest akumulatorus kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības 
atkritumiem. Akumulatori lietotājiem jāizmanto šo elementu 
savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un 
utilizēt. Eiropas Savienībā akumulatoru savākšana un otrreizējā 
pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu 
vairāk par pastāvošajām akumulatoru otrreizējās pārstrādes 
procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu 
apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi. 
.
 



 

 

 
 
 
 
 
 


