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Děkujeme, že jste si vybrali zařízení myPhone. Účelem tohoto návodu je vysvětlit uživateli, jak funguje toto zařízení. 

Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírována, rozšiřována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě použitím 

jakýchkoli elektronických nebo mechanických prostředků, včetně fotokopií, registrací nebo ukládáním do jakýchkoli 

systémů pro ukládání dat bez předchozího písemného souhlasu společnosti myPhone. 

Použití tohoto návodu 

Fotografie zařízení a snímky obrazovek znázorněné v tomto návodu se mohou lišit od vašeho přístroje. Příslušenství k 

tomuto přístroji může vypadat jinak než na obrázcích v tomto návodu. 

Tento návod popisuje možnosti, které jsou v systému Android™. Popisy se mohou lišit v závislosti na verzi operačního 

systému vašeho přístroje. 

Důležité informace 

Většina aplikací, které mohou být nainstalovány do tohoto přístroje, jsou mobilními aplikacemi. Činnost těchto aplikací 

se může lišit od jejich protějšků nainstalovaných v počítači. 

Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu a technických vlastnostech zařízení. 

Společnost MyPhone nenese odpovědnost za jakékoli problémy s funkčností přístroje způsobené softwarem třetích 

stran. 

Společnost MyPhone není zodpovědná za žádné abnormality, které se mohou vyskytnout při editaci nastavení registru 

a softwarové modifikaci operačního systému. Jakékoli pokusy o změnu operačního systému mohou vést k nesprávné 

funkci zařízení nebo aplikací. V takovém případě bude zrušena platnost záruky. 

Vzhled přístroje 

 

1. Multifunkční micro-B USB konektor 

2. Přední fotoaparát 

3. Konektor sluchátek (3,5mm jack) 

4. On/off tlačítko 

5. Tlačítka hlasitosti 

6. Tlačítka: Zpět / Domů / Menu  
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Instalace paměťové a SIM karty 

Instalace SIM karty 

Tento přístroj je smartfonem s Dual SIM technologií, která umožňuje používat dvě mobilní sítě současně. 

Podporovány jsou karty microSIM a SIM. Pro správnou instalaci SIM karty: 

· Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu.  

· Vyjměte baterii, je-li vložena. 

· Vložte kartu(y) microSIM nebo SIM do slotu(ů) tak, jak je zobrazeno na piktogramu umístěném nad slotem. 

Micro SIM adaptéry 

Do přístroje neinstalujte prázdný micro-SIM adaptér (bez vložené SIM karty). Uvnitř slotu totiž dojde k jeho 

zaseknutí. Pokus vyndat uvíznutý adapter zpět ze slotu může způsobit mechanické poškození telefonu. Pokud je 

SIM adapter zablokován ve slotu, měli byste se kontaktovat autorizovaný servis společnosti myPhone v ČR! 

Instalace paměťové karty 

Používejte pouze kompatibilní a výrobcem schválené paměťové karty. Nekompatibilní paměťová karta může 

poškodit sebe sama a/nebo přístroj a vést ke ztrátě dat. Nekompatibilita paměťové karty znamená nepodporovaný 

formát karty (vyžadován je formát microSD) nebo nepodporovaná kapacita karty (nad 32 GB). Pro správnou instalaci 

paměťové karty: 

· Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu. 

· Vyjměte baterii, je-li vložena. 

· Vložte paměťovou kartu do slotu, který je umístěn mezi sloty pro SIM karty tak, jak je zobrazeno na 

piktogramu nad slotem. 

Plocha 

Na hlavní obrazovce/ploše můžete přistupovat k oznámením aplikací, hlasovým příkazům a mnoha dalším funkcím. 

Přidání zástupce na plochu: držte prst na požadované aplikaci a přetáhněte ji na obrazovku. 

Vlastní nastavení: pro změnu Wi-Fi, jasu a dalších stáhněte stavový řádek nadvakrát. 
1. Posunutím jednoho prstu po obrazovce dolů zobrazíte oznámení, druhým stáhnutím zobrazíte nastavení.. 

2. Začněte vyhledávat napsáním textu nebo použijte vyhledávání pomocí hlasu. 

3. Klepnutím na ikonu Aplikace zobrazíte všechny aplikace. 
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BEZPEČNOST 

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny níže. Nedodržení těchto povinností může být považováno za nebezpečné nebo 

protiprávní. 

   NERISKUJTE 

Nezapínejte přístroj v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno a pokud by to mohlo vést k 

interferencím nebo jiným rizikům. 

   BEZPEČNOST NA SILNICI 

Nepoužívejte zařízení, pokud řídíte vozidlo. 

   OBLASTI S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM 

Vypněte přístroj na palubě letadla, protože by to mohlo narušovat jeho palubní systémy. Přístroj může ovlivnit 

provoz zdravotnických přístrojů v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Prosíme, dodržujte veškeré 

zákazy, předpisy a varování zdravotnického personálu. 

  BEZPEČNOST U ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT 

Vypněte přístroj při tankování paliva na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti chemikálií. 

   PROFESIONÁLNÍ SERVIS 

Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem MyPhone nebo v autorizovaném servisním 

středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení 

a bude zrušena platnost záruky. 
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      BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Nevystavujte baterii velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám (pod 0°C nebo nad 40°C). Extrémní teploty mohou 

ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu akumulátoru s tekutinami a kovovými předměty. Takový 

kontakt může vést k částečnému nebo úplnému poškození baterie. Používejte pouze akumulátor v souladu se 

zamýšleným použitím. Neničte, nepoškozujte a neházejte baterii do ohně - to může být nebezpečné a vést k explozi. 

Použitá nebo poškozená baterie by měla být uložena ve speciálním kontejneru. Přetížení baterie může vést k jejímu 

poškození. Proto by baterie neměla být nabíjena nepřetržitě po dobu delší než 3 dny. Je-li použit nesprávný typ 

baterie, může dojít k výbuchu. Neotvírejte baterii. Baterie by měla být zlikvidována v souladu s pokyny. 

Nepoužívaný adaptér by měl být odpojen ze zásuvky. Kdykoliv je kabel adaptéru poškozen, neměl by být opraven, 

použijte nový adaptér. Používejte pouze originální příslušenství MyPhone. 

  WI-FI (WLAN) 

V zemích Evropské unie lze volně používat WLAN v interiéru. Ve Francii se WLAN ve venkovním prostředí nesmí 

používat. 

   DĚTI 

Toto zařízení není hračka. Paměťová karta a SIM karta jsou natolik malé, že je dítě může snadno spolknout a 

udusit se. Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí. 

   RUŠENÍ 

Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které ovlivňují chod jiných zařízení. 

POZNÁMKA 

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte přístroj s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu a 

nedávejte telefon přímo do ucha. 

Poznámky související s bezpečností  

Řešení problémů 

Máte-li nějaké problémy s přístrojem, vytvořte zálohu důležitých dat (kontakty, SMS zprávy, obrázky, videa, hudbu, 

atd.) a poté restartujte telefon nebo obnovte tovární nastavení. Pokud problém přetrvává, přečtěte si níže uvedené  

tipy a postupujte podle doporučení. 

Paměťová karta SD – ověřte, zda je správně vložena ve slotu pro paměťové karty. Pokud problém přetrvává, použijte 

jinou paměťovou kartu se správnou třídou a kapacitou. 

USB – zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k jinému zařízení. Zkontrolujte typ USB připojení v nastavení 

telefonu (zástupce je k dispozici na obrazovce oznámení). Pokud problém přetrvává, použijte jiný kabel. 

Internet / Wi-Fi – zkontrolujte, zda není telefon v režimu Letadlo. Tento mód zakazuje jakékoliv síťové funkce 

bezdrátového připojení. Zkontrolujte rozsah sítě. Zkontrolujte, zda je funkce v telefonu zapnuta a zda správně 

nastaveno připojení. Ověřte správnost hesla pro přihlášení k WiFi síti. 

Bluetooth – zkontrolujte viditelnost Bluetooth zařízení v nastavení. Ujistěte se, že obě zařízení jsou v dosahu 

Bluetooth připojení a že neexistují žádné překážky mezi nimi (pozor - některé LCD monitory absorbují magnetické 
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vlny). Ujistěte se, že obě zařízení mají dostatek volné paměti pro sdílení souborů. Ujistěte se, že žádné z obou 

zařízení nepracuje v režimu Letadlo (režim Letadlo blokuje Bluetooth). 

Zvuky – ujistěte se, že zvuk v telefonu není ztlumen a zkontrolovat ostatní nastavení zvuku. Zkontrolujte, zda je 

zástrčka správně zasunuta do zdířky minijack 3,5 mm pro sluchátka. Některé minijack konektory se mohou lišit, a to 

může být důvodem problému – zkuste jiný kabel. Ověřte jiný kabel nebo použijte audio adaptér (není součástí 

balení). 

Obrázky a snímky obrazovky – ověřte, zda objektiv kamery není zakrytý. Zkontrolujte, zda má přístroj dostatek 

volného místa na paměťové kartě nebo v interní paměti (v závislosti na paměti, kde jsou uloženy obrázky nebo 

snímky obrazovky). Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena. 

Přestože je baterie nabitá, úroveň jejího nabití nepřetržitě klesá – vypněte všechny funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS a snižte jas displeje (tyto funkce nejvíce spotřebovávají energii), pak aktivujte režim Letadlo. Tyto jednoduché 

kroky urychlí nabíjení telefonu. Doporučuje se nabíjet zařízení pomocí adaptéru, nikoli z USB portu počítače. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce přístroje. 

Provoz paměťové karty 

· Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud jsou na ni přesouvána data nebo ji používá zařízení. To může vést ke 

ztrátě dat nebo poškození karty/zařízení.  

· Nedotýkejte se zlatých pinů na paměťové kartě prsty ani jinými kovovými předměty. V případě, že je karta 

znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem. 

Ochrana osobních dat 

· Doporučujeme dělat pravidelně záložní kopie důležitých dat. Společnost myPhone není zodpovědná za 

jakoukoli ztrátu dat. 

· Předtím než telefon  vyhodíte,  smažte  všechna  data ([Menu aplikací] [Nastavení] à [Záloha a obnova 

dat] à [Obnovení továrních dat] à [Resetovat telefon]). Tímto způsobem můžete chránit své osobní 

informace před zcizením neoprávněnými osobami. 

· Při stahování aplikací si přečtěte veškeré informace na obrazovce. Věnujte zvláštní pozornost aplikacím, které 

vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním informacím. 

· Pravidelně kontrolujte účty kvůli neoprávněným nebo podezřelým použitím. Pokud zjistíte nějakou stopu 

nesprávného použití osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služby za účelem odstranění nebo změny 

údajů vašeho účtu. 

· Pokud je váš telefon ukraden nebo jste ho ztratili, okamžitě změňte hesla k účtům (Google, e-mail, sociální sítě 

atd.), abyste ochránili své osobních údaje. 

· Snažte se nepoužívat aplikace z neznámých zdrojů. Zamykejte telefon pomocí hesla nebo PIN kódu. 

· Nešiřte materiály chráněné autorskými právy. 

· Nešiřte žádný obsah chráněný autorskými právy bez povolení vlastníka autorských práv. V opačném případě by 

mohlo dojít k porušení autorských práv. Výrobce není zodpovědný za případné právní následky nelegálního 

šíření jakýchkoli materiálů chráněných autorskými právy. 

Poznámky ke správnému používání baterie 

· Baterie v tomto zařízení lze nabíjet pomocí USB portu. Nicméně vzhledem k nízkému napětí, které nabízí USB 

port, to nedoporučujeme. Chcete-li baterii nabít pomocí USB portu, vypněte telefon. Pokud je baterie vybitá, 

nabijte ji, abyste telefon mohli nadále používat. Chcete-li prodloužit životnost baterie, vybijte baterii pod 20% 
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plné kapacity a pak ji plně nabijte. Pokud nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od telefonu. Přebíjení vede ke 

snížení životnosti baterie. 

· Teplota akumulátoru ovlivňuje kvalitu nabíjení. Předtím, než se zahájí proces nabíjení, lze baterii ochladit 

nebo zahřát na teplotu blízkou teplotě v místnosti. Překročí-li teplota baterie 40 stupňů Celsia, baterii nelze 

nabít! 

· Nepoužívejte poškozenou baterii! 

· Životnost baterie může být zkrátit, je-li vystavena velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. To vede k 

poruchám zařízení, přestože byl akumulátor řádně nabitý. 

Údržba zařízení 

Chcete-li prodloužit životnost zařízení: 

· Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí. 

· Vyhněte se kontaktu s kapalinami. To může vést k poškození elektronických součástek. Vyhněte  se  velmi  

vysokým  teplotám.  To  může  zkrátit  životnost  elektronických součástek, roztavit plastové díly nebo zničit 

baterii.  Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neodborný zásah do přístroje může vést k jeho poškození nebo 

zničení. 

· K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte jakékoliv kyselé nebo leptavé látky. Používejte pouze 

originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může vést ke ztrátě záruky. Obal tohoto zařízení může být 

recyklován v souladu s předpisy. 

 

Bezpečnost při poslechu hudby/telefonování 

Přístroj je schopen vytvářet hlasité zvuky, které mohou poškodit váš sluch. Pokud používáte tento přístroj nebo 

reproduktory, udržujte bezpečnou vzdálenost od vašeho ucha a neposlouchejte s vysokou hladinou hlasitosti po 

dlouhou dobu. 

Bezpečnost životního prostředí 

Vypněte zařízení v místech, kde používání telefonů zakázáno nebo tam, kde by mohlo dojít k interferencím a 

nebezpečí. Použití jakýchkoli prostředků na bázi rádiových vln způsobuje interference do provozu zdravotnických 

prostředků (např. kardiostimulátor), nejsou-li řádně zabezpečeny (v případě pochybností konzultuje s lékařem nebo 

výrobcem lékařského zařízení). 

Poznámka Prohlášení 

Výrobce nenese odpovědnost za případné 

důsledky situací, které vyplývají z nesprávného 

používání přístroje nebo nedodržování 

doporučení. 

Verze softwaru mohou být 

aktualizovány bez předchozího 

upozornění 
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Správná likvidace zařízení 

Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o likvidaci elektro odpadu 

a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru 

znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do 

odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale  i  každého  příslušenství  označeného  tímto  

symbolem.  Neodhazujte  tyto  výrobky do netříděného komunálního odpadu. 

Správná likvidace baterií 

Toto zařízení je označeno symbolem podle směrnice Evropské unie číslo 2006/66/EC o likvidaci baterií: 

Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v 

souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie s netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie 

by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí 

zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte 

obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky. 

Ochranné známky 

· Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatní značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. 

· Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček. 

· Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. 

· Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 

 

Výrobce: myPhone Sp. z o. o. 

ul.Nowogrodzka 31 

00-511 Varšava, Polsko 

 

Hotline: (+48 71) 71 77 400 

E-mail: pomoc@myphone.pl 

Web: http://myphone.pl 

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz 

 

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie 

myPhone Sp. z o.o. ujišťuje a prohlašuje, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropské 

směrnice 2014/53/EC.
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