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Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Účelom tohto návodu je vysvetliť užívateľovi, ako funguje toto 

zariadenie. 

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť kopírovaná, rozširovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme 

použitím akýchkoľvek elektronických alebo mechanických prostriedkov, vrátane fotokópií, registráciou alebo 

ukladaním do akýchkoľvek systémov pre ukladanie dát bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 

myPhone. 

Použitie tohto návodu 

Fotografie zariadenia a snímky obrazoviek znázornené v tomto návode sa môžu líšiť od vášho prístroja. Príslušenstvo 

k tomuto prístroju môže vyzerať inak ako na obrázkoch v tomto návode. 

Tento návod popisuje možnosti, ktoré sú v systéme Android ™. Popisy sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného 

systému vášho prístroja. 

Dôležité informácie 

Väčšina aplikácií, ktoré môžu byť nainštalované do tohto prístroja, sú mobilnými aplikáciami. Činnosť týchto aplikácií 

sa môže líšiť od ich náprotivkov nainštalovaných v počítači. 

Aplikácie nainštalované v zariadení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu a technických vlastnostiach zariadení. 

Spoločnosť MyPhone nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s funkčnosťou prístroja spôsobené softvérom 

tretích strán. 

Spoločnosť MyPhone nie je zodpovedná za žiadne abnormality, ktoré sa môžu vyskytnúť pri editácii nastavenia 

databázy registru a softvérovej modifikácií operačného systému. Akékoľvek pokusy o zmenu operačného systému 

môžu viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo aplikácií. V takom prípade bude zrušená platnosť záruky. 

Vzhľad prístroja 

1. Multifunkčný micro USB konektor 

2. Predný fotoaparát 
3. Konektor slúchadiel (3,5mm jack) 
4. On/Off tlačidlo 

5. Tlačidlá hlasitosti 
6. Tlačidlá: Späť / Domov / Menu 
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Inštalácia pamäťovej a SIM karty 

Inštalácia SIM karty 

Tento prístroj je smartfónom s Dual SIM technológiou, ktorá umožňuje používať dve mobilné siete súčasne. 

Podporované sú karty microSIM a SIM. Pre správnu inštaláciu SIM karty: 

· Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta. 

· Vyberte batériu, ak je vložená. 

· Vložte kartu (y) microSIMe alebo SIM do slotu (ov) tak, ako je zobrazené na piktograme umiestnenom nad slotom.  
 

 Micro SIM adaptéry 

Do prístroja neinštalujte prázdny micro-SIM adaptér (bez vloženej SIM karty). Vnútri slotu totiž dôjde k jeho 

zaseknutiu. Pokus vybrať uviaznutý adaptér späť zo slotu môže spôsobiť mechanické poškodenie telefónu. Ak je SIM 

adaptér zablokovaný v slote, mali by ste sa kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti myPhone v SR! 

Inštalácia pamäťovej karty 

Používajte iba kompatibilné a výrobcom schválené pamäťové karty. Nekompatibilná pamäťová karta môže poškodiť 

seba samu a / alebo prístroj a viesť k strate dát. Nekompatibilita pamäťovej karty znamená nepodporovaný formát 

karty (vyžadovaný je formát microSD) alebo nepodporované kapacita karty (nad 32 GB). Pre správnu inštaláciu 

pamäťovej karty: 

· Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta.  

· Vyberte batériu, ak je vložená. 

· Vložte pamäťovú kartu do slotu, ktorý je umiestnený medzi sloty pre SIM karty tak, ako je zobrazené na 

piktograme nad slotom. 

Plocha 

· Na hlavnej obrazovke / ploche môžete pristupovať k oznámeniam aplikácií, hlasovým príkazom a 

mnohým ďalším funkciám. 

Pridanie zástupcu na plochu: držte prst na požadovanej aplikácií a presuňte ju na obrazovku. 

Vlastné nastavenia: pre zmenu Wi-Fi, jasu a ďalších stiahnite stavový riadok na dvakrát. 

Posunutím jedného prsta po obrazovke nadol zobrazíte oznámenia, druhým stiahnutím zobrazíte nastavenia. 
Začnite vyhľadávať písaním textu alebo použite vyhľadávanie pomocou hlasu 

Kliknutím na ikonu Aplikácia zobrazíte všetky aplikácie 
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BEZPEČNOSŤ 

Starostlivo si prečítajte všetky pokyny nižšie. Nedodržanie týchto povinností môže byť považované za 

nebezpečné alebo nezákonné. 

   NERISKUJTE 

Nezapínajte prístroj v miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané a ak by to mohlo viesť k 

rušeniu alebo iným rizikám 

   BEZPEČNOST NA CESTE 

Nepoužívajte zariadenie, ak riadite vozidlo. 

   OBLASTI S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM 

Vypínajte prístroj na palube lietadla, pretože by to mohlo narušovať jeho palubné systémy. Prístroj môže ovplyvniť 

prevádzku zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Prosíme, dodržujte 

všetky zákazy, predpisy a varovania zdravotníckeho personálu. 

BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÍCH STANICIAC 

Vypnite prístroj pri tankovaní paliva na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti chemikálií. 

   PROFESIONÁLNY SERVIS 

Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom MyPhone alebo v autorizovanom 

servisnom stredisku. Opravou zariadení 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 



© 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené.     myPhone POCKET SK 
 

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 batérie nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu 

ako 3 dni. Ak je použitý nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte 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 iba originálne 

príslušenstvo MyPhone. 

  WI-FI (WLAN) 

krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri. Vo Francúzsku sa WLAN vo vonkajšom prostredí 

nesmie používať 

DETI 

Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú natoľko malé, že ich dieťa môže ľahko prehltnúť a 

udusiť sa. Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí. 

RUŠENIE 

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

POZNÁMKA 

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte 

telefón priamo do ucha. 

Poznámky súvisiace s bezpečnosťou  

Riešenie problémov 

Ak máte nejaké problémy s prístrojom, vytvorte zálohu dôležitých dát (kontakty, SMS správy, obrázky, videá, 

hudbu, atď.) A potom reštartujte telefón alebo obnovte továrenské nastavenia. Ak problém pretrváva, prečítajte 

si nižšie uvedené tipy a postupujte podľa odporúčaní. 

· Pamäťová karta SD - overte, či je správne vložená v slote pre pamäťové karty. Ak problém pretrváva, použite 

inú pamäťovú kartu so správnou triedou a kapacitou. 

· USB - skontrolujte, či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu. Skontrolujte typ USB pripojenie v 

nastaveniach telefónu (zástupca je k dispozícii na obrazovke oznámenia). Ak problém pretrváva, použite iný 

kábel. 

· Internet / Wi-Fi - skontrolujte, či nie je telefón v režime Lietadlo. Tento mód zakazuje akékoľvek sieťové funkcie 

bezdrôtového pripojenia. Skontrolujte rozsah siete. Skontrolujte, či je funkcia v telefóne zapnutá a či správne 

nastavené pripojenie. Overte správnosť hesla pre prihlásenie k WiFi sieti. 

· Bluetooth - skontrolujte viditeľnosť Bluetooth zariadení v nastavení. Uistite sa, že obe zariadenia sú v dosahu 

Bluetooth pripojenia a že neexistujú žiadne prekážky medzi nimi (pozor - niektoré LCD monitory absorbujú 

magnetické vlny). Uistite sa, že obe zariadenia majú dostatok voľnej pamäte pre zdieľanie súborov. Uistite sa, 

že žiadne z oboch zariadení nepracuje v režime Lietadlo (režim Lietadlo blokuje Bluetooth). 
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· Zvuky - uistite sa, že zvuk v telefóne nie je stlmený a skontrolovať ostatné nastavenia zvuku. Skontrolujte, či je 

zástrčka správne zasunutá do zásuvky mini jack 3,5 mm pre slúchadlá. Niektoré mini jack konektory sa môžu 

líšiť, a to môže byť dôvodom problému - skúste iný kábel. Overte iný kábel alebo použite audio adaptér (nie je 

súčasťou balenia). 

· Obrázky a snímky obrazovky - overte, či objektív kamery nie je zakrytý. Skontrolujte, či má prístroj dostatok 

voľného miesta na pamäťovej karte alebo v internej pamäti (v závislosti na pamäti, kde sú uložené obrázky 

alebo snímky obrazovky). Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená. 

· Hoci je batéria nabitá, úroveň jej nabitia nepretržite klesá - vypnite všetky funkcie, ako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS 

a znížte jas displeja (tieto funkcie najviac spotrebúvajú energiu), potom aktivujte režim Lietadlo. Tieto 

jednoduché kroky urýchli nabíjanie telefónu. Odporúča sa nabíjať zariadenia pomocou adaptéra, nie z USB 

portu počítača. 

· Ak problém pretrváva, kontaktujte výrobcu prístroja 

Prevádzka pamäťovej karty 

· Nevyberajte pamäťovú kartu, ak sú na ňu premiestňujú dáta alebo ju používa zariadenie. To môže viesť k strate 

dát alebo poškodeniu karty / zariadenia. 

· Nedotýkajte sa zlatých pinov na pamäťovej karte prstami ani inými kovovými predmetmi. V prípade, že je karta 

znečistená, utrite ju mäkkou handričkou. 

Ochrana osobných dát 

· Odporúčame robiť pravidelne záložné kópie dôležitých dát. Spoločnosť myPhone nie je zodpovedná za stratu dát. 

· Tým než telefón vyhodíte, zmažte všetky dáta [Menu aplikácií]à[Nastavenie]à[Obnovenie údajov] Obnoviť 

telefón]. Týmto sposobom môžete chrániť svoje osobné informácie pred odcudzením neoprávnenými osobami. 

Pri sťahovaní aplikácií si prečítajte všetky informácie na obrazovke. Venujte zvláštnu pozornosť aplikáciám, ktoré 

vyžadujú prístup k mnohým funkciám alebo osobným informáciám. 

Pravidelne kontrolujte účty kvôli neoprávneným alebo podozrivým použitím. Ak zistíte nejakú stopu nesprávneho 

použitia osobných údajov, obráťte sa na poskytovateľa služby za účelom odstránenia alebo zmeny údajov vášho účtu. 

Ak je váš telefón ukradnutý alebo ste ho stratili, okamžite zmeňte heslá k účtom (Google, e- mail, sociálne siete atď.), 

Aby ste ochránili svoje osobných údajov. 

Snažte sa nepoužívať aplikácie z neznámych zdrojov. Zamykajte telefón pomocou hesla alebo PIN kódu. 

Nešírte materiály chránené autorskými právami. 

Nešírte žiadny obsah chránený autorskými právami bez povolenia vlastníka autorských práv. V opačnom prípade 

by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné právne následky 

nelegálneho šírenia akýchkoľvek materiálov chránených autorskými právami. 

Poznámky k správnemu používaniu batérie 

Batériu v tomto zariadení je možné nabíjať pomocou USB portu. Avšak vzhľadom k nízkemu napätiu, ktoré ponúka 

USB port, to neodporúčame. Ak chcete batériu nabiť pomocou USB portu, vypnite telefón. Ak je batéria vybitá, 

nabite ju, aby ste telefón mohli naďalej používať. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vybite batériu pod 20% plnej 

kapacity a potom ju úplne nabite. 
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Ak nepoužívate nabíjačku, odpojte ju od telefónu. Prebíjanie vedie k zníženiu životnosti batérie. 

Teplota akumulátora ovplyvňuje kvalitu nabíjania. Predtým, než sa začne proces nabíjania, možno batériu ochladiť 

alebo zahriať na teplotu blízku teplote v miestnosti. Ak prekročí teplota batérie 40 stupňov Celzia, batériu nemožno 

nabiť! 

Nepoužívajte poškodenú batériu! 

Životnosť batérie môže byť skrátiť, ak je vystavená veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. To vedie k 

poruchám zariadení, hoci bol akumulátor riadne nabitý. 

Údržba zariadenia 

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia: 

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí. 

Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami. To môže viesť k poškodeniu elektronických súčiastok. 

Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám. To môže skrátiť životnosť elektronických súčiastok, roztaviť plastové diely 

alebo zničiť batériu. 

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

zničeniu. 

Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek 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 

 

Bezpečnosť pri počúvaní hudby/telefonovaní 

Prístroj je schopný vytvárať hlasné zvuky, ktoré môžu poškodiť sluch. Ak používate tento prístroj alebo reproduktory, 

udržujte bezpečnú vzdialenosť od vášho ucha a nepočúvajte s vysokou  hladinou hlasitosti po dlhú dobu. 

Bezpečnosť životného prostredia 

Vypnite zariadenie v miestach, kde používanie telefónov zakázané, alebo tam, kde by mohlo dôjsť  k interferenciám 

a nebezpečenstvo. Použitie akýchkoľvek prostriedkov na báze rádiových vĺn spôsobuje interferencie do prevádzky 

zdravotníckych pomôcok (napr. Kardiostimulátor), ak nie sú riadne zabezpečené (v prípade pochybností konzultuje s 

lekárom alebo výrobcom lekárskeho zariadenia). 

Poznámka Prehlásenie 

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky 

situácií, ktoré vyplývajú z nesprávneho používania 

prístroja alebo nedodržiavanie odporúčania 

 

Verzie softvéru môžu byť aktualizované bez 

predchádzajúceho upozornenia 
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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 netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. 

Nevyhadzujte tieto výrobky do 

netriedeného komunálneho odpadu. 

Správna likvidácia batérie 

Toto zariadenie je označené symbolom podľa smernice Európskej únie číslo 2006/66 / EC o likvidácii batérií: 

Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadeniach by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v 

súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie s netriedeného komunálneho odpadu. 

Užívatelia batérie by mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zabezpečujú 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. 

Ochranné známky 

· Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. 

· Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/nebo ich pobočiek. 

· Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. 

· Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. 

 

 

 

 

 

Výrobca: 

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 

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz 

 

Prehlášenie o zhode so smernicami Európskej únie 

myPhone Sp. z o.o. uisťuje a prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia európskej 

smernice 2014/53/EC.
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