
Greitas naudojimo gidas 

HAMMER ACTIVE 

Partijos numeris: 201708 

Sukurtas Jums. 

Ačiū, kad pasirinkote Hammer prietaisą. Šis produktas buvo 

sukurtas būtent Jums. Mes darome viską, kad naudojimasis 

telefonu būtų malonus ir patogus. Užtikriname, kad gautumėte 

eleganciją, funkcionalumą ir patogų naudojimasi už prieinamą 

kainą.   

Jūsų saugomo labui, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. 

Gamintojas 

myPhone Ltd. 

Nowogrodzka 31  

00-511 Varšuva 

Lenkija 

 

Pagalbos linija: (+370) 

67007100 

E-mail: gedimai@my-

phone.lt 

 

Klientų aptarnavimas: 

myPhone Ltd. 

Krakowska 119 

Vroclovas 

Lenkija 

Elektroninė svetainė: 

http://www.myphone.pl 

Pagaminta Kinijoje   

Vartotojo vadovas 

Tikrasis gaminys ir kompektacijoje 

pridėti priedai, gali skirtis nuo 

vartotojo vadove pavaizduotų 

paveikslėlių. Pilną vartotojo vadovo 

versiją, rasite čia:  

 

www.myphone.pl/hammer-active 

 

Kad atidarytumėte puslapy, paprasčiausiai nuskenuokite šį QR 

kodą. 
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1. Sauga 

Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami šių 

nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti įstatymams. 

—NERIZIKUOKITE— 

Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra  

draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. 

Nemėtykite savo išmaniojo telefono, nes galite jį pažeisti 

mechaniškai.  

—DRAUDŽIAMOS ZONOS— 
Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto 

priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių 

medžiagų arba sprogdinimo zonose. 

—DEGALINĖS— 

Visada išjunkite savo mobilų preitaisą, kol pilatės degalus 

degalinėje. Nesinaudokite telefonu, kai esate šalia degių 

cheminių skysčių, ar medžiagų.  

—SAUGUMAS KELYJE— 

Nesinaudokite prietaisu, kai vairuojate bet kokią transporto 

priemonę.  

—WI-FI (WLAN)— 
Europos Sąjungos šalyse, belaidis internetas WI-FI, turi veikti 

be jokių trikdžių. 

—KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA— 

Tik kvalifikuotas servisas gali taisyti šį prietaisą. 

Nekvalifikuotas taisymas gali pakenkti jūsų prietaisui ir bus 

nutrauktas garantinis aptarnavimas. 

- PSICHIŠKAI AR PROTIŠKAI NEĮGALŪS ŽMONĖS- 

Prietaisas neturėtų būti valdomas psichiškai, ar fiziškai neįgalių 

(įskaitant vaikus) žmonių, ar tų asmenų, kurie neturi 

pakankamai patirties su elektroninių prietaisų naudojimu. Šie 

asmenys gali naudoti prietaisą, tik prižiūrint žmonėms, kurie 

yra atsakingi už neįgaliųjų asmenų saugumą. 

—VAIKAI— 
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Šis prietaisas nėra žaislas. Atminties ir SIM kortelės, yra 

pakankamai smulkios, kad vaikas galėtų jas praryti, ar 

užspringti. Laikykite savo telefoną vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. 

—VANDUO IR KITI SKYSČIAI— 

Rekomenduojame nenardinti savo telefono į vandenį, ar kitą 

skystį, kai tam nėra svarbios priežasties. Jei taip nutiko, kad 

įrenginys atsidūrė vandenyje, ar kitame skystyje, reikia 

nedelsiant ištraukti telefoną, nuvalyti ir gerai jį išdžiovinti. 

—BATERIJOS IR AKSESUARAI— 
Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos temperatūros 

(žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios temperatūros gali 

turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto su skysčiais ir 

metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką 

baterijos žalą. Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal 

paskirtį. Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova 

gali sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų trukti ne 

ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone 

priedus. 

KLAUSA 

Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite 

telefono esant nustatytam aukštam garsumo lygiui 

ilgą laiką. Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies. 

REGA 

Siekiant išvengti žalos jūsų regėjimui, nežiūrėkite iš 

arti į įjungtą žibintuvėlį jūsų telefone. Galingas 

šviesos spindulys, gali sukelti neatstatomą žalą jūsų 

regėjimui! 

2. Naudojimasis vartotojo vadovu 

Paveikslėliai, kurie yra šiame vartotojo vadove, gali skirtis nuo 

paveikslėlių, kurie yra telefone. Pridėti aksesuarai, gali skirtis 

nuo aksesuarų, kurie yra pavaizduoti šiame vartotojo vadove. 

Šiame vartotojo vadove aprašyti nustatymai yra naudojami 
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android sistemoje, tačiau jie gali skirtis jūsų telefone, tai 

priklauso nuo to, kokia operacinė Sistema yra įdiegta jūsų 

telefone.  

 

3. Svarbi informacija 

Įdiegtos programos jūsų išmaniajame telefone, gali skirtis nuo 

tų programų, kurios yra įdiegtos jūsų asmeniniame 

kompiuteryje. Programos, taip pat gali skirtis priklausomai, nuo 

to, kuriame regione ar šalyje esate.  Gamintojas neatsako už 

problemas, kurios iškyla, dėl įdiegtos programinės įrangos. 

Gamintojas neatsako už kilusias problemas, kurios gali 

atsirasti, kai nusprendžiate pakeisti operacinės sistemos 

programinę įrangą.  Keisdami pograminę įrangą, galite pakenkti 

telefono daugiafunkcionalumui, o taip pat gali kilti problemų su 

geru programų veikimu. Tai gali būti priežastis, garantinio 

aptarnavimo nutraukimui. Nuo per dažno išmaniojo telefono 

naudojimo, gali atsirasti skausmas akių, rankų, riešų, pečių, 

sprando ir nugaros. Pajutę bet kokį kūno diskomfortą, nustokite 

naudotis telefonu ir pasikonsultuokite su gydytoju.  

 

4. Techniniai parametrai 

Android™ Sistema 

Google ™ operacinė Sistema – neįtikėtinos galimybės yra jūsų 

rankose – visos mobilios programėlės yra pasiekiamos bet 

kuriuo metu; naujausia Gmail™ versija, ar interneto naršyklė, 

tai tik pradžia, to ką galite rasti savo išmaniąjame telefone – 

visa kita rasite parduotuvėje Google Play ™. 

Google Play parduotuvė 

Visi išmaniųjų telefonų naudotojai, gali naudoti programas, 

kurios randasi Google Play parduotuvėje. Registruokite savo 

asmeninę Google paskyrą su elektroniniu paštu ir slaptažodžiu. 
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Po registracijos ir taisyklių patvirtinimo, galėsite siųstis 

nemokamas ir mokamas programas, kurios pataplintos Google 

Play parduotuvėje. 
 

“Android robotas” yra sukurtas ar modifikuotas iš sukurto ir 

Google bendrai naudojamo darbo, pagal licenziją “Creative 

Commons 3.0 Attribution” aprašytus terminus. 

 

4.1 Pakuotės komplektacija 

HAMMER ACTIVE išmanusis telefonas 

Įkroviklis (adapteris + USB kabelis) 

Vartotojo vadovas 

Garantinė kortelė 

 

  Jei kažkurio iš išvardintų daiktų nėra pakuotėje, kriepkitės 

į pardavėją.   

 Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo 

laikotarpiu. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

 Kai prietaisas tampa nebenaudojamas, jį reikia utilizuoti, 

taip, kaip to reikalauja aplinkos apsaugos įstatymai.  

 

5. Telefono išvaizda 
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Numeris  Simbolis Funkcija 

1 
 

SIM kortelių vietos (SIM + microSD 

2 
 

Lietimui jautrus ekranas 4.7" 

3  Ausinių jungtis 3.5 mm 

4 
 

Šviesos ir artumo sensorius 

5  Vidinis garsiakalbis 

6 
 

2 Mpx kamera 

7 
 

8 Mpx galinė kamera  

8  LED apšvietimas/ žibintuvėlis 

9 
 

Garso reguliavimo mygtukai  

10  Įjungimo/ išjungimo mygtukas 
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11 
 

Mikrofonas 

12 
 

Išorinis garsiakalbis 

13  Daugiafunkcinė microUSB jungtis 

 

6. Prieš pradedant naudotis telefonu. 

6.1 SIM kortelių įdėjimas. 

myPhone Hammer Active tai telefonas su Dual SIM 

technologija, kuri jums leis naudotis dviem mobiliais tinklais 

vienu metu. Kad taisyklingai įdėtumėte SIM korteles, išjunkite 

telefoną ir įdėkite SIM kortelę (-es) į skirtus dėklus, su specialiu 

įrankiu, kuris yra dėžutės komplektacijoje. Jei norite naudoti 

microSD kortelę, tuomet ją turite įdėti į nano SIM1 kortelės 

vietą.  

 Naudokite tik tas atminties 

korteles, kurios yra 

rekomenduojamos gamintojo. 

Naudojant kitų tipų microSD 

korteles su didesnėmis nei rekomenduojama talpomis, gali 

atsirasti nepataisoma žala jūsų prietaisui. 

6.3 Baterijos įkrovimas 

Išjunkite telefoną ir atjunkite įkroviklį, tam kad galėtumėte 

išimti bateriją. Naudokite tik tas originalias baterijas ir 

įkroviklius, kurie tinka šiam modeliui. Atidarykite galinį 

saugos dangtelį. Įsitikinkite, ar nepažeidėte jokios telefono 

detalės, ir įdėkite bateriją, taip, kad baterijos aukso spalvos 

kontaktai liestūsi su telefone esančiais aukso spalvos 

kontaktais. Nelieskite pirštais, ar kitais įrankiais aukso spalvos 

kontaktų. Uždarykite galinį saugos dangtelį. Prijunkite įkroviklį 

prie telefono. Kai tik prasidės įkrovimas, piktograma esanti 

ekrano dešiniajame kampe, pasikeis į žaibo piktogramą. Jei 

telefonas yra išjungtas, ekrane pasirodis baterijos piktograma su 

tokiu lygiu, kiek baterija yra įkrauta. Kai įkrovimas pasiekia 
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100%, tai reiškia, jog baterija yra pilnai įkrauta ir įkrovimas yra 

baigtas. Atjunkite įkroviklį nuo telefono.  

 

 

 

 Neteisingas įkroviklio prijungimas prie elektros tinklo, gali 

pažeisti prietaisą. Tokie pažeidimai negali būti taisomi, kaip 

garantinis aptarnavimas. 

 Prietaisas gali kaisti įkrovimo metu. Tai įprastas reiškinys 

ir neturi įtakos geram telefono veikimui. 

 Jei telefono baterija nepasikrauna – kreipkitės į 

sertifikuotą myphone servisą.  

 

 

8. Mygtukai 

Meniu 

 Spaudžiant šį mygtuką, atsidarys laukas, kuriame 

pasirodys programų sąrašas.  

 Greitas dvigubas paspaudimas, įjungs prieš tai naudotą 

programą  

„Namai” 

 Vienas greitas paspaudimas atidarys jums pradinį telefono 

langą.  

 Ilgesnis paspaudimas, atidarys Google paieškos langelį.  

Atgal 

 Spausdami <atgal> išeisite iš esamos programos/ ar grįšite 

į ankstesnį langą. 

Užblokavimo įjungimo/išjungimo mygtukas 

 Vienas greitas paspaudimas užblokuos/ atblokuos telefono 

ekraną.  

 Spaudžiant mygtuką apie 2 sec.:  

o Jei telefonas yra išjungtas – prietaisą įjungsite.  
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o Jei telefonas yra įjungtas – atsiradęs meniu, leis jums 

išjungti/ perkrauti telefoną/ įjungti skrydžio profilį/ keisti 

garso profilį.  

 Taip pat galite išjungti telefoną vienu ilgu šio mygtuko 

paspaudimu.  
 

Garsinimo ir tylinimo mygtukas. 

 Spauskite pokalbio metu, jei norite garsiau, ar tyliau girdėti 

pašnekovą.  

 Spauskite įeinančio skambučio metu, kad nutildytumėte 

skambutį.  

 Spauskite, kai telefonas yra budėjimo režime, patyldinsite, 

ar pagarsinsite įeinančio skambučio garsą, pakeisite garso 

profilį į "vibration only" ar "alarms only". 

 Spauskite, kai įjungta fotografavimo programa, kad 

darytumėte nuotraukas. (Veikia, jeigu leidžia įrašyta 

programinė įranga). 

 Paspaudę, veikiant kitoms programoms – kontroliuosite 

muzikos garso lygį, kalbėjimo instrukcijas ar kitus garsus. 

9. Liečiamo ekrano naudojimas 
Lietimui jautrūs telefonų ekranai, gali būti kontroliuojami šiais veiksmais:  

 

9.1. Lietimas 
Vienas palietimas įjungs programą, nustatymus ar meniu.  
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9.2 Greitas paslinkimas 
Greitas paslinkimas į dešinę, į kairę, 

aukštyn, žemyn, greitai paslinks vaizdą 

į norimą pusę.  
 

 

9.3 Trigubas palietimas 
Greitas trigubas palietimas, leis 

priartinti vaizdą – jei jūsų telefono 

funkcijos leidžia tą daryti.  
 
 

9.4 Vilkimas 
Lieskite piktogramą ir laikant pirštu, 

pervilkite ją į kitą vietą.  

 
 
 

9.5 Palieskite ir palaikykite 
Palieskite elementą ir palaikykite apie 

1 sekundę. Taip jūs galėsite ištrinti tą 

elementą iš ekrano.  
 

 

9.6 Sumažinti ar priartinti vaizdą 
Palieskite ekraną dviem pirštais ir juos 

stumkite vieną nuo kito arba 

priešingai, taip priartinsite arba 

sumažinsite vaizdą.  
 

 

 Lietimui jautrus ekranas išsijungs, po kurio laiko, kai jo 

neliesite. Kad užblokuotumėte ekraną, spauskite blokavimo 

mygtuką. 

 Daugumoje išmaniųjų telefonų, galite nustatyti, po kurio 
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laiko telefono ekranas išsijungs. Jei norite nustatyti, eikite: 

[Settings] > [Display] >  [Sleep]. 

 

10. Telefono prijungimas prie kompiuterio 

Kad prijungtumėte myPhone Hammer Active prie kompiuterio 

su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 

7/8/10/Vista/XP, naudokite USB kabelį, kuris yra mobilaus 

telefono komplektacijoje:  

• Prijunkite USB kabelį prie mobilaus telefono. 

• Kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio. 

• Kai įrenginys yra prijungtas, kompiuterio ekrane, 

pasirodys perspėjimas. 

• Telefone, braukite iš viršaus į apačią ir spustelėkite "USB 

įkrovimo režimą." Yra daugiau pasirinkimo variantų. 

• Norėdami įkelti failus, pasirinkite  "File Transfer". 

• Kompiuterio ekrane turi pasirodyti: "Open device to view 

files". 

Dabar galite įkelti informaciją iš telefono į kompiuterį, ar iš 

kompiuterio į telefoną 

 

Jei operacinė Sistema neranda telefono atminties, 

patikrinkite, ar jūsų telefone įdiegta teisinga tvarkyklė. 

Kompiuteryje rankiniu būdu ieškokite įrenginių sąrašo ir 

pasirinkite "MTP USB device". 

 

  

10. Programos ir jų įdiegimas 

Naudokitės visomis išplėstomis funkcijomis, esančiomis jūsų 

telefone, įdiegiant papildomas programas. Atminkite, kad 

įdiegtos programos iš abejotinų šaltinių, gali pakenkti jūsų 

įrenginiui. Naudokite tik programas, kurios yra siūlomos 

[Google Play]. Kad naudotumėtės [Google Play], susikurkite 

savo asmeninę paskyrą, parduotuvėje [Play Store]. 
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Suraskite norimą programą, naudojant padidinamojo stiklo 

pik  

Įdiegimo procesas prasidės automatiškai. 

Kai įdiegimas bus baigtas, pasirodys pranešimas būsenos 

juostoje. 

Kad pradėtų veikti jūsų atsisiųsta programa, paspauskite 

telefono ekrane atsiradusią programos piktogramą. 

 

11. Pridėti kontaktą 

Vienas iš būdų, pridėti kontaktą telefonų knygoje yra paspausti 

[Telefono] piktogramą  ir rašykite telefono numerį, kurį 

norite pridėti. Tuomet spauskite  "Create a new contact" . 

Atsiras laukeliai, kuriuos reikės užpildyti: Name and surname, 

Phone number, Second phone number, E-mail. Kai užpildėte 

laukelius, spauskite   kad išsaugotumėte pakeitimus. 

12. Komunikacija 

12.1 Skambinimas 

Norėdami paskambinti, palieskite "Telefono" piktogramą , 

kurią rasite pagrindiniame ekrane ir tuomet spauskite 

klaviatūros piktogramą . Įveskite numerį, kuriam norite 

paskambinti. Spauskite "ragelį" ekrano apačioje ir pasirinkite iš 

kurios SIM norėsite skambinti.  

 

12.2 SMS – trumpieji tekstiniai pranešimai 

Savo pranešimus galite vaidyti naudojant programą 

[Messages], esančią pagrindiniame telefono ekrane.   

Įėję į programą, spauskite pliuso piktogramą , įveskite 

numerį ir vardą. Kai pasirinksite kontaktą, kuriam norėsite 

rašyti SMS, pasirodys laukelis, kuriame rašysite tekstą. Kad 

išsiųstumėte žinutę, spauskite . Prieš išsiunčiant žinutę, 

galite ją sukurti, kaip MMS žinutę. Spauskite simbolį ir 
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pridėkite informaciją, kurią norite siųsti ( nuotrauką, video 

įrašą, muziką ir t.t.).   

 

13. Bluetooth 

Telefone yra įdiegta Bluetooth technologija. Bluetooth veikia 

10 metrų spinduliu. Atminkite, kad kai Bluetooth yra 

aktyvuotas, telefonas sunaudos daugiau energijos, nei 

dirbdamas įprastu režimu. 

 

14. Internetas 

Eikite [Applications menu] > [Settings] > [Wi-Fi] ir 

pastumkite slankiklį į dešinę, kad aktyvuotumėte Wi-Fi. Jei 

norite pridėti naują WI-Fi ryšį, palieskite mygtuką “Meniu” ir 

pažymėkite [Advanced] ar [Refresh]. Šiame laukelyje 

matysite galimų tinkle sąrašą, ir jų prieinamumą. Jei tinklas 

pavaizduotas su spyna – jis yra apsaugotas slaptažodžiu.  

 Jei Wi-Fi tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, atsiras 

laukelis, kuriame turėsi įvesti atitinkamą spaltažodį, su virtualia 

klaviatūra.  

 Jei neturite interneto: [Applications menu] > [Settings] > 

[Wireless&Networks] > [More] > [Mobile networks] > 

[Data Roaming] roamingas tarptautiniams skambučiams. 

 

15. Vieta 

Yra galimybė leisti programoms naudoti duomenis iš GPS 

palydovų, siekiant nustatyti apytikslę prietaiso buvimo vietą.  

Taip pat yra galimybė, kad "Google" naudotų duomenis apie 

vietą, siekiant pagerinti paieškos rezultatus. Naudojant 

žemėlapio ir navigacijos programas. Kad įjungtumėte GPS 

palydovą, eikite [Application Menu]> [Settings]> [Location]. 

 

16. Išmaniojo telefono programinės įrangos atnaujinimas 
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su OTA 

Kartais gamintojas turi atnaujinti programinę įrangą, tam kad 

prietaisas turėtų naujas galimybes. Telefone rasite programą 

[System update] . Čia galite patikrinti, ar yra galimas sistemos 

atnaujinimas, jei taip, tuomet galima atnaujinimus atsisiųsti iš 

internet ir juos įdiegti.  

 Programinės įrangos atnaujinimams yra NEnaudojama 

vidinė telefono atmintis, todėl atnaujinimo metu, galite gauti 

pranešimą: "Downloading and installing an update requires 

an SD card." Tai reiškia, kad įdiegti failai yra tokie dideli, kad 

netelpa į atmintį. Todėl pasirūpinkite, kad įdiegtumėte SD 

kortelę su pakankamai daug laisvos vietos.  

 Atminkite, kad vykstant atnaujinimams, yra didelis 

duomenų srautas, mes rekomenduojame naudoti bevielį 

internet WI-FI.  

Atminkite, prieš atnaujinant programinę įrangą, telefono 

baterijos įkrovimo lygis turi būti aukštesnis nei 30%. Jei 

įkrovimo lygis yra mažesnis, tuomet įkraukite bateriją.  

Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, prietaisas 

gali kelis kartus išsijungti ir įsijungti pats. Turite neišimti 

baterijos ir nesinaudoti prietaisu, kol vyksta atnaujinimai.  

17.  Pastabos, kaip teisingai elktis su baterija  

 Norėdami įkrauti bateriją naudokite įkroviklį. Jei baterijos 

įkrovimo lygis yra žemas - įkraukite ją. Norėdami 

padidinti baterijos resursus leiskite baterijai visiškai 

išsikrauti. Įkrovimui galite naudoti USB kabelį, tačiau tai 

nėra rekomenduojama. Jei vistiek norite įkrauti telefoną su 

USB kabeliu, išjunkite prietaisą ir tik tada prijunkite jį prie 

USB. Jei norite prailginti naterijos darbo laiką, kraukite tik 

tada, kai baterijos resursai yra mažesni nei 20%. 

 Jei nenaudojate įkroviklio atjunkite jį nuo telefono. Per 
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ilgas įkrovimas gali sumažinti baterijos resursus. 

 Baterijos temperatūra turi įtakos jos kokybei. Prieš 

pradedant įkrovimo procesą, bateriją reikia atvėsinti arba 

pašildyti, kad ji būtų kambario temperatūros. Jei baterijos 

temperatūra yra aukštesnė kaip 40 laipsnių jos naudoti 

negalima! 

 Nenaudokite pažeistos baterijos! 

 Jei naudojate bateriją aukštoje arba žemoje temperatūroje 

jos resursai sumažės. Telefonas veiks blogiau net jei 

baterija bus visiškai įkrauta. 

 Nemeskite baterijos į ugnį. Neišmeskite senos baterijos į 

ugnį - išmeskite ją į tam skirtus konteinerius. 

18. Įrenginio priežiūra 

Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal saugumo 

taisykles: 

 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 Venkite kontakto su skysčiais ir drėgme, nes galite 

pakenkti prietaisui. 

 Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta 

temperatūra gali sutrumpinti elekroninių telefono detalių 

veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba 

išlydyti kai kurias plastikines dalis. 

 Nebandykite ardyti patys įrenginio. Neprofesionalus 

taisymas, gali padaryti rimtą žalą jūsų telefonui,ir 

panaikinti galiojančią garantiją. 

 Valykite telefoną tik su sausa šluoste. Nevalykite su 

cheminiais valikliais.  

 Naudokite tik originalius priedus ir aksesuarus; naudojant 

neoriginalius priedus, galite pažeisti prietaisą ir gali būti 

nutrauktas garantinis aptarnavimas. 

Gaminio pakuotė, gali būti perdirbama, pagal vietinius 

reikalavimus. 
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19. Aplinkos apsauga 

Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama arba 

kai jis gali sukelti trikdžius ar sukelti pavojų. 

Naudojant įrenginius, kurie naudoja radijo bangas, telefonas 

gali sukelti trikdžius medicinos prietaisams (pavyzdžiui, 

stetoskopui, arba širdies stimuliatoriui), jei jie nėra tinkamai 

apsaugoti, (jei abejojate, pasitarkite su gydytoju arba 

medicininio prietaiso gamintoju. 
 

Dėmesio Perspėjimas 

Gamintojas neatsako už pasekmes, kai 

vartotojas netinkamai naudoja įrenginį 

ir  nesilaiko rekomendacijų. 

Programinė įranga, gali būti 

atnaujinama, be iš ankstinio 

perspėjimo. 

20.  Naudojimasis vartotojo vadovu. 

20.1 Teisėsauga 

• Neplatinkite ir neplagijuokite duomenų, kurie yra 

saugomi įstatymais. 

• myPhone neatsako už vartotoją, kai neleistinai platinami 

ar plagijuojami duomenys, kurie yra apsaugoti įstatymais. 

 

20.2 Išvaizda  

Prietaisas ir aplikacijos šiame vartotojo vadove, gali skirtis 

nuo jūsų turimo prietaiso. Aksesuarai, kurie yra pridėti ir 

kurių aplikacijos yra šiame vartotojo vadove, taip pat gali 

skirtis.  

20.3 Prekiniai žanklai 

 Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, 
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YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ ir Google 

Talk™ yra registruoti Google prekiniai ženklai. 

 Oracle ir Java yra registruoti Oracle prekiniai ženklai. 

Wi-Fi® ir Wi-Fi logotipas yra registruotas  

 Wi-Fi Alliance prekinis ženklas. 

 Visi kiti prekiniai ženklai yra apsaugoti autorinių teisių 

įstatymais 

 

21. Teisingas prietaisų utilizavimas 

Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių 

dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos 

direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrengos atliekų (Waste 

Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip 

paženklinti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu 

su buitinėmis atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus 

įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų 

servisas), kurios surenka ir utelizuoja nebenaudojamus arba 

netinkamus naudoti įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas 

padeda apsaugoti gamtinius išteklius. Tinkamas elektonikos ir 

elektoninių įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį 

žmogaus sveikatai ir aplinkai. 

 

22. Teisingas prietaisų baterijų utilizavimas 

Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija yra 

pažymėta užbraukta šiukšlių dėže. Šis simbolis reiškia, kad taip, 

kaip ir nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su 

buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas 

naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. 

sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir 

utilizuoja šiuos produktus.  

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros 

įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami 

sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių 
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utilizavimą, kreipkitės į savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo 

institucijas, ar atliekų sąvartynus. 

 

23. SAR koeficientas 

SAR koeficientas parodo, koks yra išspinduliuotos radiacijos 

kiekis, šio telefono. Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodytas 

maksimumas SAR koeficiento vertės, kuris yra išspinduliuotas 

myPhone Hammer Active telefonu. 
 

 

 

24. Atitikties deklaracija pagal Europos sąjungos 

direktyvas 

MyPhone Ltd. Deklaruoja, kad telefonas 

HAMMER ACTIVE atitinka esminius direktyvos  

2014/53 / EU reikalavimus ir kitas jam taikomas 

ES sąlygas. Pilną EU deklaracijos tekstą rasite čia:  

http://www.myphone.pl/certyfikaty 

 

 

 

 

 
GSM 

900 

GSM 

1800 

UMTS 

BAND I 

UMTS 

BAND VIII 
Wi-Fi 

Galva 0,814 0,567 0,579 0,524 0,462 

Kūnas 0,840 1,069 0,752 0,574 0,262 


