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Ние създаваме за Вас. 
Благодарим Ви, че избрахте телефон Hammer. Този продукт е направен 
специално за Вас. Правим всичко възможно, за да може да го ползвате с 
удоволствие и лекота. Уверихме се, че елегантността, функционалността и 
удобството са съчетани с достъпна цена. В интерес към Вашата безопасност, 
моля прочетете това ръководство. 

 

Производител: 
mPTech Sp. z o. o. 

Nowogrodzka 31 street 
00-511 Warsaw 

Poland 
 

Уебсайт: www.myphone-mobile.com 
Произведено в Китай  

Ръководство 
Действителният продукт, неговите аксесоари и някои 
от неговите функции може да са представени по 
различен начин в това ръководство. Пълната версия 
на ръководството може да намерите на: 
 

www.myphone.pl/qr/hammer-energy 
 

За да отворите страницата, сканирайт QR кода. 
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2. Безопасност 
—БЕНЗИНОСТАНЦИИ— 

Винаги изключвайте телефона, докато зареждате автомобила си на 
бензиностанция. Не използвайте устройството си близо до химикали. 

—БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ— 
Не използвайте това устройство при шофиране на какъвто и да било вид 
автомобил. 

—ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ— 
Безжичната връзка Wi-Fi използва 2.4 GHz честотна лента и 5 GHz честотна 
лента. Wi-Fi честотната лента от 5 GHz не се използва на открито в 
Европейския съюз. Спазвайте националните и местните разпоредби в 
районите, където се използва устройството. 
 

— ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ — 
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Това устройство не трябва да се използва от хора (включително деца) с 
ограничени физически или умствени способности, както и от лица, които 
нямат опит в работата с електронно оборудване. Те могат да използват 
устройството само под наблюдението на хората, 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 предизвикат 
задушаване. Пазете устройството и неговите принадлежности далеч от 
деца. 

—ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ— 
Устройството има сертификат за устойчивост IP68. Това означава, че 
устройството е прахоустойчиво и водоустойчиво, когато всички гумени 
уплътнения са непокътнати и правилно поставени. Доколкото е 
възможно, предпазвайте устройството от вода и други течности. Водата и 
другите течности нямат положителен ефект върху електронните 
компоненти на телефона. Ако е мокро, избършете и изсушете 
устройството възможно най-скоро. 

—КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ— 
Само квалифициран персонал или оторизиран сервизен център могат да 
инсталират или ремонтират този продукт. Ремонтът от неоторизирана 
или неквалифицирана услуга може да доведе до повреда на устройството 
и загуба на гаранция. 

—БАТЕРИЯ И АКСЕОСАРИ— 
Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски 
температури (под 0 ° С / над 40 ° С / 104 ° F). Екстремните температури 
могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте 
контакт с течности и метални предмети, тъй като това може да доведе до 
частична или пълна повреда на батерията. Батерията трябва да се 
използва само в съответствие с нейните цели. Не унищожавайте, не 
увреждайте и не изхвърляйте батерията в пламъци - това е опасно и 
може да предизвика пожар. Износената или повредена батерия трябва да 
бъде поставена в специален контейнер. Прекаленото зареждане на 
батерията може да доведе до повреда. Следователно еднократно 
зареждане на батерията не трябва да продължава повече от 1 ден. 
Инсталирането на неправилен тип батерия може да доведе до експлозия. 
Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърлете батерията според 
инструкциите. Изключете неизползваното зарядно устройство от 
електрическата мрежа. В случай на повреда на зарядното устройство, тя 
не трябва да се ремонтира, а да се сменя с нова. Използвайте само 
оригиналните аксесоари на производителя. 
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—СЛУХ— 
За да избегнете нараняване на слуха, не използвайте устройството 
на високо ниво на звука за продължително време, не слагайте 

устройството директно до ухото. 
 
—ЗРЕНИЕ— 
За да избегнете нараняване на зрението не се вглеждайте директно 
към светкавицата, докато тя е включена. Силен лъч светлина може 

да причини увреждане на очите! 
 

3. Използването на това ръководство 
Устройството и снимките, съдържащи се в това ръководство, може да се 
различават от действителния продукт. Аксесоарите, прикрепени към 
смартфона, може да се различават от илюстрациите, включени в 
ръководството. Опциите, описани в ръководството, се намират в 
системата Android ™. Тези описания може да се различават в зависимост от 
версията на операционната система и приложенията, инсталирани на 
устройството. 
 

4. Важна информация 
По-голямата част от приложенията, които могат да бъдат инсталирани на 
устройството, са мобилни приложения. Работата с такива приложения 
могат да се различават от тези на техните партньори, инсталирани на 
персонален компютър. Приложенията, инсталирани на устройството, 
могат да варират в зависимост от спецификациите за държава, регион и 
хардуер. 
Производителят не носи отговорност за проблеми, причинени от софтуер 
на трета страна. Производителят не носи отговорност за аномалии, които 
могат да възникнат при редактиране на настройките на системния 
регистър и промяна на софтуера на операционната система. Опитите за 
промяна на операционната система могат да причинят неизправности и 
проблеми с приложенията. Това може да доведе до загуба на гаранция. 
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 Android System 

Android операционна система - невероятни възможности са в ръката ви - 
всички приложения са достъпни по всяко време; най-новият имейл 
клиент или браузър в Gmail ™, и това е само началото на това, което 
можете да намерите на това устройство - останалите, ще намерите в 
онлайн Google Play. 
 

 Google Play 

Всички смартфони на производителя могат да използват приложенията, 
закупени в Google Play. За да направите това, трябва да регистрирате 
отделен профил в Google ™, който предоставя имейл и парола. След 
регистрацията и приемането на правилата можете да използвате платени 
и безплатни приложения, изброени в Google Play. 
 

 
5.1 Съдържание на кутията 

• Телефон Hammer Energy  

• Слушалки с кабел 

• Зарядно (адаптер + USB кабел) 

• Инструмент за премахване на SIM карти/microSD слот 

• Ръководство 

• Гаранционна работа 
 

 Ако някой от горе изброените елементи липсва или е повреден, моля 
свържете се с мястото, от което сте закупили телефона.  
 

 Съветваме Ви да запазите кутията в случай на рекламация или 
оплаквания. Дръжте кутията далеч от деца.  
 

 Изхвърлете кутията според местните регулации, когато вече не се 
нуждаете от нея. 
 

 За да махнете батерията, свържете се със сервизния център на 
производителя. Не се опитвайте да я извадите сами, тъй като това може 
да доведе до повреда на батерията, аксесоарите и тялото на телефона. 
Тази операция трябва да бъде извършена единствено от квалифициран 
сервизен център. 
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6. Външен вид на телефона 

 

Номер Символ Функция 

1 
 

Слот за SIM карти/ microSD 

2 
 

Екран 5" 

3 
 

Слот за слушалки 3.5 mm 

4 
 

Сензори за яркост и близост 

5 
 

Вътрешен говорител 

6 
 

2 Mpx камера 

7 
 

8 Mpx камера 
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8 
 

Светкавица LED/ Фенер 

9 
 

Бутони за звук  

10 
 

Бутон включ./изключ. 

11 
 

Микрофон 

12 
 

Външен говорител 

13 
 

Мултифункционален microUSB вход 

 

7. Преди първото пускане 
7.1 Слагане на SIM карта 
Този мобилен телефон е изработен с 
технологията Dual SIM (2 SIM карти), 
позволяващи едновременното 
използване на две мобилни мрежи. За 
да поставите SIM картата (ите) 

правилно, изключете телефона, 
отворете гуменото уплътнение, за да 
предпазите телефона от влага, както 
е посочено на снимката. След това 
поставете SIM картата в гнездото с 
включения аксесоар и вкарайте 
държателя (ите) на картата 
(картината по-горе) в гнездата (a) 
съгласно към чертежите до слотовете, плъзнете леко слота за карти. 
 
 

7.2 Инсталиране на карта памет 
За да поставите правилно картата с 

памет, изключете телефона и с 

включения аксесоар отворете и извадете 

държача на картата. Поставете картата  

памет в слота според снимката по-горе 

(вместо картата nano SIM1). 

 Използвайте само карти памет, препоръчани от производителя. Обърнете 

внимание на избора на подходящ формат - картата microSD, капацитета и типа / 

класа. Несъвместимите карти с памет могат да повредят устройството и да 

причинят унищожаване на съхранените данни. Несъвместимостта на картата с 

памет може да бъде причинена, между другото, от неправилено форматиране на 

картата (правилния формат е microSD) или от неподдържан капацитет на 

картата - над препоръчания от производителя капацитет. 
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7.3 Зареждане на батерията 
Заредете батерията преди първата употреба. Батерията трябва да се зарежда от 

приложеното зарядно устройство или друго зарядно устройство, предназначено 

за този тип устройство. Ако имате съмнения, свържете се с продавача или 

производителя. Използвайте само зарядни устройства и проводници, 

препоръчани от производителя. Използването на несъвместими зарядни 

устройства или кабели може да причини експлозия на батерията или повреда на 

устройството ви. 

Когато батерията е близо до пълно изтощаване, съобщението се показва при 

ниско зареждане на батерията. За да продължите да използвате устройството, 

заредете батерията. Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може 

да бъде включено, дори когато процесът на зареждане е в ход. Преди 

устройството да може отново да се включи, батерията трябва да се зарежда 

поне за няколко минути. В случай на проблеми с батерията или ако се нуждаете 

от подмяна, устройството трябва да бъде доставено на сервизния център на 

производителя. За да заредите батерията, свържете microUSB конектора към 

входа на устройството и USB конектора към зарядното устройство. 

 Неправилното свързване на зарядното устройство (USB кабелa) може да 

повреди адаптерa или устройството. Вредите, причинени от неправилно 

използване, не се покриват от гаранцията. 
 
Включете зарядното устройство в контакта. След като започнете да зареждате, 

иконата на батерията, разположена в горния десен ъгъл, ще се промени на 

анимиран символ на светкавицата. Ако устройството е изключено, трябва да се 

появи анимация, показваща нивото на зареждане на батерията. 

 Устройството може да се загрее по време на зареждането. Това е 

напълно нормално и не трябва да влияе върху стабилността или 

производителността на устройството. 
 
Когато зарядът достигне 100%, това означава, че батерията е напълно заредена, 

завършете зареждането. Изключете зарядното устройство от контакта и от 

смарт телефона. 

Ако телефонът не се зарежда, предайте го с това зарядно в сервизен център на 

производителя. 
 

8. Бутони 
Меню 
• Натискането му ще доведе до появяването на списъка с отворени 
приложения, където може да превключите между тях или да ги 
изключите. 
• Двойния клик превключва  на  предишното приложение . 

Начало 
• Един бърз  клик отвежда  към началния екран. 
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• Натискане и задържане активира Google Now. 
Назад 
• Натискане на <Назад> ще ви изхвърли от апликацията/върне в 
предишния екран. 

Бутони включване/изключване 
• Едно бързо натис кане  отключва /заключва  екрана . 

• Натискането  на  бутона  за  около 2с ек ще : 
o Ако телефона  е  изключен – телефона  ще  с е  включи. 

o Ако телефона е включен, активира се меню за изключване на 
телефона или рестартиране. 

Бутони за регулиране на звука 
• Натискането им повреме  на  разговор ще  намали или увеличи звука  
на аудио връзката. 

 

9. Използване на тъч скрийна 
Сензорният екран на смартфона ви позволява 

лесно да избирате елементи или да извършвате 

операции. Сензорният екран може да се 

контролира чрез следните действия: 
 
9.1. Докосване 
Едно настискане отваря опции, приложения, меню.  
 
 
9.2 Плъзгане 
Бързото плъзгане нагоре, надолу, наляво, надясно 

премества списъка или екрана. 
 
 
9.3 Троен клик 
Бързо докоснете три пъти екрана, за да започнете 
да мащабирате екрана. 
 
 
9.4 Докосване и плъзгане 
Докоснете елемент(икона) и го задръжте за около 
1 секунда. След това можете да 
изтриете/преместите този елемент. 
 
 
9.5 Плъзване навън и навътре 
Докоснете с два пръста и ги плъзнете заедно или 
настрани, за да увеличите или намалите снимка 
или карта. 
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 Екрана ще се изключи автоматично след известно време на 
неактивност. За да го изключите ръчно, натиснете бутона за заключване. 

 В повечето смартфони можете да зададете колко дълго да чака вашия 
телефон преди да изключи екрана. Най-често може да намерите тази опция 
в : [Настройки] > [Дисплеи] > [Разширени] > [Изключване]. 
 

10. Връзка с компютър 
За да се свържете към компютър с Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10, 

използвайки USB, трябва да включите включения USB кабел към USB входа на 

смартфона. Включете другия край на кабела в гнездото на компютъра. Когато 

устройството е включено, на компютъра ви ще се появи екран с името на 

смартфона и операции, които е възможно да се изпълнят. Ако това не се случи, 

прекарайте пръст от горния край на долната част на смарт телефона и кликнете 

върху "USB за прехвърляне на файлове". Ще се появят още опции. За да 

изпратите файлове, изберете "Прехвърляне на файлове". За да обменяте 

файлове между компютъра и телефона, изберете: "Отворете устройството, за да 

видите файловете". Сега можете да обменяте файлове между вашия телефон и 

компютъра. 

 Ако операционната система не намира телефона проверете дали 
имате инсталирани правилните драйвери. Потърсете ръчно списъка с 
драйвери и изберете "MTP USB device". 
 

11. Апликации  
Когато стартирате приложения, можете да се възползвате максимално от 

устройството. На екрана докоснете иконата [Апликации], за да получите 

достъп до инсталираните приложения. За да добавите пряк път към приложение 

на екрана на работния плот, натиснете иконата на приложението в менюто на 

приложението и го задръжте, след което, когато промените изгледа на екрана 

на работния плот, изберете мястото, където искате да създадете пряк път и да го 

"отпуснете" вътре. 
 

12. Добавяне на контакти 

Един от начините е чрез приложението [Телефон]   където може да 

въведете номера, който искате да добавите. След това натиснете "Създай нов 

контакт . Ще се покаже меню съдържащо: Име и фамилия, тел. номер, 

втори тел. номер, E-mail. Въведете данните в полетата и натиснете  за да ги 

запазите. 
 

13. Комуникации 
13.1 Провеждане на разговори 
За извършите обаждане натиснете "Phone" иконката  поставенa на 
главния екран или в менюто с приложения за Android и изберете иконата 
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на клавиатура . Въведете телефонния номер, който желаете. Натиснете 
"иконата", поставена в долната част на екрана, и изберете коя SIM карта 
искате да използвате. 
 
13.2 SMS - Съобщения 
Можете да управлявате съобщенията си с помощта на [Съобщения]  
приложението в началния екран или в менюто на смартфона.  
Натиснете иконата , въведете номера и името. Когато сте избрали 
контакта, ще се появи екран, в който напишете самото съобщение. 
Въведете съобщението. За да изпратите съобщението, натиснете .  
Преди да изпратите текстово съобщение, можете да го превърнете в 
мултимедийно съобщение, като натиснете символа в лявата част на 
екрана и добавите файл (картина, видео, музика и т.н.). 
 
14. Bluetooth 
Вграденият Bluetooth модул е безжична комуникационна технология с малък 

обсег на действие, използвана за обмен на данни до разстояние до 10 метра. 

Най-често използваните устройства с Bluetooth са слушалки или безжични 

високоговорители, използвани за гласови повиквания и слушане на музика. 

Също така често се използват автомобилни комплекти и други безжични 

мобилни устройства като лаптопи, таблети и мобилни телефони. 
 

15. Интернет 
Влезте в [Меню] > [Настройки] > [Мрежа&интернет] > [Wi-Fi] и преместете 

плъзгача надясно, за да го включите. Ако искате да добавите нова Wi-Fi мрежа, 

докоснете [Добави мрежа]. В това поле можете да видите списък с наличните 

Wi-Fi мрежи, състоянието на връзката между устройството и дадена мрежа, 

икона, изобразяваща силата на сигнала в мрежата, сигурност (видим катинар). 

 Ако Wi-Fi мрежате е заключена ще Ви е нужна нейната парола, за да 
имате достъп до нея, която може да въведете чрез виртуалната 
клавиатура. 

 Ако нямате включен интернет, може да го направите от: [Меню] > 
[Настройки] > [Мрежа&интернет] > [Мобилна мрежа] > [Data Roaming]. 
 

16. Местоположение 
Има възможност да се разреши на приложенията да използват данни и GPS 

спътници, за да определят приблизителното местоположение на устройството. 

Също така възможността да се позволи на Google да използва данни за 

местоположението, за да подобри т.е. резултати от търсенето. Преди да 

използвате услугите за местоположение, като например приложения за карти и 

навигация или интернет услуги, уверете се, че има активна безжична връзка с 

интернет и функцията на GPS сателитите в [Меню] > [Настройки] > 
[Безопасност&местоположение] > [Поверителност] > [Местоположение]. 
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17. Обновяване на операционната система чрез OTA 
От време на време производителят осигурява актуализиране на системния 

софтуер, така че устройствата да получават нови възможности, подобрения и 

т.н. Има приложение в системата [System update]. То ви позволява да проверите 

дали е налична актуализация и ако е така, можете да я изтеглите от интернет и 

да я инсталирате на устройството.  

 Вътрешната памет на устройството НЕ се използва за актуализиране на 

системния софтуер, така че по време на процеса на обновяване може да 

получите съобщението "Изтеглянето и инсталирането на актуализация 

изисква SD карта". Това означава, че файлът за актуализиране е толкова 

голям, че не се вписва в стандартната кеш памет на устройството. Затова, 

за да извършите правилно процеса на актуализация, поставете SD картата, 

съдържаща достатъчно свободно място, и я определете в системата като 

външна памет. Ако картата е посочена като разширение на вътрешната 

памет, актуализацията няма да бъде възможна. 

 Не забравяйте, че актуализациите обикновено имат размер стотици 

мегабайти, затова Ви препоръчваме да ги изпълнявате, когато сте свързани 

чрез Wi-Fi. Актуализирането чрез GSM мрежата може да допринесе за 

таксуването на оператора за данни, изтеглени от интернет. 

 Моля, не забравяйте, че преди актуализациите нивото на зареждане 
на батерията трябва да е по-високо от 30%. Ако е по-ниско, включете 
устройството в електрическата мрежа и заредете батерията най-
малко до 30%. 

 Докато се актуализира устройството може да се рестартира 
самостоятелно няколко пъти. Не трябва да изваждате батерията или 
да използвате някое от функциите на устройството, тъй като това 
може да доведе до прекратяване на работата на устройството.  
 

18. Безопасно използване на батерията 
Батерията може да бъде заредена с USB порт в компютъра или лаптопа. 
Независимо от това, това не е препоръчителен начин за зареждане на 
работещо устройство поради ниския ток на зареждане, предлаган от USB - 
въпреки че устройството е свързано към батерията, батерията все още 
може да бъде разредена. Ако искате да заредите устройството си по този 
начин, изключете устройството. Ако нивото на батерията е ниско, 
заредете я, за да продължите да използвате телефона. Ако желаете да 
удължите живота на батерията, изчакайте батерията да падне под 20% от 
капацитета на батерията и я заредете на 100%. Ако не се използва, 
извадете зарядното устройство от телефона. Прекомерното зареждане 
може да доведе до скъсяване на живота на батерията. Температурата на 
батерията оказва влияние върху цикъла на зареждане. Преди процеса на 
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зареждане охлаждайте батерията или я загрейте, така че да е близка до 
стайната температура. Ако температурата на батерията надвиши 40ºC, 
батерията не трябва да се зарежда! Не използвайте повредена батерия! 
Продължителността на живота на батерията може да бъде съкратена, ако 
е била изложена на много ниски или много високи температури - това 
води до смущения в телефона, дори когато батерията е била правилно 
заредена.  

 

19. Поддръжка на устройството 
Следвайте тези инструкции. 

• Пазете  телефона  и неговите  акс ес оари далеч от  деца . 
• Избягвайте  контакт с  течности; това може да доведе  до повреда  на 

електронните компоненти. 
• Избягвайте  високи температури, тъй като те  могат  да  съкратят 

живота на електронните компоненти, разтопи пластимасовите 
части или развали батерията. 

• Не  с е  опитвайте  да  разглобите  ус тройс твото . Бърникането по 
устройството от неквалифицирани лица може да доведе до сериозна 
повреда и да наруши неговата работоспособност. 

• За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте 
препарати с висока концентрация на киселини или алкаиди. 

• Използвайте  само оригиналните  аксесоари. Нарушаването на това 
правило може да доведе до невалидност на гаранцията. 

Опаковката на телефона може да бъде изхвърлена за рециклиране според 
регламента.  

 
 
 
 

20. Безопасност на околната среда 
Изключете телефона на места, където употребата му е забранена или 
когато това може да причини смущения или опасност. Използването на 
устройства, при които радиовълните причиняват смущения с медицински 
устройства (т.е. сърдечен пейсмейкър), ако не са правилно защитени (ако 
имате съмнения, консултирайте се с вашия лекар). 

Внимание Изявление 
Производителят не носи отговорност за 

последствията, причинени от неправилното 
използване на устройството и не следването 

на горепосочените указания. 

Версията на софтуера 
може да бъде 

ъпгрейдната без 
предизвестие. 
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21. Използване на ръководството 
21.1 Съгласия 

Без предварителното писмено съгласие на производителя никоя част 
от това ръководство не може да бъде фотокопирана, възпроизвеждана, 
преведена или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и 
да е начин, електронно или механично, включително фотокопиране, 
записване или съхранение в системи за съхранение и обмен на 
информация. 

21.2 Външен вид  
Устройството и снимките, съдържащи се в това ръководство, може да 
се различават от действителния продукт. Аксесоарите, прикрепени 
към комплекта, може да се различават от илюстрациите, включени в 
ръководството. 

21.3 Запазени марки 

• Google, Android, Google Play и другите марки са собственост на google LLC. 

• Oracle и Java са запазени марки на Oracle и / или техните дружества. 

•   Wi-Fi® Wi-Fi логото е запазена марка на Wi-Fi Alliance association. 
• Всички други запазени марки и правата над тях са собственост на 
техните собственици. 

 
Логото с андроидният робот е използвано или редактирано от 
материал създаден и споделен от Google и използван съгласно 

условията, описани в лиценза Creative Commons 3.0 
 

14. Правилно изхвърляне на използвани електронни части 
Уредът е маркиран с пресечена кофа за боклук, в съответствие с 
Европейската Директива 2012/19 / ЕС за употребявано 
електрическо и електронно оборудване (отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване - ОЕЕО). Продуктите, 

обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят или изхвърлят 
заедно с други битови отпадъци след период на използване. 
Потребителят е длъжен да се отърве от употребеното електрическо и 
електронно оборудване, като го достави до определената точка за 
рециклиране, в която се рециклират опасни отпадъци. Събирането на 
този вид отпадъци на определени места и действителният 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 получите информация за това къде и как да се изхвърля 
използваното електрическо и електронно оборудване по 
екологосъобразен начин, потребителят трябва да се свърже с местното 
правителство, с пункта за събиране на отпадъци или с пункта за 
продажба, където е закупено оборудването. 
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15. Правилно изхвърляне на използвана батерия 
Съгласно Директивата на ЕС 2006/66 / EC с промените, 
съдържащи се в Директива на ЕС 2013/56 / ЕС за изхвърляне на 
батерии, този продукт е обозначен със символ за зачеркнатия 

контейнер за боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този 
продукт, не трябва да се изхвърлят с обикновени битови отпадъци, но да 
се третират в съответствие с правните директиви и местните разпоредби. 
Не се разрешава изхвърлянето на батерии и акумулатори с несортирани 
битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да 
използват наличните места за събиране на тези артикули, което им 
позволява да се връщат, 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 изхвърляне на отпадъци или депониране. 
 

 За да извадите батерията, свържете се с оторизиран сервизен 
център на производителя. Не правете това сами, тъй като това може да 
повреди батерията, оборудването и тялото на оператора. Този вид 
работа трябва да се извършва само от квалифициран персонал на 
сервизния център на производителя. 
 

24. Коефициент (SAR) 
SAR е стойност, показваща количеството излъчвано от телефона 
излъчване. Пределната стойност на ССП, препоръчана от Съвета на 
Европейския съюз, е 2 W / kg. Таблицата по-долу показва максималните 
стойности на SAR за телефонната сила на Hammer. 
 

 
GSM 
900 

GSM 
1800 

UMTS 
BAND I 

UMTS 
BAND 
VIII 

LTE B1 LTE B3 LTE B7 LTE B8 
LTE 
B20 

ГЛАВА 0.551 0.208 0.203 0.191 0.394 0.130 0.236 0.293 0.490 

ТЯЛО 0.417 0.409 0.327 0.804 0.382 0.371 0.383 0.765 0.744 

 

25. Декларация за съответствие с Европейски 
Директиви 
mPTech дружество с ограничена отговорност декларира, че 
клетъчният телефон Hammer Energy е в съответствие с 

Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие 
на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: 

http://www.myphone.pl/en/certifications 

http://www.myphone.pl/en/certifications/

