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Pozice Popis Funkce 

1 Displej Barevný LCD displej. 

2 Konektor sluchátek Slouží pro připojení sluchátek. 
3 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 

4 Svítilna Lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka svítilny (6). 
5 Fotoaparát Objektiv fotoaparátu. 

6 Tl. svítilna Tlačítko pro zapnutí a vypnutí svítilny. 
7 Tl. hlasitosti Tlačítka pro regulaci hlasitosti. 

8 Bezpečnostní 
šrouby 

Šrouby zadního krytu řádně dotáhněte. 

9 Levá funkční 
klávesa 

Pohotovostní režim: vstup do Menu. 
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v 
levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. 

10 Pravá funkční 
klávesa 

Pohotovostní režim: Kontakty. 
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v 
pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou. 

11 
 

Tlačítko pro 
příjem hovoru 
 

Při příchozím hovoru stiskněte pro 
příjem hovoru. 
Pohotovostní režim: stiskněte pro 
vstup do seznamu hovorů. 

12 Tlačítko pro 
ukončení 

Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. 
Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. 



hovoru 
 

V menu: stiskněte pro návrat na úvodní 
obrazovku. 

13a Navigační tlačítko 
Nahoru 

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. 
V menu: pohyb nahoru. 
 

13b Navigační tlačítko 
doprava 
 

Pohotovostní režim: vstup do Profilů. 
V menu: pohyb doprava. 

13c Navigační tlačítko 
dolů 

Pohotovostní režim: vstup do WAP. 
V menu: pohyb dolů. 

13d Navigační tlačítko 
doleva 

Pohotovostní režim: vstup do Prohlížeče obrázků. 
V menu: pohyb doleva. 
 

13e Tlačítko OK Pohotovostní režim: krátký stisk - vstup do Menu. 
V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce 
tlačítka je vždy zobrazena na displeji nad tlačítkem. 

14 Klávesnice Alfanumerická klávesnice 
15 Tlačítko * Režim psaní textu: Zobrazí nabídku 

symbolů. 
V menu: posun volby vlevo, pokud je 
v menu taková možnost. 

16 Mikrofon Mikrofon pro telefonování. 

17 Tlačítko # Režim psaní textu: Mění způsob 
vkládání znaků. 
Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem 
se aktivuje/deaktivuje tichý režim. 
V menu: posun volby vpravo, pokud je 
v menu taková možnost. 

18 Reproduktor Hlasitý reproduktor. 

19 Micro USB 
konektor 
 

Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být 
vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a 
prachu odolný. 
 

 

Servisní otvor. Nestrkejte do něj žádné předměty! Může dojít k poškození a 

porušení vodotěsných prvků a tím ke ztrátě záruky. 

 

 

Specifikace 



Parametry Popis 

Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz 
3G 900/2100 MHz 

Rozměry  133,5x58x18 mm 
LCD 2.4“ QVGA TFT 

Výdrž v pohotovostním režimu až 10 dní 
Doba hovoru až 10 hodin 

Baterie 2000mAh, Li-Po 

Paměť 200 SMS zpráv 
1000 telefonních čísel 

Paměťová karta podporuje microSDHC až do 32GB 
Zprávy SMS, MMS 

Fotoaparát 2Mpx 
Bluetooth 2.1 

GPS Ne 

Dodatečné funkce audio přehrávač, video přehrávač, 
záznamník, budík, FM rádio, 
kalkulačka, možnost připojení a 
nabíjení přes USB 

Odolnost proti prachu a vodě IP68 – ponoření až do hloubky 1m po 
dobu max. 30min.  

SAR 1,190W/kg 
 

 

 

 

Vložení a nabíjení baterie 

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu. 
Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií 
vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou 
schváleny pro použití s tímto modelem.  
Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte. 
Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.  
 
 
 

První kroky 
Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a telefon zapněte. 

Při prvním použití nové SIM karty: 



Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte. 

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, 

po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a 

PUK naleznete v podkladech , které jste obdrželi od mobilního operátora. 

Volání: 

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, 

např.+420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním 

seznamu). 

Upozornění: 
Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i 
bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu. 
 
Funkce během hovoru: 
Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například  Handsfree (hlasitý 
odposlech). 
 

Úspora energie: 

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze 

nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky. 

Zprávy 

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji 
telefonu. 
 

Kontakty 

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. 

Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, 

Slovensko +421, Německo +49 atd.)   

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté 

s nimi dále pracovat  (např. volat, mazat,editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.). 

 
 
Rychlá volba 



Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout 
tlačítko 2 až 9. 
Přiřazení rychlé volby: 
V menu Telefonní seznam => Volby =>Nastavení => Rychlá volba => Nastavit čísla => zvolte 
si klávesu rychlé volby [Čísla 2-9] => Upravit => vybrat telefonní kontakt =>  
 
Rychlou volbu aktivujte Telefonní seznam => Volby =>Nastavení => Rychlá volba => Stav => 
Zap. 
Pokud máte nastavenu hlasovou schránku, můžete dlouhým 
stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo. 

 

Profily 

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ 
vyzvánění a další funkce v určitých situacích. 
Menu => Nastavení => Profily 
Zde si zvolte příslušný profil a v menu Volby nastavte následující – Přizpůsobit: 
Vybraný profil aktivujete: 
Menu => Nastavení => Profily => např. Hlavní => Aktivovat 

 

Nastavení profilu MMS 
Nejprve je třeba nastavit Datový účet. Menu => Nastavení => Připojení => Datové účty => 
SIM1/SIM2.  
Zde naleznete automaticky vytvořené datové účty nebo si lze vytvořit vlastní účet dle 
parametrů operátora (operátorů) SIM: 
 
Položka menu T-mobile / O2 / VODAFONE 
1 Název účtu např. T-mobile MMS / O2 MMS / Vodafone MMS 
2 APN mms.t-mobile.cz / mms/ mms 
3 Uživatelské jméno mms / nevyplňuje se / mms 
4 Heslo mms / nevyplňuje se / mms 
5 Autor. typ normální 
6 Další nastavení: 

1 Domovská stránka není nutné vyplňovat 
2 Typ připojení HTTP 
3 Použít proxy Ano 
4 Adresa proxy T-mobile – 010.000.000.010 
O2 - 160.218.160.218 
Vodafone - 010.011.010.111 
5 Proxy Port T-mobile - 80 
O2 - 8080 



Vodafone - 80 
6 Uživatelské jméno nevyplňuje se 
7 Heslo nevyplňuje se 
8 Primární DNS 000.000.000.000 
9 Sekundární DNS 000.000.000.000 
10 IP adresa 000.000.000.000 
11 Maska podsítě 000.000.000.000 

 
Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), 
můžete přistoupit k nastavení MMS. Menu => Zprávy => Nastavení=> MMS => Datový účet 
– zvolte SIM1 nebo SIM2. 
Vyberte datový účet a potvrďte OK. 

Jazyk 
Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu. 
Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní 
obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1x levá horní klávesa (LFK) => 
1x navigační klávesa doleva => potvrdit navigační klávesou (OK) => 2x navigační klávesa dolů 
=> potvrdit navigační klávesou (OK) => 2x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační 
klávesou (OK) a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte. 
 

FM rádio 
Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita 
poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio 
nemusí být plně funkční uvnitř budov.  
Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (doleva/doprava) pro změnu 
frekvence. Pro změnu hlasitosti klávesy * a #. Pro další volby zvolte menu Volby a zde si 
nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru 
se opět samo zapne. 
 

Upozornění 

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením 
podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným 
prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod. 
Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením 
postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání 
obdobných zařízení jako je myPhone. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo 
neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a 
manipulace s těsnícími prvky telefonu. 
 

Návod 



Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé 
položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav 
telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem 
telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na ww.cpa.cz. Tiskové chyby, 
omyly a technické změny vyhrazeny. 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 

2012/19/EU a 2006/66/EU 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. 

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Dovozce do Evropské Unie, společnost  myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že mobilní 
telefon myPhone je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 
směrnice 2014/53/EU. 
Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese 
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_hammer_3_plus.pdf 
 

Záruka a servis 

▪ Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců    ▪  Záruka na baterii: 6 měsíců 

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora:  

C.P.A CZECH s.r.o. 
U Panasonicu 376 
Pardubice – Staré Čívice - 53006 
Tel: 466 734 110 
Web: www.cpa.cz 
 
 

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz nebo  www.cpa.cz 
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