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Ръководство за употреба

myPhone Halo 2
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Благодарим ви, че избрахте myPhone
Halo 2.

Моля, прочетете Ръководството
внимателно. 

myPhone Halo 2 е предназначен за
използване с GSM честоти 900/1800
MHz и 850/1900 MHz, което го прави

подходящ за използване в почти целия
свят.

Големи бутони с ясни описания,
фенерче Bluetooth – това са

отличителните черти на myPhone Halo
2.

Това ръководство е за различните
цветови варианти на телефона. 

Безопасност
Преди всичко, прочетете тези прости 
инструкции. Неспазването им може да 
бъде опасно или незаконно. 

Без Риск
Не включвайте телефона, когато 
използването му може да доведе до 
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смущения или опасности и когато 
употребата на телефон е забранена.
НАЙ-ВАЖНОТО – БЕЗОПАСНОСТ НА
ПЪТЯ
Не използвайте мобилен телефон, 
докато шофирате.

 СМУЩЕНИЯ
Смущения могат да въздействат на 
всички безжични устройства, което 
може да повлияе на качеството на 
работа.

ЗОНИ БЕЗ ТЕЛЕФОН

Спазвайте ограниченията. Изключете 
телефона в самолети, в близост до 
медицинско оборудване, горива, 
химикали или взривоопасни зони.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
Само квалифициран персонал може да
инсталира или поправя телефона и 
оборудването му.

БАТЕРИИ И АКСЕСОАРИ

Избягвайте излагането на батерията на
много  високи/ниски  температури  (под
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0°C/32°F  и  над  40°C/104°F).
Екстремните  температури  могат  да
окажат  влияние  на  капацитета  и
продължителността  на  живота  на
батерията.  Избягвайте  контакт  с
течности  и  метални  обекти,  тъй  като
това може да доведе до частично или
пълно  увреждане  на  батерията.
Батeрията трябва да се използва само
по  предназначение.  Изваждайте
зарядното  устройство  от  контакта,
когато  не  се  използва.  Прекаленото
зареждане  на  батерията  може  да
доведе  до  повреди.  Поради  това
еднократното зареждане не трябва до
продължава  повече  от  три  дни.   В
случай  на  повреда  зарядното
устройство не трябва да се поправя, а
да се замени с ново. Използвайте само
оригиналните  myPhone  аксесоари,
налични  за  вашия  телефон.
Поставянето  на  неправилен  тип
батерия  може  да  причини  експлозия.
Моля,  изхвърлете батерията съгласно
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инструкциите.
ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

myPhone Halo 2 не е водоустойчив. 
Предпазвайте го от влага.

Спешни обаждания
Спешните обаждания не винаги са 
възможни на определени места или 
при определени обстоятелства. 
Препоръчваме ви да намерите 
алтернативен начин за уведомяване на
спешните служби, в случай, че 
заминавате за недобре развити или 
отдалечени места.

Деца
Телефонът не е играчка. Дръжте го 
далече от децата

Използване на ръководството
Преди да започнете да използвате 
телефона, моля, запознайте се с 
информацията относно безопасността 
и инструкциите за работа с телефона. 
Описанията в това ръководство са 
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направени спрямо стандартните 
настройки на телефона. Най-новата 
версия на ръководството можете да 
намерите на интернет страницата:
www.myphone.pl.
В зависимост от инсталираната версия
на софтуера, доставчиците на 
услугата, SIM картата или страната, 
някои от описанията в ръководството 
може да не съответстват на телефона 
ви.

Дълги телефонни обаждания
Това устройство генерира магнитно 
поле, което (при всички телефони) 
може да причини главоболие. За 
повече информация вижте 
„Информация за SAR сертификат” в 
това ръководство.

Безопасност на бензиностанции

Винаги  изключвайте  телефона  си
когато  зареждате  гориво  на
бензиностанции.  Не  използвайте
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телефона в близост до химикали.

Звуци

За  да  избегнете  увреждане  на
слуха не използвайте телефона с

висока сила на звука продължително.
Също  така  не  поставяйте  външни
устройства директно в ушите си.

Произведено от:
myPhone Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31 Street
00-511 Warszawa

Poland
Обслужване на клиенти:

myPhone Sp. z o.o.
Krakowska 119 Street

50-428 Wrocław
Poland

Телефон: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Интернет страница:
http://www.myphone.pl
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myPhone Halo 2 съдържание

Преди  да  започнете  да  използвате
телефона,  уверете се,  че всички тези
неща са в кутията:

●myPhone Halo 2,
●батерия,
●захранващо устройство,
●стойка за захранването,
●USB кабел,
●Ръководство за употреба,
●Гаранционна карта.

Ако някое от изброените неща липсва,
моля,  свържете  се  с  фирмата,  от
където сте закупили телефона.

Има стикер с IMEI и серийния номер 
върху опаковката на myPhone Halo 2.

Затова препоръчваме да запазите 
опаковката, в случай, че имате някакви
претенции. Дръжте опаковката далече 
от деца. 
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Технически данни:
● Четири честотни обхвата: 850 / 
1900 and 900 / 1800 MHz;
● Един слот за SIM карта 
● Размери: 121 x 58 x 14 mm 
● Екран: 2.2”
● Режим високоговорител
● Капацитет на батерията: 700 
mAh
● Тегло: 85 г
● Поддръжка на външна памет: 
до 32 GB
● Технически данни на зарядното 
устройство:

o Вх. напрежение: 100-240 V~, 
50/60 Hz,       150 mA
o Изх. напрежение: 5.0 V , 
500 mA.

Допълнителни технически данни

Възможно е да запаметите до 100 
контакта в телефонния указател, а във 
вътрешната памет да запаметите до 50
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текстови съобщения. 

Препоръчително е да поставите SD 
карта, за да може да използвате 
камерата и да въведете ваши 
собствени тонове на звънене. 

Можете да закупите слушалки с микро
USB вход за по-добро приемане на FM
радио  сигнала.  Микро  USB
накрайникът не може да е по-къс от 7
мм. 
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1. Телефон - Въведение

Телефон – бутони и функции
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1. Слушалки

2. Екран

3. Горен  ляв  бутон  -  Използва  се
главно за да се отвори подменюто с
опциите  или  да  се  потвърди
изборът ви.

4. Зелен  бутон  -  Използва  се  за
отговаряне  на  обаждане  и  за
провеждане на разговори.

5. Бутон за навигация Нагоре

6. Бутон за навигация Надолу

7. Горен десен бутон -  Използва се
главно като бутон Назад

8. Червен  бутон  -  Отхвърляне  на
обаждане/бързо  връщане  в
основното меню. Включва/изключва
телефона,  когато  го  задържите
натиснат.

9. Бутон  (*).  -  Използва  се  за
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заключване на клавиатурата или за
промяна на опциите на програмите
(плъзгачи, опции за текста и др.)

10. Бутон  (#).  -  Задръжте  го,  за  да
активирате  тих  режим.  Също  се
използва,  за  да  се  променят
опциите на програмите (плъзгачи и
др.)

11. Плъзгач  на  фенерчето
(вкл.Изкл.).

12. Обектив на камерата.

13. Бутон на алармата – SOS.

14. Цифрова клавиатура.

15. Фенерче.

16. Контактни клеми за зареждане. 

17. Микро  USB  слот.  -  Може  да  се
използва  за  свързване  към
компютър  или  за  зареждане  на
телефона. 
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18. Жлеб  за  сваляне  на  задния
капак.

Включване/Изключване  на
телефона

*Внимание: Не включвайте телефона
на  места,  където  използването  на
мобилни  телефони  е  забранено  или
където  могат  да  причинят  радио
смущения.

За  да  включите/изключите  телефона
натиснете и задръжте червения бутон
(8).

Ако  телефонът  поиска  PIN  код,
въведете кода (ще бъде показан като :
****) и натиснете горния ляв бутон  (3).
Намира се над зеления бутон. 

Поставяне  на  SIM  карта,  външна
памет и батерия

Ако телефонът е включен – изключете
го.  Махнете  задния  капак  –
използвайте жлеба на капака. (18)
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Поставете  SIM  картата  -  SIM  картата
трябва  да  се  постави  със  златните
контакти  надолу,  така  че  картата  да
съвпадне с мястото за поставянето й.

Поставете  външната  памет  –  за  да
отворите капачето на четеца за карти
внимателно го плъзнете надолу така че
картата  да  съвпадне  с  мястото  за
поставянето й.

Микро  SD  паметта  трябва  да  се
постави със златните контакти надолу,
така  че  отворът  да  се  покрие  (вижте
снимката по-долу). 
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Поставяне на батерията – трябва да се
постави така, че златните контакти на
батерията  да  се  допрат  до  златните
контакти  на  слота  за  батерията  на
телефона.

Поставете задния капак (натискайки я
докато се чуе щракване).  Уверете се,
че капакът е затворен добре.

Зареждане на батерията

Зареждане  без  поставката  за
зареждане
Поставете микро USB кабела в микро
USB  слота  на  телефона  и  включете
зарядното в контакта. 

*Внимание: Неправилно включване на
зарядното  устройство  може  сериозно
да  повреди  телефона  ви.  Повреда,
причинена от неправилна употреба не
се покрива от гаранцията.

По  време  на зареждането
иконката  ____  се  появява  в  горния
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десен  ъгъл  на  екрана.  Изключете
кабела  на  зарядното  устройство  от
слота на телефона и от електрическия
контакт.

Зареждане с поставката за зареждане

Включете  микро  USB  кабела  на
зарядното устройство в поставката за
зареждане,  след  това  включете
зарядното  в  контакта.  Поставете
телефона  в  поставката  за  зареждане
както е показано на снимката по-долу:
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*Внимание: Неправилно включване на
зарядното  устройство  може  сериозно
да  повреди  телефона  ви.  Повреда,
причинена от неправилна употреба не
се покрива от гаранцията.

По време на зареждането иконката се
появява  в  горния  десен  ъгъл  на

екрана.Изключете кабела на зарядното
устройство от слота на телефона и от
електрическия контакт.

Информация  за  индикатора  за
изтощена батерия

Когато батерията се разреди, ще 
видите върху екрана индикатор за 
изтощена батерия. Иконката за 
батерия е празна. Ако батерията е 
прекалено изтощена телефонът се 
изключва автоматично. За да 
използвате телефона презаредете 
батерията.

2.   Използване на основните функции  
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Бързи бутони

Натискането  на  навигационния  бутон
“Надолу” извиква Фото контактите.

Натискането  на  навигационния  бутон
“Нагоре”  извиква  мултимедийното
меню.

Достъп до менюто
За  да  влезете  в  главното  меню
натиснете горния бутон (3).

С помощта на навигационните бутони
“Нагоре” и “Надолу” изберете желаната
опция в главното меню.

Натиснете  горния  ляв  бутон,  за  да
потвърдите или горния десен бутон, за
да се върнете на предишния екран или
в режим на готовност (standby). 
Променете  стойностите  като
използвате  бутоните  *  (ляво)  и  #
(дясно).

Настройване на телефона
myPhone  Halo  2  може  да  бъде
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настроен  според  вашите
предпочитания.  Това  ще  улесни
работата ви с телефона.

Вкл/Изкл на „Тих Режим”

Използвайте бутона  <#> за да спрете
всички  звуци  в  режим  на  готовност.
Натиснете  го  и  го  задръжте  около
секунда,  докато на екрана не се появи
текста  “Тих  режим  активиран”.  Ако
натиснете и задържите бутона <#> още
веднъж, ще се върнете от тих режим в
основния  режим  (профил  с  включени
всички звуци). 

Звуци и потребителски профили

За да изберете профил на звука влезте
в  [Меню]  →  [Настройки]  →
[Профили].  Натиснете  горния  ляв
бутон (3), за да влезете в менюто, след
това с помощта на бутоните “Нагоре” и
“Надолу” изберете Настройки и влезте
в Профили в горния ляв бутон отново.
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Изберете един от профилите в списъка
и  натиснете  горния  ляв  бутон
→  [Опции]  →  [Активирай],  за  да
изберете  профила  или  горния  ляв
бутон → [Опции] → [Настрой], за да
редактирате  профила  според
собствените си предпочитания. 

● [Вид  аларма] –  натиснете  [горен
ляв  бутон]  →  [Опции]  →
[Промени]  →  и  изберете  вида
аларма.  Натиснете  [горен  ляв
бутон]  отново  →  [Опции]  →
[Запази] за да запазите настройките.

● [Тип  звънене] –  натиснете  [горен
ляв  бутон]  →  [Опции]  →
[Промени] →  и  изберете  типа  на
алармата.  Натиснете  [горен  ляв
бутон]  отново →  [Опции]  →
[Запази],  за  да  запазите
настройките.

● [Тон  на  звънене] –  възможно  е  да
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промените  тона  на  звънене  на
входящите  обаждания  –  натиснете
[горен  ляв  бутон]→ [Опции]  →
[Промени]  →  изберете  звук  и
потвърдете  като  натиснете  горен
ляв  бутон.  Натиснете  горен  ляв
бутон  отново→  [Опции]  →
[Запази],  за  да  запазите
настройките.

● [Сила на звънене] - натиснете горен
ляв  бутон →  [Опции]  →
[Промени]  и  изберете  сила  на
звука  като  натиснете  бутоните
“Нагоре” и “Надолу”. Натиснете горен
ляв  бутон отново  →  [Опции]  →
[Запази], за да запазите промените. 

● [Съобщение] – можете да промените
звука  за  входящо  съобщение  –
натиснете  горен  ляв  бутон →
[Опции] → [Промени] → изберете
звук  и  потвърдете  като  натиснете
горен  ляв  бутон.  Натиснете  горен
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ляв  бутон  отново  →  [Опции]  →
[Запази], за да запазите промените.

● [Сила на звука за съобщения] – тук
можете  да  промените  силата  на
известяване за входящи съобщения.
Натиснете  горен  ляв  бутон →
[Опции] → [Промени] и натиснете
бутоните “Нагоре” и “Надолу” за да
настроите  силата  на  звука.
Потвърдете  като  натиснете  [горен
ляв  бутон]  →  [ОК].  Натиснете
[горен  ляв  бутон]  отново  →
[Опции]  →  [Запази],  за  да
запазите промените.

● [Клавиатура] – натиснете горен ляв
бутон → [Опции] → [Промени] и
изберете  звук  за  клавиатурата.
Потвърдете  като  натиснете  горен
ляв  бутон →  [OK].  Натиснете
[горен  ляв  бутон] → [Опции] →
[Запази], за да запазите промените.
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● [Сила  на  звука  на  бутоните] –
променете  силата  на  звука  на
бутоните  -  натиснете  горен  ляв
бутон → [Опции] → [Промени] и
настройте  силата  на  звука  като
натиснете   бутоните  “Нагоре”  и
“Надолу”.  натиснете  [горен  ляв
бутон] → [Опции] → [Запази], за
да запазите промените.

● [Системни  тонове] –  натиснете
горен  ляв  бутон →  [Опции]  →
[Промени]  и  включете  или
изключете  системните  тонове,
потвърдете  с  горен  ляв  бутон →
[OK].  за  да  запазите  промените.
натиснете  [горен  ляв  бутон]  →
[Опции] → [Запази]

Настройки на Паник бутона (SOS)

myPhone  Halo  2  е  снабден  с  SOS
бутон, разположен върху задния капак
на телефона. 
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За да активирате Паник бутона влезте
в  [Меню] → [Настройки] → [SOS
настройка].  Появява  се  следното
подменю:

● [Семейни  номера] -  можете  да
въведете  до  5  номера.  Телефонът
ще  опита  да  се  свърже  с  тези
номера ако задържите дълго Паник
бутона.  Въведете  номерата  в
съответните  полета.  Можете  да
потърсите  имената  с  помощта  на
бутоните “Нагоре” и “Надолу”. След
въвеждане  на  всички  номера
изберете  [Запази] → [Да]. Ако не
са  въведени  SOS  номера,  SOS
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алармата  се  включва  след
натискане на SOS бутона.

● [SOS] -  можете  да  въведете
собствен  текст  в  you  SOS
съобщение,  което  ще  бъде
изпратено на указания номер когато
натиснете  паник  бутона.За  да
запазите  настройките  натиснете
[Запази]. 

● [Статус]  – включете или изключете
SOS Алармата.  Изберете  Вкл.  или
Изкл.  и  запазете  настройките  като
натиснете [Ok].

● [SOS  SMS  Вкл/Изкл]  –  включете
или  изключете  тази  опция  за
изпращане  на  SOS  текстови
съобщения.  Изберете  желаната
опция и натиснете [Ok].

● [Предупредителен тон] – включете
или изключете SOS алармения тон.

Препоръчваме  един  от  запазените
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семейни  номера  да  бъде  спешен
телефон. Би било добре и да запазите
адреса си в SOS съобщение.

Заключване на телефона

За да заключите телефона в режим на
готовност натиснете горния ляв бутон и
бутона (*). Клавиатурата се заключва и
екранът  се  изключва  след  няколко
секунди.Отключването  на
клавиатурата  става  по  същия  начин.
Телефонът  заключва  клавиатурата
автоматично, когато не се използва. 

Комуникация чрез телефона

Обаждане

В  режим  готовност  въведете
телефония  номер  с  помощта  на
клавиатурата.  Препоръчва  се  да  се
въведе първо местния код и след това
тел. номер.
Натиснете  зеления  бутон,  за  да
започнете да говорите.
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Натиснете  червения  бутон,  за  да
прекратите разговор.
Отговор на обаждане

За да отговорите на входящо обаждане
натиснете зеления бутон.
Натиснете  червения  бутон,  за  да
прекратите разговор.

Текстови съобщения

Изпращане на съобщения

Изберете [Меню] → [Съобщения] →
[Напиши съобщение].

Въведете  текста  като  използвате
цифровата  клавиатура.  Буквите  се
въвеждат  една  по  една.  Телефонът
няма речник.

Бутонът <#> се използва за избор на
режим на писане. Налични са следните
режими

● ABC – само главни букви.

● abc – само малки букви.
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● 123 – само числа.

За да въведете специален знак, напр.
точка, запетая, тире или др. натиснете
бутона  <*>  и  изберете  символ  от
списъка  или  натиснете  бутон  <1>
толкова  пъти,  колкото  е  необходимо.
За да оставите пауза между две думи
натиснете бутона <0>.

Пример за въвеждане на букви:

За да въведете буквата „b”, натиснете
бутона  „2”  два  пъти.  За  да  въведете
буквата  „d”,  натиснете  бутона  „3”
веднъж. 

След като въведете текста на 
съобщението натиснете горния ляв 
бутон → [Опции], и изберете опцията 
[Изпрати на].

Появява се списък с опции:

● [Въведете  номер] –  въведете
номер,  използвайки  клавиатурата  и
натиснете <OK>.
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● [Добавете  от  Тел.  Указател] –  при
избор на тази опция просто въведете
първите  няколко  букви  на  контакта,
за да го потърсите в Тел. Указател. 

Натиснете  <OK>, за  да  потвърдите
избора  си.  След  въвеждане  на
номер/избиране  на  контакт  от  Тел.
Указател,  изберете:  [Опции]  →
[Изпрати],  за  да  изпратите
съобщение.

Показване на съобщение

Изберете:  [Меню]  → [Съобщения]  →
[Входящи],  изберете  съобщение  от
списъка и натиснете зеления бутон →
[Виж], за да прочетете съобщението.

Тел. Указател в myPhone Halo 2

Добавяне на нов контакт
За  да  добавите  контакт  изберете:
[Меню]  →  [Тел.  Указател]  →
[Добави  нов  контакт].  Изберете
място за  запазване на контакта.:  SIM
карта или телефон.
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Въведете  информацията  за  контакта.
Можете  да  променяте  контакта  -  да
изберете име, тел. номер, снимка и тон
на звънене.

Натиснете  горния  ляв  бутон  →
[Опции] → [Запази], за да запазите
контакт.

Фото контакти

Тази  опция  позволява  да  прикачите
снимки на хора към номерата, както и
да ги изберете бързо и лесно направо
от основния екран с бутона “Надолу”.
Може да въведете до 8 фото контакта.
За  да  въведете  номер  натиснете
горния  ляв  бутон →  [Опции],  с
бутоните за нагоре и надолу изберете
опция, след това натиснете горния ляв
бутон →  [Редактирай] и  въведете
името  и  тел.  номер.  След  това
изберете снимка за този номер. След
като  попълните  всички  полета
натиснете [Опции] → [Запази].
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Търсене на контакт

За  да  търсите  контакт  изберете:
[Меню] → [Тел. Указател].

Въведете  първата  буква  от  името  на
контакта.

Контактите, започващи с тази буква ще
се появят в списъка. За да прегледате
контактите  използвайте
навигационните  бутони  <Нагоре> и
<Надолу>.

След като намерите желания контакт и
натиснете горния ляв бутон → [Опции]
се появява списък с опции:

● [Виж] – виж детайлите за контакта
(име и номер).

● [Изпрати  съобщение]  –  изпрати
SMS.

●  [Редактирай]  –  редактирайте
детайлите за контакта.

● [Изтрий] – Изтрий контакта.
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● [Копирай] – за копиране на контакт
от  SIM  картата  в  паметта  на
телефона. 

● [Тел. Указател настройки] – 
изберете, за да въведете меню от 
допълнителни опции като 
предпочитана памет, бързо 
набиране, състояние на паметта и 
др.

Изтриване на контакт

За  да  изтриете  всички  контакти
изберете” [Меню] → [Тел. Указател]
→  [Опции]  →  [Тел.  Указател
Настройки]  →  [Изтрий  всички
контакти] [Ok].

За  да  изтриете  единичен  контакт
изберете: [Меню] → [Тел. Указател]
→ потърсете контакта, който искате да
изтриете  → [Опции] → [Изтрий] →
[Да].
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3. Разширени функции

Обадете  се  на  контакт  от  Тел.
Указател
За да се свържете с контакт, запазен в
подменюто  [Тел.  Указател] направете
следното:

В режим на готовност натиснете горния
ляв бутон.

Потърсете контакта в списъка (като 
въведете името или номера), и се 
свържете като натиснете зеления бутон
- изберете [Обаждане].

Пропуснати обаждания

Всички  пропуснати  обаждания  се
показват на екрана.

Съобщение  за  пропуснато  обаждане
се появява на екрана.

За да проверите кой се е обадил:

Влезте в  [История на обажданията].
Изберете  [Меню]  →  [История  на
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обажданията]  →  [Пропуснати
обаждания].
За да изберете този номер натиснете
зеления бутон. 
Високоговорител

По  време  на  активно  обаждане
натиснете  [H-Free],  за  да  включите
високоговорителя.
Международни обаждания

В  режим  на  готовност  натиснете  и
задръжте  бутона  0  на  клавиатурата,
докато се появи „+” на екрана.
Въведете  пълния  номер  (код  на
страната,  код  на  града  и  номер  на
контакта)  и  натиснете  зеления  бутон,
за да се обадите.
4. Други функции

Настройка на датата и часа

За  да  настроите  датата  и  часа
изберете следните опции:

 [Меню]→  [Настройки]  →  [Телефон
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Настройки] → [Час и дата].

Изберете  [Час  и  дата],  потвърдете  с
[OK] като натиснете горния ляв бутон.

Въведете  актуалното  време  с
клавиатурата.  С  навигационния  бутон
“Надолу”  въведете  настоящата  дата,
потвърдете със [Запази], с горния ляв
бутон. 

В  [Задайте  формат] изберете
подходящия тип дата и час, който да се
показва на екрана. 

[Обнови с часовата зона] позволява
автоматичната  настройка  на  датата  и
часа. 

Настройка на езика

За да  зададете  или  промените  езика
на  Меню  въведете:  [Меню]  →
[Настройки]  →  [Телефон
Настройки] → [Език].

Изберете език от списъка.
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Екранни Настройки

[Меню]  →  [Настройки]  →
[Телефон Настройки] → [Екран]:

● [Тапет] → [Система] (ако  искате
да  видите  заводските  тапети)  или
изберете  [Зададени  от
потребителя] (ако  искате  да
добавите  собствен  тапет  от  микро
SD карта, после изберете снимка от
списъка. За да прегледате избрания
тапет, натиснете <OK>. 

● [LCD  подсветка] –  задайте
яркостта и времето на подсветката
преди автоматичното й изключване.

● [Покажи дата и час] – вкл./изкл. на 
показването на датата и часа на 
основния екран. 

Настройки на обажданията

Достъпни  от  [Меню] → [Настройки]
→  [Настройки  на  обажданията]  →
[Разширени  Настройки].  Има
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следните  настройки:  Черен  списък,
Бял списък, Авто повторно набиране,
напомняне  за  продължителността  на
разговора, режим Отговор. 

● [Черен  списък]  –  номерата,
добавени в този списък може да се
блокират. Тази опция се активира от
разширените настройки. 

● [Бял  списък]  -  Тук  можете  да
добавите  номера  в  белия  списък.
Номерата в  белия списък  няма да
имат  име,  което  да  се  изписва  по
време  на  обаждане  или  при
получените  съобщения.  Вместо
това се показва само номер. 

● [Авто  повторно  набиране]  –
автоматично  повторно  набиране  с
избран номер, ако преди това не е
имало отговор. 

● [Напомняне  за  продължителността
на  разговора]  –  при  тази  опция
можете да изберете еднократно или
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периодично напомняне.  Телефонът
издава кратък  звук  на  слушалката.
Можете да изберете между:

-  еднократно  напомняне  от  1  до
3000 сек.

- периодично напомняне на всеки 30
- 60 секунди. 

● [Режим  на  отговор]  –  можете  да
настроите  телефона  така,  че  да
отговаряте  на  обаждане  с
произволен бутон.

Настройка на алармата

В Меню изберете [Органайзер].

Изберете  [Аларма] от  списъка  с
бутона [OK].

Изберете  някоя  от  алармите  и
натиснете [Редактиране].

Използвайки  опцията  [Статус]
включете/изключете  алармата.
Смяната  на  състоянието  става  с
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бутоните # и *.
След натискане на бутона “Надолу” се
появява следния списък::

-  Време  –  задайте  началния  час  на
алармата.;

-  Отложи (мин) – алармата се отлага
при активиране на отлагането;

-  Повтори  – Тук задавате опциите за
повторение.  Веднъж,  дневно  или  в
избрани дни.

-  Тон  на  алармата  –  можете  да
промените тона на алармата.

- Тип  на  алармата  –  можете  да
промените  типа  на  алармата.  Имате
следния  избор:  само  звънене,
вибрация и звънене, само вибрация. 

За  да  настроите  алармата  изберете
[Запази].

Калкулатор

Изберете [Органайзер] от Меню.
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Влезте в  [Калкулатор] с  помощта на
горния ляв бутон. 

Основни аритметични операции могат
да  се  извършват  с  клавиатурата
(пишейки числа и цифри). 

Натиснете  горен  ляв  бутон,  за  да
видите резултата..

Заводски настройки

За  да  възстановите  заводските
настройки,  в  Меню  изберете:
[Настройки] → [Възстановяване на
настройките].

Паролата  за  възстановяване  на
фабричните настройки е 1234.

Фенерче

Плъзнете  страничния  плъзгач,  за  да

включите фенерчето. . Включването и
изключването  на  фенерчето  става
само, когато преместите плъзгача.

Камера
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За  да  включите  камерата,  влезте  в
[Меню]→ [Мултимедия]  → [Камера],
натиснете  горния  ляв  бутон,  за  да
потвърдите избора си [Ok].

Натиснете бутона за навигация нагоре,
за да снимате.

Горният  ляв  бутон  отваря  следното
меню с опции: 

● Снимки –  тук  можете  да  видите
направените от вас снимки.

● Настройки  на  камерата  –  тук  ще
намерите  опции  като  Премахване
на трептенето и Отложен старт. 

● Настройки  на  изображенията  –
можете  да  зададете  качество  и
размер на снимките ( в пиксели ).

● Баланс  на  бялото  –  регулирайте
белия баланс спрямо източникът на
светлина.  Използвайте  тaзи
функция  за  постигане  на  по-добро
качество  на  цветността  на
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снимките.

● Режим  на  снимане  –  изберете
между  нощен  или  автоматичен
режим.  Нощният  режим  ви
позволява да снимате в тъмното. 

● Съхранение  –  посочете  място  за
съхранение  на  вашите  снимки
(изберете  между  микро  SD  карта
памет и вградената в телефона ви
памет);

● Възстанови  фабричните
настройки  –  възстановява
фабричните настройки на камерата.

Използвайте  бутоните  за  навигация
нагоре и надолу , * (ляв) и # ( десен )
бутон, за да ориентирате камерата.

История на повикванията

Телефонът  позволява  проследяване
историята  на  повикванията.  Влезте  в
[Меню]  →  [История  на
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повикванията]. Можете  да  видите
историята  на  изходящи,  входящи
обаждания и т.н.

Подменюто  съдържа  следните
раздели:

● Пропуснати повиквания

● Изходящи повиквания

● Входящи повиквания

● Изтриване история на повикванията

Аудио плеър

Ще  намерите  аудио  плейъра  в:
[Меню]  →  [Мултимедия]  →
[Аудио плейър].  Той  поддържа  MP3
файлове,  записани  на  картата  памет
на  телефона  ви.  За  да  ги  чуете  те
трябва  да  са  запаметени  в  папка
Моята  музика на  микро  SD  картата
памет  и  ще  бъдат  автоматично
добавени към плейлиста.

Следните бутони управляват плейъра:
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Бутон Функционалност

# Усилване на звука

* Намаляване на звука

4 Предишен

5      Старт  / пауза

6 Следващ

●След като включите аудио плеъра в
долния  ляв  ъгъл  се  появява
подменю - списък с всички налични
записи ( Плейлиста). При влизане в
подменюто  ще  видите  следните
[Опции]:  обновяване  на  списъка
или  включване  на  настройките  на
плейъра. Настройки  на
плейслиста [Плейлист] →
[Опции] → [Настройки]:

o Автоматично създаден плейлист
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-  позволяване/забраняване  на
автоматичен плейлист 

o Повторение  –  повтаряне  на
записа

o Случаен подбор на записите  –
позволи/забрани  случайния
подбор

o Фон – свирене на фонова музика

o Аудио ефекти – избор на аудио
ефект,  променящ  звука  на
аудиоплейъра. 

FM радио в myPhone Halo 2.

Изберете  [Меню] →   [Мултимедия]
→  [FM  радио] →  [Опции]  →
[Автоматично търсене] → [Избор],
за да активирате търсенето на налични
радиостанции.

Всички  радиостанции  ще  бъдат
запазени  в  папка  [Списък  на
каналите].
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Силата на звука на радиото се 
регулира от бутоните  * и  #.

Бутон Функционалност

бутон за
навигация

Надолу

Автоматично търсене
на радиостанции  с

ниска честота

бутон за
навигация

Нагоре

Автоматично търсене
на радиостанции  с

висока честота

За да спрете радиото изключете звука
и натиснете червения бутон. 

За фонова музика изберете [Опции] в
режим  FM  радио  → [Настройки] и
изберете  опция  „фонова  музика”.
Разрешете  или  откажете  тази  опция,
използвайки бутоните # и *.

Календар

Можете да проверите актуалната дата
във  вградения  в  myPhone  Halo  2
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календар.

За  да  редактирате  календара,
изберете:  [Меню] → [Бележник] →
[Календар].

Можете  да  добавяте  събития  и  да
задавате  напомняния  за  тях.
Използвайте  бутоните  за  навигация
Нагоре и  Надолу, * (ляво),  #  (дясно),
за да се придвижите от дата на дата.

Натиснете  горния  ляв  бутон  при
избрана дата и [ Добавете събитие] .
Появява се списък с опции:

● [Тема]  –  въведете  тема  на
събитието.

● [Начало] –  дата  и  час  на
започване .

● [Край] – дата и час на приключване.

● [Вид]  –  вид  на  събитието
(подсещане,  среща,  годишнина,
рожден ден).
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● [Аларма]  – задайте  аларма  за
събитието и изберете колко по-рано
искате да ви напомни за него.

● [Повторение] – можете да зададете
повторение на събитието

● [Местоположение]  –  можете  да
въведете място.

● [Подробности]  –  въведете
подробности за събитието.

Известие за събитието се появява на
екрана  във  времето,  в  което  е
настроено  да  се  включи.  Звукът  на
алармата е същият като при входящо
обаждане.([Меню] → [Настройки] →
[Профили]  →  [Опции]  →
[Настройки] → [Вид на алармата]).

Bluetooth

В  myPhone  Halo  2  има  вграден
Bluetooth  модул.  Той  се  използва  за
безжично  свързване  с  други
устройства, които също имат Bluetooth.
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Ще  откриете  Bluetooth  модула  в:
[Меню] →  [Органайзер]  →
[Bluetooth]. Има следните опции:

● [Включване] –  натиснете  горния
ляв  бутон,  за  да
включите/изключите  Bluetooth
модула.  Синя иконка  с  буквата “B”
върху  основния  екран  показва,  че
Bluetooth модулът е включен.   

● [Откриваемост] –  активирането на
тази  опция  позволява  на  други
устройства  с  Bluetooth  модул  да
открият  телефона  ви  в  списъка  с
наличните устройства.

● [Моите  устройства] –  тук  ще
откриете  опцията  [Търси  нови
устройства].  Тя  ви  позволява  да
видите списък с наличните Bluetooth
устройства  около  вас.  Възможно  е
да  се  свържете  с  устройствата,
които са в списъка.

●  [Търси аудио устройство]  – Тази
50



© myPhone 2016. All rights reserved.                       myPhone Halo 2 BG

опция ви позволява да търсите и да
свържете  телефона  си  с  аудио
устройство  чрез  Bluetooth
технологията - например - безжични
Bluetooth слушалки. 

● [Моето  име] –  позволява  ви  да
въведете името, с което телефонът
ви ще бъде открит, когато се свърже
с други Bluetooth устройства. Името
по подразбиране е myPhone Halo 2.

● [Разширени  настройки]  –  Тази
опция  ви  позволява  да  настроите
предаването  на  звука  между
Bluetooth  слушалките  и
телефона([Аудио  пътека])  и  да
видите  MAC  адреса  на  телефона
([Моят адрес]).

1 Сдвояване на Bluetooth   
устройства.

За  да  се  свържете  с  друго  Bluetooth
устройство,  изберете  го  от  списъка  с
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наличните  устройства  [Меню] →
[Настройки]  →  [Bluetooth]  →
[Моето устройство] → [Търси нови
устройства],  след  това  изберете
устройство  от  списъка  и  натиснете
[Сдвои]. И на двете устройства ще се
появи надпис Съвпада ли паролата?.
Натиснете  [Да].  Устройствата  са
свързани.

Изпращане на файлове с Bluetooth.

За да изпратите файл на устройство,
с  което  сте  свързани  (сдвоени)
въведете:  [Меню]  →  [Файлов
мениджър]  →  [Карта  памет]  →
изберете  файл,  който  искате  да
изпратите, маркирайте го и изберете
[Опции]  →  [Изпрати]  →  [чрез
Bluetooth], и потърсете устройство в
списъка  със  сдвоените  устройства.
Когато  другото  устройство  приеме
файла -  той ще бъде изпратен.  Ако
няма  сдвоено  устройство  ще  се
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върнете  към  търсенето  на
устройства.

Моля,  запомнете,  че  трябва  да
изключите Bluetooth модула след като
приключите,  защото  той  изтощава
батерията  много  бързо,  а  честото
зареждане ще съкрати живота й.

Иконки в myPhone Halo 2

GSM мрежа

Състояние на батерията

“Тих” режим включен

Нормален режим
включен

Аларма

Пропуснато обаждане

Ново съобщение
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Bluetooth е включен

Отстраняване на проблеми

Съобщение Решение

Поставете
SIM карта

Уверете се, че SIM картата
ви е поставена правилно.

Въведете
PIN

Ако SIM картата ви е
защитена с PIN код,

въведете PIN кода, след
като включите телефона и
потвърдете като натиснете

бутона <OK>.

Грешка
мрежа

На места, където сигналът
е слаб, обаждането може

да е невъзможно. Сменете
мястото си и опитайте

отново.

Невъзможно е да се свържете
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● Уверете се, че телефонът ви има
достъп  до  мрежата  и  че
изходящите  обаждания  не  са
блокирани.  Също  проверете  дали
номерът,  който избирате не  е  в
Черния списък.

Никой  не  може  да  се  свърже  с  моя
myPhone Halo 2.

•  Телефонът  трябва  да  е  включен,
проверете  дали  номерът,  който
избирате  не  е  в  Черния  списък.
Уверете се, че опцията за блокиране
на  входящите  обаждания  не  е
активирана. 

Не можете да чуете отсрещната 
страна/ отсрещната страна не може да 
ви чуе

● Микрофонът  трябва  да  е  много
близо до устата ви;

● Проверете  дали  вграденият
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микрофон  или  говорител  не  е
покрит;

● Ако  използвате  слушалките,
проверете  дали  са  свързани
правилно;

Лошо качество  на  звука  по  време на
разговора.

● Проверете  дали  вграденият
микрофон  или  говорител  не  е
покрит.  Опитайте  се  да  коригирате
разстоянието  от  главата  ви  до
телефона  по  време  на  разговор.
Проверете  дали  телефонът  има
покритие.  Качеството  на  звука  се
влияе от препятствията по пътя на
радио вълните. 

Невъзможно е да се свържете.

● Проверете дали въведеният  номер
е правилен.

● Проверете  дали  номерът  в  [Тел.
Указател] е правилен.
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● Ако е необходимо, въведете номера
отново.

5. Грижи и поддръжка
Правилно използване на батерията

Батерията  се  захранва  със  зарядно
устройство. Ако батерията е изтощена
я заредете. За да удължите живота й я
оставете да се разреди напълно, преди
да я свържете към зарядно.

Ако  не  използвате  зарядното  го
изключете  от  телефона.
Презареждането  скъсява  живота  на
батерията.

Температурата  на  батерията  влияе
върху качеството на зареждане.

Преди  да  започне  зареждането,
батерията  може  да  се  затопли  или
изстуди,  за  да  бъде  в  границите  на
нормалната  температура.  Ако
температурата й е над 40 градуса, тя
не може да се зареди!
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Ако  батерията  се  загрее  прекалено,
телефонът  ще  ви  информира,  че
температурата й е прекалено висока.

Използвайте батерията само по 
предназначение. Избягвайте да я 
оставяте около силни магнитни полета,
тъй като така се скъсява живота й.

Не използвайте батерията, ако е 
повредена.

Животът на батерията се скъсява, ако 
е изложена на прекалено високи или 
прекалено ниски температури. Това 
води до смущения в работата на 
телефона, дори и ако батерията е 
заредена правилно. Не изхвърляйте 
батерията в огън! Не изхвърляйте 
старите батерии - върнете ги в 
оторизирано депо за рециклиране. 
Грижи и поддръжка

За да удължите живота на телефона, 
следвайте тези правила:

Дръжте телефона настрана от деца.
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Избягвайте високите температури: те 
могат да доведат до скъсяване на 
живота на електрическите компоненти, 
да разтопят пластмасовите части или 
да разрушат батерията.

Не се опитвайте да разглобявате 
телефона. Непрофесионалното 
вмешателство може да го повреди 
сериозно.

Не използвайте агресивни препарати 
за почистване.

Използвайте само оригинални 
аксесоари. Неспазването на това 
правило може да направи гаранцията 
невалидна.

Не се препоръчва използването на 
телефона при температури по-ниски от
0 ° C / 32 ° F или по-високи от 40 ° C / 
100 ° F.

Безопасност

При използване на телефона 
спазвайте правилата, свързани с 
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безопасността на околната среда и на 
потребителите.

Безопасност при шофиране
Освен при спешни случаи, при 
шофиране винаги използвайте 
слушалки с телефона. Така разговорът
ви ще бъде безопасен и движенията ви
няма да бъдат ограничени. Ако нямате 
слушалки и трябва да използвате 
телефона, отбийте и спрете 
автомобила.

Моля,  спазвайте  изискванията  за
използване  на  телефон  по  време  на
шофиране. 

Някои  електронни  компоненти  на
колата, без правилна защита, могат да
се  повлияят  от  телефона.
Препоръчително  е  да  използвате
телефона  само  когато  външната
антена  на  колата  е  правилно
обезопасена. Използвайте услугите на
професионалист  при  инсталиране  на
телефона в автомобила.
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Безопасност на околната среда

Спазвайте  правилата  за  работа  с
мобилни телефони.

Изключете телефона на места, където
използването  им  е  забранено  или
където  могат  да  причинят  смущения
или  опасност.  Използването  на
устройства  с  радио  вълни  може  да
причини  смущения  в  медицински
устройства  (напр.  стетоскоп,
пейсмейкър),  ако  те  не  са  правилно
обезопасени  (при  съмнения  се
консултирайте  с  вашия  лекар  или
производителя на устройството).

 *Внимание: На места с висок риск от
експлозии  (напр.  бензиностанции,
химически заводи и др.) се препоръчва
да изключите телефона си. Проверете
правилата  за  използване  на  GSM
оборудване на тези места.

Технологични критерии

Мрежа: GSM 900/1800, 850/1900 MHz
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Някои услуги зависят от доставчика на
услугата,  от  състоянието  на  местната
GSM  мрежа,  от  версията  на  SIM
картата  ви  и  от  начина,  по  който
използвате  телефона  си.  За  повече
информация се свържете с доставчика
на услугата.

Забележка Забележка

Производителят не
носи отговорност
за последствията

от ситуации с
неправилно

използване или
неспазване на

горните
препоръки.

Софтуерната
версия може да се

подобри без
предварително
уведомление.

Информация  за  сертификатите
(SAR)

Този  телефон  отговаря  на
изискванията на Европейския съюз за

62



© myPhone 2016. All rights reserved.                       myPhone Halo 2 BG

излагане  на  радио  вълни.  Телефонът
ви  е  радио  излъчвател  и  приемник.
Изработен е така, че да не надвишава
границите  на  излагане  на  радио-
честотна енергия, както е препоръчано
от Съвета на Европа. Тези граници са
част  от  изчерпателни  препоръки  и  те
постановяват  позволените  нива  на
радио-честотна  енергия  за
населението.  Препоръките  са
разработени  от  независими  научни
организации,  чрез  периодични  и
изчерпателни научни изследвания.

Граничните  стойности  включват
съществени  междинни  стойности,
осигуряващи безопасността  на  всички
хора,  независимо  от  възрастта  и
здравословното им състояние.

Стандартната стойност на излагане за
мобилни  телефони  се  определя  от
величина,  позната  като  Специфична
степен  на  поглъщане,  SAR  (Specific
Absorption Rate). 
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SAR  границите,  препоръчани  от
Съвета  на  Европейси  съюз  е  2.000
W/kg и се отнася за стойност средна за
10 гр. материя

Най-високата  SAR  стойност  на
myPhone Halo2 е 0,421 W/kg.

Правилно  изхвърляне  на
използваното  електрическо  и
електронно оборудване

Устройството  е  означено  със
символа на зачеркнато кошче,
в  съответствие  с  Европейска
директива 2002/96/EC относно
изхвърлянето на електрическо

и  електронно  оборудване  -  WEEE).
Продуктите, означени с този символ не
трябва  да  се  изхвърлят  при  общите
домашни отпадъци.

Трябва  да  изхвърлите  съответното
електрическо  или  електронно
оборудване  като  го  оставите  на
определените  за  това  места,  където
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опасните  отпадъци  се  рециклират.
Събирането  на  този  тип  отпадъци  в
затворени помещения и правилната им
последваща  обработка  спомагат  за
опазване  на  природните  ресурси.
Правилното  рециклиране  на  старо
електрическо и електронно оборудване
има  положителен  ефект  върху
човешкото здраве и околната среда. 
За да получат информация къде и как
да  изхвърлят  безопасно  електрически
и електронни отпадъци, потребителите
трябва да се свържат със съответните
власти,  центровете  за  събиране  на
отпадъци  или  с  местата,  откъдето
стоката е била закупена.

Правилно  изхвърляне  на
използвани батерии

В  съответствие  с  ЕС  директива  In
2006/66/ec  относно  изхвърлянето  на
батерии,  този  продукт  е  означен  със
следния символ: 
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Този  символ  означава,  че
батериите,  използвани  в  този
продукт  не  трябва  да  се
изхвърлят  заедно  с  другите

отпадъци,  а  да  се  третират  съгласно
Директивата и местните изисквания.

Не  изхвърляйте  батерии  и
акумулатори  заедно  с  общите
отпадъци. 

В ЕС събирането и рециклирането на
батерии и акумулатори следва отделни
процедури.  За  да  научите  повече  за
съществуващите процедури във вашия
район,  моля,  свържете  се  със
съответните власти. 

Декларация за съответствие в 

Директивите на ЕС  

myPhone Sp. z o.o.       декларира, че 
този продукт е в съответствие с най-
важните изисквания и други съответни 
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препоръки на Европейска Директива 
1999/5/EC.
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