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Внимание Изявление 

Производителят не носи 
отговорност за каквито и да е 

последствия, причинени от 
неправилно използване на 
телефона и не спазване на 

горните инструкции. 

Софтуерната версия може да 
бъде обновена без по-ранно 

предизвестие. Представителят си 
запазва правото да определи 

правилното тълкуване на горните 
инструкции. 



BG    © mPTech 2020. Всички права запазени.     Rumba 2 

2 

Как да използваме това ръководство 

Без предварително писмено съгласие на производителя, 
никоя част от настоящото ръководство не може да бъде 
фотокопирана, възпроизведена, преведена или предадена 
под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, 
електронна или механична, включително фотокопиране, 
запис или съхраняване във всяка система за съхранение и 
споделяне на информация. 
Моля, прочетете предпазните мерки и ръководството за 
потребителя на телефона преди употреба. Описанията, 
съдържащи се в това ръководство, се основават на 
настройките по подразбиране на телефона. Най-новата 
версия на ръководството може да бъде намерена на уебсайта 
на нашата компания: 

www.myphone.pl/qr/myphone-rumba-2 

В зависимост от инсталираната версия на софтуера, 
доставчика на услуги, SIM картата или държавата, някои от 
описанията в това ръководство може да не съвпадат с вашия 
телефон, а самият телефон и неговите аксесоари може да се 
различават от този, включен в илюстрациите в това 
ръководство. 
Безопасност 

—БЕНЗИНОСТАНЦИИ— 
Не използвайте мобилния си телефон, докато зареждате с 
гориво на бензиностанция или в близост до химикали. 
ВНИМАНИЕ! На места, където има риск от експлозия (т.е. 
бензиностанции, химически заводи и др.), Препоръчително 
е да изключите телефона. Моля, вижте правилата, 
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регулиращи използването на GSM оборудване на тези 
места. 

—СПЕШНИ ОБАЖДАНИЯ— 
Извършването на спешни разговори може да е невъзможно в 
някои области или обстоятелства. Препоръчва се да намерите 
алтернативен начин за уведомяване на спешните служби, ако 
се намирате в райони без мобилно покритие. 

—КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ— 
Само квалифициран персонал или оторизиран сервизен 
център могат да инсталират или поправят този продукт. 

Поправянето от неоторизирана или неквалифицирана услуга 
може да причини повреда на устройството и загуба на 

гаранция. 
—ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ— 
Това устройство не трябва да се използва от хора 
(включително деца) с ограничени физически или умствени 
способности, както и от хора, които нямат по-ранен опит в 
работата на електронно оборудване. Те могат да използват 
устройството само под наблюдение на хора, отговорни за 
тяхната безопасност. Това устройство не е играчка. Картата с 
памет и SIM картата са достатъчно малки, за да бъдат 
погълнати от дете и да причинят задавяне. Съхранявайте 
устройството и неговите принадлежности на място, 
недостъпно за деца. 

—БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ— 
Не използвайте това устройство, докато шофирате всякакъв 

вид превозно средство. 
—ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ— 
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Защитете устройството от вода и други течности. Той може да 
повлияе на работата и продължителността на живота на 
електронните компоненти. Избягвайте използването на 
устройството в среда с висока влажност, като кухни, бани или 
по време на дъждовно време. Водни частици могат да 
причинят втечняване на влага в устройството и това може да 
има отрицателно въздействие върху работата на 
електронните компоненти. 

—БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ— 
Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски 
температури (под 0 ° C / 32 ° F и над 40 ° C / 104 ° F). 
Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и 
живота на батерията. Избягвайте контакт с течности и 
метални предмети, тъй като може да причини частични или 
пълни повреди на батерията. Батерията трябва да се използва 
според предназначението й. Не унищожавайте, не 
увреждайте и не хвърляйте батерията в пламъци - това може 
да е опасно и да причини пожар. Износената или повредена 
батерия трябва да се постави в специален контейнер. 
Прекомерното зареждане на батерията може да причини 
повреда. Следователно едно зареждане на батерията не 
трябва да трае повече от 1 ден. Инсталирането на неправилен 
тип батерия може да причини експлозия. Никога не отваряйте 
батерията. Моля, изхвърлете батерията според инструкциите. 
Изключете неизползваното зарядно устройство от 
електрическата мрежа. В случай на повреда на проводника на 
зарядното устройство, той не трябва да бъде ремонтиран, а 
заменен с нов. Използвайте само аксесоарите на 
оригиналния производител. 
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—СЛУХ— 
За да избегнете увреждане на слуха, не 

използвайте устройството при високи нива 
на силата на звука за дълъг период от 

време, не поставяйте работещото устройство директно към 
ухото. 

—ЗРЕНИЕ— 
За да избегнете увреждане на зрението, не 
гледайте внимателно към диода по време 
на работа. Силният лъч светлина може да 

причини трайно увреждане на очите! 
 

Производител: 
mPTech Sp. z o.o. 

street Nowogrodzka 31 
00-511 Варшава 

Полша 
www.myphone-mobile.com 

 

Съдържание на кутията myPhone Rumba 2 
Преди да започнете да използвате телефона си, уверете се, че 
всички от следните елементи са включени в полето: 

• Телефон myPhone Rumba 2 

• батерия 

• зарядно (адаптер + USB кабел) 

• стойка за зареждане 

• Ръководство 
 
Ако някой от горните артикули липсва или е повреден, моля, 



BG    © mPTech 2020. Всички права запазени.     Rumba 2 

6 

свържете се с мястото, от което сте закупили телефона. 
Съветваме да съхранявате кутията в случай на оплаквания. 
Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца. 
 

Технически характеристики 
Един слот за SIM карта, режим на високоговорител, фенер, 
камера, FM радио, SOS функция 
Основен дисплей 2.4", външен дисплей 1.44" 
Капацитет на батерията: 800 mAh 
Размери: 101.8 x 50.5 x 18.5 mm 
Тегло: 88g 
Поддържа карти памет до 128 GB 
Входяща мощност на зарядното: 100-240 V~ 0.2 A, 50/60 Hz 
Изходяща мощност на зарядното: 5.0 V  0.5 A 
 

Телефонът, неговите функции и бутони 

1 Говорител 
Говорител за провеждане на 
разговори. 

2 Дисплей Основен LCD дисплей 

3 Дисплей Външен LCD дисплей 

4 
<Меню> 

бутон 

Докато сте на главния екран, 
позволява влизането в менюто и 
потвърждава избора, докато сте в 
Менюто. 

5 
<Зелена 

слушалка> 

Позволява ви да получавате 
входящо повикване или да 
прегледате списъка с всички 
обаждания. 
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Навигацион
ен бутон 
нагоре / 
надолу 

Докато сте в менюто, можете да 
се движите из менюто. На главния 
екран той ще изпълнява преки 
пътища до избрани функции. 

7 <Контакти> 

На главния екран стартирайте 
Телефонната книга. Докато сте в 
менюто, можете да излезете или 
да се откажете. 

8 
<Червена 

слушалка> 

Позволява ви да отхвърлите 
входящо повикване. Докато в 
менюто ви позволява да се 
върнете към главния екран. 
Когато се задържи за дълго 
време, той изключва телефона 
или, ако е изключен, го включва. 

9 <*> бутон 
Когато пишете SMS, той показва 
символи за вмъкване в 
съдържанието.  

10 <#> бутон 
Превключва режимите за 
въвеждане на звук и символи при 
писане на текстово съобщение 

11 Камера Обектив на камерата 

12 SOS бутон 

Натиснете и задръжте, за да 
активирате аларма и / или 
автоматично набиране на 
предварително зададени номера. 

13 
Външен 

говорител 
Високоговорител за системни 
звуци, мелодии, музика. 
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14 Клавиатура 

Бутони, които ви позволяват да 
наберете телефонен номер и в 
режим на текстово съобщение 
въведете букви и цифри. 

15 
Бутони за 

звука 

Те са предназначени да променят 
силата на звука и по време на 
разговора. Когато задържите 
бутона за увеличаване на силата 
на звука, фенерчето се включва 
или изключва. 

16 LED Диод използван за фенер. 

17 Вход 
Позволява да включите зарядно 
към телефона. 

18 
MicroUSB 

вход 

Когато е свързано зарядното 
устройство позволява 
презареждане на батерията. 
Можете да прехвърляте данни 
(снимки, видеоклипове, музика), 
когато го свържете към 
компютъра. 

19 Пролука 
Позволява да сваляте капак на 
телефона. 

20 
Вход за 

слушалки 3.5 
мм 

Той ви позволява да свържете 
слушалки към телефона си, така 
че да можете да слушате радио 
(подобрява качеството на сигнала 
- действайте като допълнителна 
антена), музика, а също и да 
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извършвате разговори (когато 
слушалките са оборудвани с 
микрофон). 

 
 
Включване/изключване на телефона 
За да включите / изключите телефона, натиснете и задръжте 
бутона Червена слушалка. Ако директно след включване на 
телефона видите искането на код, (под формата на ****) 
въведете кода и натиснете бутона Меню. 
 

Поставяне на SIM карта, карта памет и батерията 
Ако телефонът е включен - изключете го. Свалете задния 
капак на телефона - използвайте нокът, за да го повдигнете, 
като използвате пролуката в капака. Поставете SIM картата - 
Предполага се, че златните й контакти са обърнати надолу, 
начинът, по който слотът е релефен. 
Поставете картата с памет - за да отворите капака на четеца 
на картата, го плъзнете леко нагоре. Поставете картата с 
памет microSD със златните си контакти надолу, начинът, по 
който слотът е релефен. Затворете флипчето, като го плъзнете 
деликатно надолу. Поставете батерията така, че златните й 
контакти да докосват тройния конектор в отделението за 
телефон. Сложете и леко натиснете капака, докато чуете 
щракването на ключалките. Уверете се, че капакът е добре 
прикрепен. 
 

Зареждане на батерията 
Свържете зарядното устройство microUSB към конектора на 
зарядното устройство на вашия телефон, след което свържете 
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зарядното устройство в електрическата мрежа. *Внимание: 
Неправилното свързване на зарядното устройство може да 
причини сериозни щети на телефона. Повредите, причинени 
от неправилна употреба на телефона, не се покриват от 
гаранцията.  
По време на зареждането иконата на батерията в горния 
десен ъгъл на екрана трябва да бъде анимирана. Когато се 
зарежда, иконата на батерията вече няма да се анимира и 
след това изключете зарядното устройство от контакта на 
стената. Изключете кабела от контакта на телефона. 
 

 
Смяна на езика по погрешка 
За да зададете езика на потребителя, ако някой случайно 
избере непознат език, натиснете бутон [Меню]> <Нагоре>> 
<OK>> <2x - надолу>> <OK>> <Надолу>> <OK> и след това 
изберете желания език на менюто. 
 
 
Фабрични настройки 
За да се върнете към фабричните настройки, въведете 
[Настройки]> [Възстанови настройки]. Код по подразбиране 
за възстановяване на фабричните настройки е 1122. 
 
Често срещани проблеми 

Проблем Възможно решение 

Въвди SIM карта 
Уверете се, че SIM картата е правилно 
поставена. 
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Въведи PIN 
Ако SIM картата е защитена с ПИН код, 
трябва да въведете ПИН кода, когато 
включите телефона и натиснете <OK>. 

Нямат достъп до 
мен 

Телефонът трябва да бъде в обхвата на 
GSM мрежата. 

Грешка в мрежата 

В райони, където сигналът или 
приемането са слаби, обажданията може 
да не са възможни. Също така 
получаването на повиквания може да не е 
възможно. Преместете се на друго място 
и опитайте отново. 

Лошо качество на 
звука. 

Уверете се, че високоговорителят и 
микрофонът. не са покрити. 

Не чувам 
отсрещната 

страна./ 
Отсрещната 

страна не ме чува 

Микрофона трябва да е близо до устата. 

Проверете дали той не е покрит. 

Когато са включени слушалки проверете 
дали са правилно включени. 

Проверете дали говорителя не е покрит. 

Връзката не може 
да се установи 

Проверете дали въведеният телефонен 
номер е правилен. 

Проверете дали телефонният номер, 

въведен в [Тел.Указател], е правилен. 

Въведете правилния телефонен номер, 
ако е необходимо. 
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Поддръжка на телефона 
Следвайте тези инструкции. 

• За почистване използвайте само суха кърпа. Не 
използвайте химикали или концентрати. 

• Използвайте само оригинални аксесоари. 
Неспазването на това правило се смята за нарушаване 
на гаранционните условия. 
 

Правилно изхвърляне на електронни части 
Устройството е маркирано със зачертано кошче 
за боклук, в съответствие с Европейската 
директива 2012/19 / ЕС за използвано 
електрическо и електронно оборудване 
(Електрическо и електронно оборудване за 

отпадъци - WEEE). Продуктите, маркирани с този символ, не 
трябва да бъдат изхвърляни или изхвърляни с други битови 
отпадъци след период на употреба. Потребителят е длъжен 
да се отърве от използвано електрическо и електронно 
оборудване, като го достави до определено място за 
рециклиране, в което се рециклират опасни отпадъци. 
Събирането на този вид отпадъци на определени места и 
реалният процес на тяхното оползотворяване допринасят за 
опазването на природните ресурси. Правилното изхвърляне 
на използваното електрическо и електронно оборудване е от 
полза за човешкото здраве и околната среда. За да получи 
информация за това къде и как да изхвърля използвано 
електрическо и електронно оборудване по екологичен начин, 
потребителят трябва да се свърже с техния офис на местната 
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власт, пункта за събиране на отпадъци или мястото на 
продажба, където е закупено оборудването. 
 
Правилно изхвърляне на използвана батерия 

Съгласно директивата на ЕС 2006/66 / EC с 
промени, съдържащи се в Директива 2013/56 / 
UE на ЕС за изхвърляне на батерии, този продукт 
е маркиран с символ на зачертано кошче за 

боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този 
продукт, не трябва да се изхвърлят с редовни битови 
отпадъци, а да се третират в съответствие със законовите 
директиви и местните разпоредби. Не е разрешено 
изхвърлянето на батерии и акумулатори с несортирани 
битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори 
трябва да използват наличните места за събиране на тези 
елементи, което им позволява да се върнат, рециклират и 
изхвърлят. В рамките на ЕС събирането и рециклирането на 
батерии и акумулатори е предмет на отделни процедури.  
За да научите повече за съществуващите процедури за 
рециклиране на батерии и акумулатори, моля, свържете се с 
местния офис или институция за обезвреждане на отпадъци 
или депо.. 


