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IŠMANIOJO TELEFONO TRUMPAS NAUDOJIMO VADOVAS  

FUN 6 Lite 
Gamintojas: 

mPTech Sp. z o. o. 
Nowogrodzka g. 31 

00-511 Varšuva 
Lenkija 

Interneto svetainė: www.myphone-mobile.com  
Pagaminta Kinijoje 

 
LT - Naudojimo vadovas 
Tikrasis produktas, prie jo pridedami 
priedai aksesuarai bei kai kurios jo 
funkcijos gali skirtis nuo paveikslėlių ir 
aprašymų šiame vadove. Galiojančias 
vadovas arba jo išsamesnė versija taip pat 
yra produkto puslapyje: 
www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite 
Norėdami atidaryti šį puslapį tiesiog 
nuskaitykite QR kodą. 
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2. Saugumas 
Susipažinkite su pateikta instrukcija. Šios instrukcijos nesilaikymas gali būti 
pavojingas arba neteisėtas. 
 

— DEGALINĖS — 
Visada išjunkite telefoną degalinėje pilant degalus į savo automobilį. 
Nesinaudokite įrenginiu arti cheminių medžiagų. 

— TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS — 
Nenaudokite šio įrenginio vairuojant bet kokią transporto priemonę. 

—WI-FI (WLAN)— 
Europos Sąjungos valstybėse narėse WLAN tinklas gali būti naudojamas 
patalpose be jokių apribojimų.  

— FIZIŠKAI AR PROTIŠKAI NEĮGALŪS ŽMONĖS IR VAIKAI — 
Šiuo įrenginiu neturėtų naudotis žmonės (įskaitant vaikus), turintys ribotų 
fizinių ar psichinių gebėjimų, taip pat žmonės, neturintys ankstesnės 
patirties dirbant su elektronine įranga. Jie gali naudotis įrenginiu tik 
prižiūrint žmonėms, atsakingiems už jų saugą. Šis įrenginys nėra žaislas. 
Atminties kortelė ir SIM kortelė yra pakankamai mažos, kad vaikas galėtų 
jas nuryti ir užspringti. Įrenginį ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. 

— VANDUO IR KITI SKYSČIAI — 
Saugokite įrenginį nuo vandens ir kitų skysčių. Tai gali turėti įtakos 
elektroninių komponentų veikimui ir jų veikimo trukmei. Venkite naudoti 
įrenginį tokioje aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, virtuvėje, 
vonios kambaryje ar lietingu oru. Suskystėję vandens garai ar lašeliai gali 
patekti į įrenginį, o tai gali turėti neigiamos įtakos elektroninių komponentų 
veikimui. 

— KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS — 
Šį įrenginį įdiegti ir remontuoti gali tik kvalifikuoti darbuotojai arba įgaliotas 
aptarnavimo centras. Jei įrenginys bus remontuojamas neįgaliotame ar 
nekvalifikuotame aptarnavimo centre, įrenginys gali būti sugadintas ir taip 
prarandama garantija. 

— BATERIJA IR PRIEDAI — 
Venkite labai aukštos / žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / 32 ° F ir daugiau 
nei 40 ° C / 104 ° F) poveikio baterijai. Kraštutiniai temperatūrų pokyčiai gali 
turėti įtakos baterijos talpai ir naudojimo trukmei. Venkite sąlyčio su 
skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali dalinai ar visiškai pakenkti 
baterijai. Baterija turi būti naudojama pagal jos paskirtį. Negalima sunaikinti, 
sugadinti arba išmesti baterijos į liepsną - tai yra pavojinga ir gali sukelti 
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gaisrą. Susidėvėjusią ar sugedusią bateriją reikia išmesti į tam skirtą 
konteinerį. Pernelyg ilgas baterijos įkrovimas gali jai pakenkti. Taigi, vienas 
baterijos įkrovimas negali tęstis ilgiau nei 1 dieną. Netinkamo baterijos tipo 
įdėjimas gali sukelti sprogimą. Niekada neatidarykite baterijos. Prašome 
išmesti bateriją pagal nurodytas instrukcijas. Atjunkite nenaudojamą 
įkroviklį nuo elektros tinklo. Jei įkroviklio laidas yra sugadintas, jis neturėtų 
būti remontuojamas, bet jį reikia pakeisti nauju. Naudokite tik originalius 
gamintojo priedus.. 
 

3. Naudojimo vadovo taikymas 
Šiame naudojimo vadove esančios įrenginio ir ekrano nuotraukos gali skirtis 
nuo konkretaus gaminio. Prie išmaniojo telefono komplekto pridedami 
priedai gali skirtis nuo iliustracijų, pateiktų naudojimo vadove. Vadove 
apibūdintos parinktys yra Android™ operacinėje sistemoje. Šie aprašymai 
gali skirtis, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos operacinės sistemos 
versijos ir programų. 
 

4. Svarbi informacija 
Dauguma programų, kurios gali būti įdiegtos įrenginyje, yra mobiliosios 
programėlės. Tokių programų „modus operandi“ gali skirtis nuo tokių pat 
programų įdiegtų į asmeninį kompiuterį. Įrenginyje įdiegtos programėlės gali 
skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ir techninės įrangos specifikacijų.  
Gamintojas neatsako už problemas, kurias sukelia trečiųjų šalių programinė 
įranga. Gamintojas neatsako už anomalijas, kurios gali atsirasti taisant 
registro parametrus ir keičiant operacinės sistemos programinę įrangą. 
Bandymai keisti operacinę sistemą gali sukelti programų sutrikimus ir 
problemas bei dėl to galima netekti garantijos. 

 Android operacinė sistema 
Android operacinė sistema - neįtikėtinos galimybės tiesiog jums po ranka - 
visos programos yra prieinamos bet kuriuo metu, naujausia Gmail ™ 
elektroninio pašto programa ar naršyklė, ir tai tik pradžia, ką galite rasti 
šiame įrenginyje - visą kitą rasite „Google Play“ internetinėje parduotuvėje. 

 Google Play 
Visi gamintojo išmanieji telefonai gali naudoti programas pirktas Google 
Play parduotuvėje. Jei norite ja naudotis, jūs turėtumėte užregistruoti 
asmeninę Google™ paskyrą, kurioje pateikiamas elektroninio pašto adresas 
ir slaptažodis. Po registracijos ir sutikimo su taisyklėmis, jūs galite naudotis 
mokamomis ir nemokamomis programomis esančiomis „Google Play“ 
parduotuvėje. 
 

5. Pakuotės turinys 
• myPhone FUN 6 Lite mobilusis telefonas 

• Įkroviklis (adapteris + USB kabelis) 
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• 2000 mAh talpos baterija 

• Vartotojo vadovas 
 

 Pritrūkus arba sugadinus kurį iš pirmiau minėtų daiktų - kreipkitės 
pas įrenginio pardavėją. 

6. Telefono išvaizda 
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 Symbol Funkcja 

1 
 

Vidinis garsiakalbisv 

2 
 

0,3 Mpx skaitmeninio fotoaparato 
objektyvas (asmenukė) 

3 
 

Ausinių lizdo 3.5 mm mini jungtis 

4 
 

Daugiafunkcinė mikro USB jungtis 

5 
  

2 Mpx skaitmeninio fotoaparato objektyvas 
(pagrindinis) 

6 
 

Kameros blykstė / žibintuvėlis 

7 
 

Garsumo didinimo / sumažinimo mygtukas 

8 
 

Užrakto įjungimo / išjungimo mygtukas 

9 
 

5” jutiklinis ekranas 

10 
 

Mikrofonas 

11 
 

Atidarymo vieta 

12 
 

Išorinis garsiakalbis 

13 
 

SIM kortelių lizdas 

14 
 

MicroSD kortelių lizdas 
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7. SIM kortelės(-ių), atminties kortelės ir baterijos įdėjimas 
Telefonas yra sukurtas su „Dual SIM“ technologija (su 2 SIM kortelėmis), 
leidžiantis vienu metu naudoti du mobiliuosius tinklus.  
Jei norite teisingai įdėti bateriją atidarykite pazno su nagu ir švelniai 
nuimkite dangtelį, atsargiai įdėkite bateriją kad, jos jungtys sujungtų su 
jungtimis išmaniajame telefone ir švelniai uždarykite dangtelį. Jei norite 
išimti bateriją, išjunkite įrenginį, atidarykite su nagu ir švelniai nuimkite 
dangtelį, išimkite bateriją ir švelniai uždarykite dangtelį. Jei norite teisingai 
įdėti SIM kortelę (-es), išjunkite įrenginį, atidarykite jį su nagu ir švelniai 
nuimkite dangtelį. Įdėkite SIM kortelę (-es) į lizdą (-us), kaip parodyta 
paveikslėlyje (15), esančiuose šalia lizdų. Tada atsargiai ir švelniai uždarykite 
dangtelį. Jei norite teisingai įdėti atminties kortelę, išjunkite įrenginį, 
atidarykite dangtelį su nagu ir atsargiai jį nuimkite. Įdėkite microSD kortelę 
į lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje (16) esančiuose šalia lizdo. Tuomet 
švelniai uždėkite dangtelį. 
 
 

8. Mygtukai 
Meniu 

• Paspaudus šį mygtuką bus rodomas atvirų programų sąrašas, 
kuriame galite jas perjungti arba išjungti. 

 
Pradžia 

• Vienas greitas paspaudimas perkelia jus į telefono darbalaukį. 
 
Atgal 

• Paspaudus išeinama iš programos / grįžtama į ankstesnį ekraną. 
 
Užrakto įjungimo / išjungimo mygtukas 

• Vienas greitas paspaudimas užrakina / atrakina ekraną. 
• Nuspaudus mygtuką apie 2 sekundes: 
o Jei išmanusis telefonas išjungtas - jis įsijungia, 
o Jei išmanusis telefonas įjungtas - rodomas meniu, leidžiantis 

išjungti įrenginį, iš naujo perkrauti sistemą, įjungti/išjungti 
lėktuvo režimą. 

 
Garso didinimo ir mažinimo mygtukai 

• Paspaudus balso skambučio metu, ryšio garsas padidės arba 
sumažės.  
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9. Jutiklinio ekrano naudojimas 
 Išmaniojo telefono jutiklinis ekranas leidžia lengvai pasirinkti elementus 
arba atlikti operacijas. Jutiklinį ekraną galima valdyti šiais veiksmais: 
 
9.1 Lietimas 
Palieskite kartą, jei norite pradėti 
nustatymus, programą, meniu.  
 
 
 
9.2 Braukimas 
Greitai perbraukite aukštyn, žemyn, į 
kairę, į dešinę, norėdami paslinkti 
sąrašą arba ekraną. 
 
 
 
9.3 Trigubas spragtelėjimas 
Trumpai palieskite ekraną tris kartus, jei 
norite padidinti vaizdą - jei ši parinktis 
įjungta jūsų išmaniojo telefono 
nustatymuose. 
 
9.4 Laikymas ir braukimas 
Palieskite elementą (galbūt 
piktogramą) ir palaikykite maždaug 1 
sekundę. Tada galite ištrinti / pašalinti 
šį elementą.  
 
 
9.5 Sutraukti ir išplėsti 
Palieskite ekraną dvejais pirštais ir 
pastumkite juos artyn arba tolyn vienas 
nuo kito ir taip padidinsite arba 
sumažinsite nuotrauką ar žemėlapį. 
 
 

10. Bendravimas 
10.1 Skambinimas 

Norėdami skambinti, palieskite piktogramą „Telefonas“  , esančią 
pagrindiniame ekrane arba Android programų meniu ir pasirinkite 

klaviatūros piktogramą . Įveskite telefono numerį, kuriuo norite 
skambinti. Paspauskite „telefono ragelį“, esantį ekrano apačioje, ir 
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pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti. 
10.2 SMS žinutės 
Galite tvarkyti žinutes naudodamiesi programa [Žinutės]  

 pagrindiniame ekrane arba išmaniojo telefono meniu. Paleiskite 

programą ir palieskite piktogramą , įveskite telefono numerį ir vardą. 
Kai pasirinksite kontaktą, pasirodys ekranas, kuriame įvesite pačią žinutę. 

Parašykite žinutę. Norėdami išsiųsti žinutę spauskite . Prieš siųsdami 
žinutę, jūs galite ją paversti daugiaformačiu pranešimu paspaudę simbolį 

, esantį kairėje ekrano pusėje, ir pridėdami failą (paveikslėlį, vaizdo 
įrašą, muziką ir kt.). 
 

11. Įrenginio priežiūra 
Sekite žemiau esančias instrukcijas. 
• Įrenginį ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
• Venkite sąlyčio su skysčiais, nes tai gali pakenkti įrenginio elektroniniams 

komponentams. 
• Venkite labai aukštų temperatūrų, nes tai gali sutrumpinti įrenginio 

elektroninių komponentų veikimo laiką, ištirpinti plastikines dalis ir 
sunaikinti bateriją. 

• Nebandykite išardyti įrenginio. Neprofesionalus įrenginio ardymas gali 
rimtai jį sugadinti arba visiškai sunaikinti. 

• Valymui naudokite tik sausą skudurėlį. Niekada nenaudokite jokių 
medžiagų, kurių sudėtyje yra daug rūgščių ar šarmų. 

• Naudokite tik originalius priedus. Dėl šios taisyklės pažeidimo gali būti 
panaikinta garantija. 

 

12. Aplinkos saugumas 

Dėmesio Tvirtinimas 

Gamintojas neatsako už jokias pasekmes, 
atsiradusias dėl netinkamo įrenginio naudojimo ir 

pirmiau nurodytų nurodymų nevykdymo. 

Programinės įrangos versija 
gali būti atnaujinta be 
išankstinio įspėjimo. 

 

13. Naudojimasis naudotojo vadovu 
13.1 Sutikimas 

Be išankstinio raštiško gamintojo sutikimo, jokios šio vadovo dalies 
negalima kopijuoti, atkurti, versti ar perduoti bet kokia forma ar bet 
kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant 
kopijavimą, įrašymą ar saugojimą sistemose, kuriose saugoma ir 
keičiamasi informacija. 
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13.2 Prekiniai ženklai 
• Google, Android, Google Play, Google Play logotipas ir kiti ženklai yra 

Google LLC prekiniai ženklai. 
• Oracle ir Java yra Oracle ir / ar jos filialų įregistruoti prekiniai ženklai . 

• Wi-Fi® bei Wi-Fi logotipas yra registruoti Wi-Fi Alliance asociacijos 
prekiniai ženklai. 

• Visi kiti prekiniai ženklai ir autorinės teisės priklauso jų atitinkamiems 
savininkams. 

 Android robotas yra atkurtas ar modifikuotas pagal Google sukurtą ir 
pateiktą projektą ir naudojamas pagal sąlygas aprašytas Creative 

Commons 3.0 leidimo licencijoje – Šaltinio nurodymas. 
 
Įrenginio pakuotę galima perdirbti pagal vietinius 
reikalavimus. 

 
 
 

 Radijo dažnio maksimali galia skleidžiama dažnių juostoje. 
Frequency 
Range GSM 

850/900/1
800/1900 
MHz 

UMTS 
900/2100 
MHz 

WiFi 2412-
2472 MHz Bluetooth 

2402-
2480 MHz 

Transmit 
Power 

32,1 dBm 22,7 dBm 17,96 dBm 
EIRP 

3,66 dBm 
EIRP  

 
14. Teisingas panaudotos įrangos šalinimas 

Pagal Direktyvą 2012/19/EU dėl panaudotos elektros ir elektroninės 
įrangos (elektros ir elektroninės įrangos atliekų - EEĮA) prietaisas yra 
paženklintas perbraukta šiukšlių dėže. Produktai, pažymėti šiuo 
simboliu, po naudojimo laikotarpio neturėtų būti šalinami arba išmesti 
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotojas privalo atsikratyti 
panaudotos elektros ir elektroninės įrangos, pristatydamas ją į 

nurodytą perdirbimo vietą, kurioje pavojingos atliekos yra perdirbamos. Šios rūšies 
atliekų surinkimas nurodytose vietose ir faktinis jų panaudojimo procesas prisideda 
prie gamtinių išteklių apsaugos. Panaudotos elektros ir elektroninės įrangos 
tinkamas šalinimas yra naudingas žmonių sveikatai ir aplinkai. Norint gauti 
informacijos apie tai, kur ir kaip išmesti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą 
aplinkai palankiomis sąlygomis, naudotojas turėtų kreiptis į vietinės valdžios 
įstaigą, atliekų surinkimo punktą arba pardavimo vietą, kur įranga buvo įsigyta. 
15. SAR koeficientas 
SAR koeficientas yra dydis, kuris nurodo telefono skleidžiamos spinduliuotės 
kiekį. SAR koeficiento Europos Sąjungos Tarybos rekomenduojama riba yra 
2 W/kg. Maksimalios SAR koeficiento vertės telefonui  
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16. Teisingas panaudotų baterijų šalinimas 
Pagal ES direktyvą 2006/66/EC su pakeitimais, pateiktais ES 
direktyvoje 2013/56/UE dėl baterijų sunaikinimo, šis produktas 
pažymėtas perbrauktu šiukšlių dėžės simboliu. Simbolis rodo, 
kad šiame gaminyje naudojamos baterijos neturėtų būti 

šalinamos kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet jas reikia tvarkyti 
pagal teisines direktyvas ir vietinius nuostatus Negalima atsikratyti baterijų 
ir akumuliatorių kartu su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. 
Baterijų ir akumuliatorių naudotojai privalo naudoti esamus šių daiktų 
surinkimo taškus, kurie leidžia juos grąžinti, perdirbti ir šalinti. Europos 
Sąjungoje dėl baterijų ir akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo taikomos 
atskiros procedūros. Norėdami daugiau sužinoti apie esamas baterijų ir 
akumuliatorių perdirbimo procedūras, kreipkitės į vietinį atliekų šalinimo 
įstaigą arba sąvartyną. 
 
17. ES direktyvų atitikties deklaracija 

mPTech Sp. z o.o. pareiškia, kad myPhone FUN 6 Lite 
išmanusis telefona atitinka 2014/53/UE direktyvą. Visą ES 
atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto 
adresu: 

www.myphone.pl/qr/myphone-fun-6-lite 


