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SCURT GHID PRACTIC

HAMMER PATRIOT+
Numărul lotului: 201901

MANUALUL DE UTILIZARE
Acest manual include diferite versiuni color ale dispozitivului. Produsul actual, accesoriile care îl însoțesc și unele dintre caracteristici pot diferi de imaginile și descrierile
prezentate în acest manual. Manualul actual sau o versiune mai detaliată al lui sunt de asemenea disponibile pe site-ul producătorului:
www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus
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Atenție

Declarație

Producătorul nu poartă
Versiunea software-ului poate fi
răspundere pentru oricare
actualizată fără o notificare
consecințe cauzate de
prealabilă. Reprezentantul își
utilizare necorespunzătoare
păstrează dreptul de a determina
al telefonului și
interpretarea corectă a
nerespectarea instrucțiunilor
instrucțiunilor de mai sus.
de mai sus.
Siguranta
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și reglementările prezentate aici cu privire la utilizarea telefoanelor mobile în locurile în care inten ționa ți să utiliza ți astfel de
echipamente. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală. În func ție de versiunea instalată a software-ului, a furnizorului de servicii, a cartelei SIM sau a țării, este
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posibil ca unele dintre descrierile din acest manual să nu corespundă telefonului dvs., iar telefonul și accesoriile pot diferi de cele incluse în ilustra țiile din acest manual.
Folosirea oricărui dispozitiv care utilizează unde radio generează interferen țe cu dispozitivele medicale (de exemplu stimulatoare cardiace), dacă acestea nu sunt
securizate în mod corespunzător (în cazul dubiilor, consulta ți un medic sau un producător de dispozitive medicale). Respecta ți întotdeauna orice tip de interdic ții,
reglementări și avertismente transmise de personal.
Atenție: În locurile în care există riscul de explozie (adică sta țiile de benzină, fabricile chimice etc.), este recomandat să opri ți telefonul. Consulta ți regulamentele care
reglementează utilizarea echipamentelor GSM în astfel de locuri.
— SIGURANȚA RUTIERĂ —
În afară de situațiile de urgență, folosirea telefonului în timpul conducerii trebuie efectuată numai cu ajutorul căștilor sau difuzorului, ceea ce asigură siguran ța și nu
limitează abilitățile motorii ale utilizatorului. În cazul lipsei căștilor și dacă persoana dorește oricum să utilizeze telefonul, ea ar trebui să tragă pe dreapta și să oprească
mașina. Acordați atenție reglementărilor legale privind utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Unele componente electronice ale mașinii fără o protec ție adecvată
pot fi afectate de undele emise de telefon; prin urmare, este recomandabil să folosi ți telefonul în mașină numai atunci când antena externă a vehiculului este fixată.
Utilizați serviciile unui profesionist pentru a instala telefonul în mașină.
— SERVICE CALIFICAT —
Numai personalul calificat sau un centru de service autorizat pot instala sau repara acest produs. Repararea printr-un serviciu neautorizat sau necalificat poate duce la
deteriorarea telefonului și la pierderea garanției.
— BATERIE ȘI ACCESORII —
Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte/scăzute (mai joase de 0°C/ 32°F și mai ridicate de 40°C/ 104°F). Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și
durata de viața a bateriei. Evitați contactul cu lichidele și obiectele metalice deoarece acestea pot cauza deteriorarea par țială sau completă a bateriei. Bateria trebuie să
fie utilizată în conformitate cu scopul acesteia. Nu distrugeți, nu deteriorați și nu arunca ți bateria în flăcări, acest lucru poate cauza incendiu. Bateria uzată sau deteriorată
trebuie să fie plasată într-un container special. Încărcarea excesivă a bateriei poate duce la deteriorarea ei. Prin urmare o singură încărcare a bateriei nu trebuie să
dureze mai mult de 12 ore. Deconectați încărcătorul neutilizat de la re țeaua electrică. În caz de deteriorare a firului încărcătorului, aceasta nu trebuie să fie reparat, ci
înlocuit cu unul nou. Utilizați doar accesorii originale de la producător incluse în set. Instalarea unui tip necorespunzător a bateriei poate cauza explozie. Bateria trebuie
eliminată în conformitate cu instrucțiunile.
—APA ȘI ALTE LICHIDE—
Dispozitivul deține certificat de rezistență IP68. Aceasta înseamnă că dispozitivul este rezistent la praf și impermeabil atunci când toate garniturile de cauciuc sunt intacte
și instalate corect. Protejați cât mai mult dispozitivul de apă și de alte lichide. Apa și alte fluide au un efect negativ asupra componentelor electronice ale telefonului. Dacă
este umed, ștergeți și uscați dispozitivul cât mai curând posibil.
—APELURI DE ALARMĂ—
Efectuarea apelurilor de alarmă poate să nu fie posibilă în anumite zone sau circumstan țe. Este recomandat să găsi ți o modalitate alternativă de notificare a serviciilor de
urgență dacă mergeți în acest tip de zone îndepărtate.
—COPII—
Acest telefon nu este o jucărie. Păstrați dispozitivul și accesoriile acestuia departe de accesul copiilor.
— SUNETE —
Pentru a evita deteriorarea auzului nu utilizați dispozitivul la volum înalt perioadă îndelungată, nu pune ți direct la ureche dispozitivul în timp ce el
funcționează.
Continutul pachetului
Înainte de a începe utilizarea telefonului, asigurați-vă că toate elementele următoare sunt incluse în cutie:








telefon HAMMER PATRIOT+
baterie,
încărcător (adaptor + cablu USB),
unealtă pentru slăbirea șurubului
manual de utilizare,

garantia.
Dacă careva dintre articolele de mai sus lipsește sau este deteriorat, contacta ți distribuitorul dvs. Vă sfătuim să păstra ți containerul în caz de plângeri. Nu lăsati
containerul la îndemâna copiilor.
Specificatie tehnică
Două compartimente pentru cartele SIM; sistem hands-free; lanternă, camera de 2 Mpix, FM radio
Ecran: 2.4”, 240x320 pix
Capacitatea bateriei: 1800 mAh
Dimensiuni: 132 x 55 x 29 mm
Greutate: 152 g
Cardurile de memorie suportă până la 32 GB
Parametrii de intrare/ieșire al încărcătorului: 100-240 V~ 0.2 A, 50/60 Hz
Parametri de ieșire al încărcătorului: 5.0 V
1A
Telefonul, funcțiile lui și butoanele

1

Difuzor

2

LED

3

Camera

4

LED

5

Difuzor

Difuzor folosit
telefonice.

pentru

convorbiri

Dioda este folosită ca lanternă.
Lentile pentru cameră

Dioda este folosită ca blițul camerei.
Difuzor pentru sunete de sistem,
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extern

tonuri de apel, muzică.

6

Ecran

Ecran LCD

7

Butonul OK

8

Butonul
<Menu/Meniu
>

În timp ce vă aflați pe ecranul principal
permite
accesarea
Meniului
și
confirmă alegerile făcute în el.
Blochează și deblochează tastatura
telefonului.

9

Butonul
<Contacts/Co
ntacte>

Pe ecranul principal lansează Agenda
telefonului. În timp ce în meniu puteți
ieși sau opta.

10

Butonul
<Green
headset/Re
ceptorul
verde>

Permite preluarea apelului de intrare
sau vizualizarea listei de apeluri.

11

Butonul
<Red
handset/Re
ceptorul
roșu>

Permite respingerea apelului de
intrare. În timp ce vă aflați în meniu
permite reîntoarcerea la ecranul
principal. Pe ecranul principal vă
permite să închideți ecranul sau să îl
activați din nou.

12

13

Butoanele
<Up/Sus>
<Down/Jos>
<Left/Stânga>
<Right/Dreapta
>

Tastatura
telefonului

Pe ecranul principal permite accesarea
meniului și confirmă alegerea făcută
în el.

În meniu permit navigarea prin el. Pe
ecranul principal <Up/Sus> - player
audio,
<Down/Jos>
camera,
<Right/Dreapta> - deșteptătorul,
<Left/Stânga> - calendarul.
Taste care permit formarea numărului
de telefon pe ecranul principal, și
introducerea caracterelor și cifrelor
mesajului în modul de formare SMS.

14

Mufe pentru
căști 3.5 mm

Vă permite să conectați căști la
telefon, pentru a putea asculta radioul
(pentru a îmbunătăți calitatea
recepției - a acționa ca o antenă
suplimentară),
muzică
și,
de
asemenea, pentru a efectua apeluri
(dacă căștile sunt echipate cu un
microfon).

15

Port
microUSB
(sub o clapă
de cauciuc)

Când este conectat, încărcătorul
permite reîncărcarea bateriei. La
conectarea la computer vă permite să
transferați
date
(fotografii,
videoclipuri, muzică).

16

Butonul <*>

La scrierea SMS, afișează simbolurile
pentru a fi introduse în conținut.

17

Pornire/opri
re lanternă

Apăsarea lui timp de 2 secunde
permite să opriți sau porniți lanterna.

18

Butnonul
<#>

Vă permite să comutați între modurile
de sunet și de introducere a
caracterelor atunci când scrieți mesaje
text.

19

Șuruburi

20

Сlapa
compartime
ntului
bateriei

21

Microfonul

Protejează
bateriei.

clapa

compartimentului

Protejează compartimentul pentru
baterii
împotriva
căderii
și
pătrunderea umidității.
Nu-l acoperiți cu mâna în timpul
convorbirii telefonice.
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Schimbarea din greșeală a limbii
Pentru a seta limba utilizatorului, în cazul în care din greșeală a fost setată una necunoscută, apăsa ți [Menu/Meniu] > <up/sus> > < up/sus > < up/sus >> <OK> >
<down/jos>> < down/jos > > <OK> > < down/jos > > < down/jos > > <OK> și alegeți limba dorită al meniului.
Setările din fabrică
Pentru a reveni la setările din fabrică, accesați [Settings/Setări] > [Restore factory settings/Revenirea la setările din fabrică]. Parola necesară pentru a reveni la setările
din fabrică este 1122.
Depanare
Mesaj

Introduceți cartela
SIM.

Soluția posibilă

Asigurați-vă că cartela SIM a fost
instalată corect.
În cazul în care cartela SIM este

Introduceți PIN-ul.

securizată cu PIN cod, trebuie să
introduceți PIN-ul atunci când porniți
telefonul și apăsați <OK>.
În

zonele

unde

semnalul

sau

recepționarea sunt slabe, apelurile pot
Eroare de rețea!

fi imposibile. De asemenea și primirea
apelurilor poate fi imposibilă. Schimbați
locația și încercați din nou.

Calitatea slabă al
sunetului în timpul
apelului.

Asigurați-vă că difuzorul și microfonul
nu sunt acoperite.

Nimeni nu mă poate Telefonul trebuie să fie pornit și
apela.

conectat la rețea GSM.
Microfonul trebuie să fie aproape de
gură.

Nu pot auzi

Verificați dacă microfonul încorporat nu

apelantul./ Apelantul este acoperit.
nu mă poate auzi pe Când sunt utilizate căștile verificați
mine.

dacă sunt conectate corect.
Verificați dacă difuzorul încorporat nu
este acoperit.

Verificați dacă numărul de telefon
introdus este corect.
Nu poate fi stabilită
conexiunea.

Verificați dacă numărul de telefon
introdus este corect înregistrat în
[Phonebook/Agenda telefonică].
Introduceți numărul de telefon corect în
caz de necesitate.

Utilizarea corectă a bateriei
Bateria din acest dispozitiv poate fi încărcată cu un încărcător. Dacă nivelul de energie al bateriei este scăzut, reîncărca ți-o. Pentru a prelungi durata de via ță a bateriei,
lăsați-o să descarce sub 20% din capacitatea bateriei înainte de a conecta încărcătorul și încărca ți-o până la 100%. Dacă nu este utilizat, deconecta ți încărcătorul de la
telefon. Încărcarea excesivă duce la scurtarea duratei de viață a bateriei. Temperatura bateriei afectează calitatea încărcării. Înainte de începerea procesului de încărcare,
reduceți sau ridicați temperatura aproape de temperatura camerei (aproximativ 20 ° C / 68 ° F). Dacă temperatura bateriei depășește 40°C / 104° F, ea nu trebuie
încărcată! Dacă bateria se supraîncălzește, dispozitivul va afișa un mesaj corespunzător. Durata de via ță a bateriei poate fi redusă, dacă este expusă la temperaturi foarte
scăzute sau foarte ridicate - acest lucru cauzează interferențe cu telefonul chiar și atunci când bateria a fost încărcată în modul corespunzător. Utiliza ți bateria numai în
funcție de scopul preconizat. Evitați lăsarea bateriei într-un câmp magnetic, deoarece acesta va cauza scurtarea duratei de via ță a bateriei. Nu utiliza ți o baterie
deteriorată. Nu aruncați bateria în flăcări! Nu aruncați o baterie uzată - trimite ți-o sau returna ți-o la un punct de reciclare autorizat.
Întreținerea corectă al telefonului.
Pentru a extinde durata de viață a telefonului dvs., urmati următoarele îndrumări. Păstra ți dispozitivul și accesoriile departe de accesul copiilor. Evita ți utilizarea telefonului
la temperaturi înalte sau joase; acest lucru poate reduce durata de via ță a componentelor electronice, topi piesele din plastic și distruge bateria. Nu încerca ți să
dezasamblați telefonul. Manipularea structurii lui într-o manieră neprofesională poate cauza deteriorare puternică a telefonului sau îl distruge complet. Pentru cură țare
folosiți numai petică uscată. Niciodată nu folosiți agent cu concentra ție mare de acizi sau alcalii.
Utilizați numai accesorii originale deoarece încălcarea acestei reguli poate duce la pierderea garan ției.
Expunerea telefonului la temperaturi extreme poate reduce nivelul de protec ție. Se recomandă ca telefonul să nu fie utilizat la temperaturi sub 0 ° C / 32 ° F sau mai mari
de 40 ° C / 104 ° F.
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Rata specifică de absorbție (SAR)
SAR este o valoare care indică cantitatea de radiații emise de telefon. Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W / kg. Cea mai mare valoare SAR
pentru HAMMER PATRIOT+ este egală cu 1.395 W/kg.
Puterea maximă de radiofrecvență emisă în gama de
frecvențe.
GSM
850 /
WiFi
UMTS
Bluetooth
Gama de
900 /
2412900/2100
2402-2480
frecvențe
1800 /
2472
MHz
MHz
1900
MHz
MHz
12.35
Puterea de
2.2 dBm
2W/1W
0.25W
dBm
transmisie
EIRP
EIRP

Ambalajul dispozitivului poate fi reciclat în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea corectă al echipamentului uzat.
Dispozitivul este marcat cu un coș de gunoi barat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la Echipament electric și electronic uzat
(Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice - DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie să fie eliminate sau aruncate împreună cu alte
deșeuri menagere după perioada de utilizare. Utilizatorul este obligat să se debaraseze de echipamentul electric și electronic prin livrarea lui la punctul de
reciclare desemnat în care sunt reciclate deșeurile periculoase. Colectarea acestui tip de deșeuri în locațiile desemnate și procesul propriu-zis de recuperare al
acestora contribuie la protecția resurselor naturale. Eliminarea corespunzătoare al echipamentului electric și electronic este benefică pentru sănătatea umană și mediul
înconjurător.
Pentru a obține informație despre locul și modul de eliminare a echipamentelor electrice și electronice uzate într-un mod ecologic, utilizatorul trebuie să contacteze
administrația publică locală, punctul de colectare a deșeurilor, sau punctul de vânzare unde a fost procurat echipamentul.
Eliminarea corectă al bateriilor uzate
În
conformitate cu directiva UE 2006/66/CE cu schimbările continute în directiva UE 2013/56/UE cu privire la eliminarea bateriilor, acest produs este marcat
cu
un simbol coș de gunoi barat cu două linii. Simbolul indică faptul că bateriile utilizate în acest produs nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere obișnuite,
dar trebuie tratate în conformitate cu directivele legale și reglementările locale. Nu se permite ca bateriile și acumulatoarele să fie eliminate împreună cu
deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii bateriilor și acumulatoarelor trebuie să utilizeze punctele de colectare disponibile al acestor unități, care le permite să întoarcă,
recicleze și elimine.
Declarația de conformitate cu directivele Uniunii Europene
Prin prezenta, mPTech Ltd. declară că telefonul mobil HAMMER PATRIOT+ este conform cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declara ției de conformitate a
UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
https://www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus

