
© mPTech 2018. All rights reserved.  Halo S – SK 

1 

Návod na používanie 

myPhone Halo S 
Verzia: 201804 

BEZPEČNOSŤ 
Pozorne si prečítajte túto príručku. Nedodržiavanie pokynov môže 

byť nebezpečné alebo nelegálne. 
— NERISKUJTE — 

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré 
ovplyvňujú chod iných zariadení. 

—BEZPEČNOSŤ ZA VOLANTOM— 
Nepoužívajte toto zariadenie počas vedenia akéhokoľvek vozidla. 

— ZAKÁZANÉ MIESTA — 
Nezapínajte prístroj v miestach, kde je používanie elektronických 
zariadení zakázané a ak by to mohlo viesť k rušeniu alebo iným 
rizikám. 

— KVALIFIKOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO — 
Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom 
myPhone alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Opravou 
zariadenia neoprávnenou alebo nekvalifikovanou servisnou firmou by 
mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky. 
 

— BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO — 
Nevystavujte batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 
0 ° C alebo nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a 
životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu akumulátora s tekutinami a 
kovovými predmetmi. Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému 

alebo úplnému poškodeniu batérie. Používajte iba akumulátor v 
súlade so zamýšľaným použitím. Neničte, nepoškodzujte a nehádžte 
batériu do ohňa - to môže byť nebezpečné a viesť k explózii. Použitá 
alebo poškodená batéria by mala byť uložená v špeciálnom 
kontajneri. Preťaženie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto by 
batéria nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 dni. Ak 
je použitý nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte 
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batériu. Batéria by mala byť zlikvidovaná v súlade s pokynmi. 
Nepoužívaný adaptér by mal byť odpojený zo zásuvky. Kedykoľvek je 
kábel adaptéra poškodený, nemal by byť opravený, použite nový 
adaptér. Používajte len originálne príslušenstvo myPhone.  

VODA A OSTATNÉ TEKUTINY 
Nevystavujte telefón vlhkosti, vode alebo inými tekutinám. 
Kontakt s vlhkosťou alebo kvapalinami môže spôsobiť oxidáciu a 
poškodenie elektronických súčastí. 

—NÚDZOVÉ VOLANIE— 
V niektorých oblastiach nemusí byť možné uskutočňovať núdzové 
volanie. V tomto prípade sa odporúča nájsť alternatívnu cestu ako 
kontaktovať záchranné zložky. 

DETI 
Toto zariadenie nie je hračka. Držte ho mimo dosahu detí. 
SLUCH 

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s 
vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte 
telefón priamo do ucha. 

 
                Distribútor 
C.P.A. CZECH s.r.o. 
U Panasonicu 376 
530 06  Pardubice  
Česká republika 
Webové stránky: www.myphone.cz 
      Vyrobené v Číne
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Obsah balenia 

• myPhone Halo S 

• batéria 

• nabíjačka 

• nabíjací stojan 

• užívateľská príručka 

• záručný list 
Ak čokoľvek z balenia chýba, alebo je poškodené, kontaktujte prosím 

vášho predajcu. 
Technické špecifikácie  
Slot pre SIM Kartu, hlasitý odposluch, svietidlo, VGA fotoaparát,  
FM rádio 
Displej: 2,8 ", 240x320 px 
Batéria: 1000 mAh 
Rozmery: 110.2 x 57.2 x 17.2 mm 

Váha: 126.5 g 
Podpora pam. karty až do 128 GB 
Vstupné parametre nabíjačky: 100-240 V ~ 0.2 A, 50/60 Hz 
Výstupné parametre nabíjačky: 5.0 V 0.5 A 
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Doplňujúce technické informácie 
Telefón dokáže uložiť až 300 kontaktov a 300 správ. Na použitie 

fotoaparátu, alebo vlastných vyzváňaní je odporúčané vložiť pam. 
kartu.  
 
Telefón, tlačidlá a ich funkcie 

1 Reproduktor Reproduktor pre telefonovanie 

2 LED LED svietidlo 

3 Fotoaparát Objektív fotoaparátu 

4 Displej LCD displej 

5 SOS tlačidlo 
Stlačením a podržaním aktivujete alarm 

a/alebo vytočíte nastavené čísla. 

6 Reproduktor 
Reproduktor pre hlasitý odposluch a 
vyzváňanie. 

7 
Micro USB 
konektor 

Slúži na nabíjanie a pripojenie dátového 
kábla. 

8 HF konektor 
3,5mm jack konektor pre pripojenie 
slúchadiel a handsfree. 

9 
<Menu> 
tlačidlo 

Stlačením na hlavnej obrazovke sa 
dostane do hlavnej ponuky. Tlačidlom 
menu potvrdzujete funkcie zobrazené na 
displeji. 

 
 

10 
Navigácia  

horu / dole 

Tlačidlá umožňujú v hlavnej ponuke 
navigovať hore a dole. Na hlavnej stránke 
otvorte tlačidlom hore správy a tlačidlom 
dole foto kontakty. 

11 
Tlačidlo 

<Kontakty>  
Stlačením tlačidla na hlavnej stránke 
otvoríte Kontakty. 
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12 
Ovládanie 
hlasitosti 

Umožňujú ovládať hlasitosť vyzváňania a 

zvuku.  

 

13 
<Zelené 
tlačidlo>  

Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre 
príjem hovoru. 

Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do 
zoznamu hovorov. 

14 
<Červené 
tlačidlo>  

Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
zapnetelefón. 

Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
vypne telefón. 
V menu: stlačte pre návrat na úvodnú 
obrazovku. 

15, 16 
Tlačidlá 

<M1> a <M2>  
Možno k nim priradiť tel. čísla pre rýchle 

vytáčanie. 

17 
 

Na hlavnej obrazovke spustí fotoaparát. 

Pri prehrávaní hudby / rádia zapína a 
vypína hlasný odposluch. Počas hovoru 
zapne handsfree režim. 

18 Klávesnica Alfanumerická klávesnica 

19 Mikrofón 
Počas hovoru dbajte, aby nebol 

mikrofón zakrytý rukou. 

20 Tlačidlo <#>  
Režim písania textu: Mení spôsob 
vkladania znakov. 

21 Kryt baterie 
Pod krytom nájdete batériu a sloty pre 
SIM karty a pamäťovú kartu. 

22 
Nabíjacie 
kontakty 

Kontakty pre nabíjací stojan. 
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23 Tlačidlo<*>  Pri písaní SMS zobrazí ponuku symbolov.  

24 Svietidlo 
Stlačením tlačidla na 2 sekundy zapne 
alebo vypne svietidlo. 

 
Zapnutie a vypnutie telefónu 
Telefón je možné zapnúť a vypnúť podržaním tlačidla <Ukončenie 
hovoru>. Ak máte aktívny PIN na SIM karte, musíte ho po zapnutí 
telefónu zadať a potvrdiť tlačidlom <Menu>. 
 
Vloženie SIM kariet, pam. karty a batérie 
Ak je telefón zapnutý, vypnite ho a zložte kryt batérie. Vyberte 

batériu a vložte SIM karty alebo pam. kartu. Maximálna podporovaná 
kapacita pam. karty je 32 GB. Potom vložte batériu a zasuňte kryt 
batérie. 
 
 
Nabíjanie 
Nabíjanie bez stojanu 
Pripojte microUSB nabíjačku do nabíjacieho konektora telefónu. 
Potom pripojte nabíjačku do siete.  
*Upozornenie: Nesprávne zastrčenie nabíjačky do konektora môže 
spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na mechanické poškodenie 

užívateľom sa nevzťahuje záruka. Ikona batérie  sa zobrazí 
počas nabíjania. Po nabití odpojte nabíjačku.  
 
 
Nabíjanie v nabíjacom stojane 
Pripojte microUSB nabíjačku do nabíjacieho konektora stojanu. 
Potom pripojte nabíjačku do siete. Položte telefón do nabíjacieho 
stojanu. 
*Upozornenie: Nesprávne zastrčenie nabíjačky do konektora môže 
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spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na mechanické poškodenia 
užívateľom sa nevzťahuje záruka.  
 
Zvukové profily 
Zvukový profil zmeníte v: [Menu] > [Nastavenia] > [Profily]. Zvoľte 
príslušný profil a aktivujte ho stlačením [Voľby] >[Aktivovať]. 
 
SOS tlačidlo 
myPhone Halo S má SOS tlačidlo, ktoré je umiestnené na zadnej 
strane telefónu. Nastavenie SOS tlačidla nájdete v [Menu] > 
[Nastavenia] > [SOS nastavenie]. Odporúčame ako núdzové číslo 
zvoliť aspoň jedno číslo z rodiny. 
 
 
Uzamknutie a odomknutie klávesnice 
Pre uzamknutie klávesnice stlačte [Menu] > Zelené tlačidlo. Pre 
odomknutie klávesnice stlačte [Menu] > Odblok. 
 
Volanie 
Na úvodnej obrazovke zadajte číslo pomocou numerickej klávesnice. 

Potom stlačením zeleného tlačidla hovor uskutočníte. Ak je telefón 
zamknutý, odomknite ho vysunutím klávesnice a vyberte kontakt v  
[Kontakty]. Stlačením zeleného tlačidla uskutočníte hovor. Stlačením 
červeného tlačidla hovor ukončíte. 
 
Prijatie hovoru 
Stlačením <zeleného tlačidla> alebo [prijať] prijmete prichádzajúci 
hovor. Stlačením červeného tlačidla hovor ukončíte 
 
 
Textové správy 
Vytvorenie a odoslanie správy 
Vstúpte do: [Menu] > [Správy] > [Napísať správu]. Tlačidlom  <#> 
zmeníte metódu zadávanie. Špeciálne znaky vložíte pomocou tlačidla 
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<*>. Medzery medzi slovami sa robia pomocou tlačidla nula <0>.  
 
Až dokončíte správu, stlačte [Voľby] a položku [Odoslať] a vyberte 
SIM kartu, z ktorej chcete správu odoslať 
 
Zobrazenie správ 
Vstúpte do: [Menu] > [Správy] > [Doručené]. 
 
Kontakty 
Pridanie nového kontaktu 
Vstúpte do: [Menu] > [Kontakty] > <Pridať kontakt> <OK>. Zadajte 
detaily kontaktu. Potom stlačte <Voľby> <Uložiť>. 
 
Foto kontakty 
Vstúpte do: [Menu] > [Kontakty] > [Voľby] > [Foto kontakty]. Tu 
môžete priradiť obrázok ku kontaktu. 
 
Hľadanie kontaktu 
Vstúpte do: [Menu] > [Kontakty]. Zadajte písmeno a zobrazí sa 
zoznam kontaktov. Tlačidlami <hore> a <dole> vyberte daný kontakt. 
 
Mazanie kontaktov 
Pre zmazanie jednotlivého kontaktu vstúpte do: [Menu] > [Kontakty] 
> vyhľadajte kontakt, ktorý chcete zmazať> [Voľby]> [Odstrániť] a 

potvrďte. 
 
Zmena jazyka 
Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nasledujúcim 
postupom jazyk zmeníte: [Menu] > <hore> > <hore> > <OK> > <dole> 
<dole> > <OK> > <dole> > <dole> > <OK>. Tu zvoľte jazyk, ktorý 
ovládate 
 
Továrenské nastavenie 
Pre obnovenie továrenského nastavenia vstúpte do [Menu] > 
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[Nastavenia] > [Obnoviť továrenské nastavenie] a vložte kód 
prístroja 1122. 
 
 
Svietidlo 
Stlačením tlačidla "0" zapnete alebo vypnete svietidlo. 
  
Ikony telefónu 

 

Signál GSM 
siete 

 
Úroveň batérie 

 

Aktivovaný 
profil Ticho 

 

Aktivovaný 
štandardný 

režim 

 

Zapojené 
slúchadlá 

 

Zmeškaný 
hovor 

 

Neprečítané 
SMS 

 
Odstraňovanie problémov 

Problém/Správa Možné riešenie 

Vložte SIM kartu Uistite sa, že je SIM karta správne vložená. 

Zadajte PIN 
Ak je SIM karta vybavená PIN kódom, musíte ho 
zadať a potvrdiť tlačidlom <OK>. 

Chyba siete 

V oblastiach s nedostatočným signálom nemusí 

byť volanie a prijímanie hovorov možné. 
Premiestnite sa na iné miesto a skúste to 
znova. 
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Zlá kvalita zvuku 
Uistite sa, že nie je mikrofón alebo reproduktor 

niečím prekrytý. 

Nikto sa mi 
nemôže dovolať Telefón musí byť v dosahu GSM siete. 

Nepočujem 
volaného/Volaný 
nepočuje mňa 

Mikrofón musí byť v blízkosti úst. 
Skontrolujte, či nie je mikrofón niečím prekrytý.  
 

Ak používate handsfree, skontrolujte či je 

správne zapojené. 
 

Skontrolujte, či nie je reproduktor niečím 
prekrytý. 

Nemožno 
nadviazať spojenie 

Skontrolujte, či je zadané číslo správne.  

 

Skontrolujte, či je číslo v [Kontakty] správne 
uložené. 

 

Batéria a jej použitie v mobilnom telefóne 

Batéria použitá v tomto telefóne môže byť nabíjaná iba priloženým 
alebo výrobcom schváleným adaptérom na nabíjanie. Ak telefón 
zobrazuje nízky stav batérie, prosím nabite batériu. Aby ste dosiahli 
pri batérii maximálnej životnosti, odporúča sa nabíjať až úplne vybitú 
batériu. 

• Ak je batéria nabitá, odpojte nabíjací adaptér od telefónu. Zbytočné 
prebíjanie batérie skracuje jej životnosť 
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• Teplota batérie má vplyv na jej nabitie a kapacitu. Ak teplota 
batérie je vyššia ako 40 ° C, batérie nepôjde nabiť. Príliš chladnú 
alebo zahriatu batériu ochlaďte alebo zohrejte na izbovú teplotu pred 
nabíjaním 

• Priloženú batériu využívajte iba k tomu k čomu je batéria 
predurčená. Batériu skladujte mimo dosahu silného magnetického 
poľa, znižuje kapacitu a životnosť batérie.  

• Nikdy nepoužívajte poškodené batérie.  

• Životnosť batérie sa môže znížiť, ak batériu vystavujete veľmi 
nízkym alebo vysokým teplotám. Spôsobuje to problémy v užívaní 
telefóne aj v prípade, že batéria je úplne nabitá.  Nikdy nevhadzujte 
batériu do ohňa! Nevyhadzujte použité batérie do komunálneho 
odpadu - batérie je nutné odniesť do zberného miesta elektro-

odpadu. 
 
Údržba zariadenia 

Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.  

• Nevystavujte telefón veľmi vysokým teplotám. 

• Nepokúšajte sa prístroj rozoberať. Neodborný zásah do prístroja 
môže viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.  

• Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek 
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kyslé alebo leptavé látky. 

• Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla 
môže viesť k strate záruky. 

• Obal tohto zariadenia môže byť recyklovaný v súlade s predpismi. 
 
Bezpečnostné informácie 
Než začnete používať telefón, oboznámte sa s právnymi predpismi o 
bezpečnosti a používanie mobilných telefónov. 
 
 
Bezpečnosť na cestách 
Okrem núdzových situácií, by mal byť telefón používaný len s 
náhlavnou súpravou alebo hlasitým odposluchom, čo zaisťuje 
bezpečnosť a neobmedzuje schopnosť viesť motorové vozidlo. Ak 
potrebujete telefonovať za jazdy bez dodržania predchádzajúcich 
podmienok, zastavte vozidlo. Dodržujte právne predpisy týkajúce sa 
používania mobilných telefónov počas jazdy. Niektoré elektronické 
súčiastky môžu byť ovplyvnené vlnami akýmikoľvek vyžarovacími 
telefónom. Je preto vhodné použiť vonkajšiu anténu. 
 
Bezpečie 
Oboznámte sa s miestnymi predpismi pre používanie mobilných 
telefónov. Vypnite telefón v miestach, kde je jeho používanie 
zakázané alebo môže spôsobiť rušenie a nebezpečenstvo. Zariadenie 
môže rušiť ostatné prístroje, ktoré vysielajú rádiové vlny (napr. 
kardiostimulátor). V prípade pochybností to konzultujte s lekárom.  

 
 
 
Upozornenie: V miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. 



© mPTech 2018. All rights reserved.  Halo S – SK 

13 

čerpacie stanice, chemičky, a pod.) Je vhodné telefón vypnúť. 
Prečítajte si podrobné pokyny pre používanie GSM zariadenia na 
týchto miestach. 
 
 

Upozornenie Prehlásenie 

Výrobca nezodpovedá za následky 
spôsobené nesprávnym používaním 

zariadenia alebo nedodržaním vyššie 
uvedených odporúčaní. 

Verzia softvéru môže byť 
aktualizovaná bez 

predchádzajúceho 
upozornenia. 

 
 
 
Správna likvidácia zariadenia 

Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením 
Európskej únie číslo 2012/19 / EC o likvidácii elektro 
odpadu a je označené symbolom prečiarknutého 
odpadkového koša. Symbol prečiarknutého 
kontajnera znamená, že na území Európskej únie je 
treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na 

osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja, ako aj všetkých 
doplnkov označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky 
do netriedeného komunálneho. 
 
 
 
 
Správna likvidácia batérie 

V súlade so smernicou UE 2006/66 / EC v znení 
smernice 2013/56 / UE o likvidácii batérie je tento 
výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. 
Tento symbol znamená, že batérie používané v  
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zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v 
súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie do 
netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérie by mali 
využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zaisťujú 

návrat, recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a 
recyklácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch 
recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady, inštitúcie, ktoré 
nakladajú s odpadom, alebo skládky.
 


