
HAMMER ACTIVE
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Partijas numurs: 201708
Mēs radām Jums.
Šis viedtālrunis radīts tieši Jums. Mēs darām visu, lai lietošana
būtu ērta un Jūs gūtu baudu no tās. Mēs esam paveikuši visu,
lai  lietošanas  elegance,  funkcionalitāte  un  ērtība  būtu
apvienota ar pieņemamu cenu. 
Jūsu  drošības  nolūkā,  lūdzu,  uzmanīgi  izlasiet  šo
rokasgrāmatu.

Ražotājs
myPhone Sp. z o. o.
Novogrodzka iela 31

00-511 Varšava,
Polija

E-mail:
pomoc@myphone.pl

Klientu apkalpošana:
myPhone Sp. z o. o.
Krakovskas iela 119

50-428 Broclava
Polija

http://www.myphone.pl
Ražots Ķīnā

Lietotāja rokasgrāmata
Faktiskais produkts,  saistītie aksesuāri  un dažas tā funkcijas
var atšķirties  no šajā rokasgrāmatā norādītajiem attēliem un
aprakstiem.  Pilna  rokasgrāmatas  versija  pieejama  mūsu
interneta mājaslapā:

www.myphone.pl/hammer-active

Lai atvērtu vietni nolasiet QR-kodu:
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1. Drošība
Iepazīstieties  ar  zemāk  uzskaitītiem  tehniskās  drošības
noteikumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai
pretlikumīga.

—UZMANĪBU—
Visas viedierīces var radīt traucējumus, kas var ietekmēt citu
ierīču darbību. Neieslēdziet  ierīci  vietās,  kur mobilo tālruņu
izmantošana ir aizliegta, tas var izraisīt radiotraucējumus vau
būt bīstami..

—IEROBEŽOJUMU ZONAS—
Izslēdziet  mobilo  ierīci  lidmašīnā,  jo  tā  var  traucēt  citu
lidmašīnas  ierīču  darbību.  Tālrunis  var  traucēt  medicīnas
aprīkojuma darbību. Ievērojiet medicīnas darbinieku norādes
vai aizliegumus.

—DROŠĪBA DUS—
Vienmēr izslēdziet tālruni uzpildot savu automašīnu degvielas
uzpildes  stacijā.  Nelietojiet  savu  tālruni  viegli  uzliesmojošu
ķimikāliju tuvumā.

—DROŠĪBA PIE STŪRES—
Neizmantojiet tālruni vadot jebkuru transportlīdzekli.

—WI-FI (WLAN)—
ES dalībvalstīs WLAN (Wi-Fi) tīklu ēku iekšienē var izmantot
bez jebkādiem ierobežojumiem. 

—KVALIFICĒTS SERVISS—
Izstrādājuma  iestatīšanu  un  remontu  drīkst  veikt  tikai
kvalificēti  un  autorizēti  speciālisti.  Ja  tālruņa  remontu  veic
neautorizēts speciālists, tas var izraisīt  tālruņa bojājumus un
garantijas anulēšanu.

—FIZISKI UN GARĪGI IEROBEŽOTI CILVĒKI—
Šo  ierīci  nedrīkst  lietot  cilvēki  (ieskaitot  bērnus)  ar
ierobežotām  fiziskām  vai  garīgām  spējām,  kā  arī  cilvēki,
kuriem nav elektronisko ierīču lietošanas pieredzes. Viņi ierīci
var lietot tikai tādu cilvēku uzraudzībā, kuri  atbild par viņu
drošību. 
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—ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI—
Tālrunim  ir  aizsardzības  sertifikāts  IP68.  Tas  nozīmē,  ka
tālrunis ir putekļu un ūdens necaurlaidīgs, ja tam nav bojātas
un pareizi  aizvērtas  gumijas  tapas,  bet  skaļruņu membrānas
nav bojātas. Kā arī mēs rekomendējam nepakļaut tālruni ūdens
vai  citu  šķidrumu  ietekmei  bez  attaisnojošiem  iemesliem.
Ūdens  un  citi  šķidrumi  var  negatīvi  ietekmēt  tālruņa
elektronisko  komponentu  darbību.  Ja  tālrunis  ir  mitrs  pēc
iespējas ātrāk noslaukiet un apžāvējiet to.

—AKUMULATORS UN AKSESUĀRI—
Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu un ļoti zemu temperatūru
ietekmei (zemāk par 0°C/32°F vai augstāk par 40°C/100°F).
Ekstremālas  temperatūras  var  samazināt  akumulatora
kapacitāti  un  derīguma  termiņu.  Sargājiet  akumulatoru  no
kontakta  ar  šķidrumiem un metāliskiem priekšmetiem. Šāds
kontakts var izraisīt pilnīgu vai daļēju akumulatora bojājumu.
Akumulators jālieto atbilstoši mērķim. Neiznīciniet, nebojājiet
un nemetiet akumulatoru ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku. Izlietotie vai bojātie akumulatori
jāievieto speciālos konteineros. Pārmērīga akumulatora uzlāde
var  izraisīt  tā  bojājumus.  Tāpēc  viena  akumulatora  uzlāde
nedrīkst ilgt vairāk par 3 dienām.
Nepareiza  veida  akumulatora  uzstādīšana  var  izraisīt
sprādzienu.  Nekad  neatveriet  akumulatoru.  Utilizējiet
akumulatoru  atbilstoši  instrukcijām.  Atvienojiet  neizmantoto
uzlādēšanas  ierīci  no  elektrotīkla.  Uzlādēšanas  ierīces
bojājuma  gadījumā  to  nevajag  remontēt,  bet  jānomaina  uz
jaunu. Izmantojiet tikai oriģinālus ražotāja aksesuārus.

DZIRDE
Lai  izvairītos  no  dzirdes  bojājumiem,
neizmantojiet  ierīci  lielā  skaļuma līmenī ilgstoši,
neturiet ierīci tuvu ausij. 
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REDZЕ
Lai izvairītos no redzes bojājumiem, neskatieties
zibspuldzē  darbības  laikā.  Spēcīgs  gaismas stars
var radīt neatgriezeniskus acs bojājumus! 

2.   Kā izmantot rokasgrāmatu  
Ierīce  un  ekrāna  attēli,  kas  attēloti  šajā  rokasgrāmatā,  var
atšķirties  no  faktiskā  produkta.  Aksesuāri  tālruņa
komplektācijā  var  atšķirties  no  rokasgrāmatas  ilustrācijām.
Rokasgrāmatā  aprakstīto  parametru  pamatā  ir  Android
sistēma, bet tie var atšķirties no tālrunī pieejamiem atkarībā no
ierīcē instalētās operētājsistēmas versijas.

3. Svarīga informācija
Vairākums  lietotņu,  kuras  var  iestatīt  ierīcē,  ir  mobilās
lietotnes. To funkcionalitāte var atšķirties no analogiem, kas
iestatīti  personālajā  datorā.  Ierīces  lietotnes  var  atšķirties
atkarībā  no  valsts,  reģiona,  iekārtas  tehniskā  raksturojuma.
Ražotājs  neatbild  par  problēmām,  kas  radušās  citu  ražotāju
programmatūras  dēļ.  Ražotājs  neatbild  par  anomālijām,  kas
var  rasties,  rediģējot  reģistra  parametrus  un  izmainot
operētājsistēmas  programmatūru.  Mēģinājumi  izmainīt
operētājsistēmu var izraisīt lietotnes nepilnības un problēmas.
Tā rezultātā var tikt anulēta garantija.

4. Tehniskie raksturojumi

Android™ sistēma

Google  ™ operētājsistēma  –  tās  ir  neticamas  iespējas  Jūsu
rokās - visas lietotnes pieejamas jebkurā laikā; pēdējais Gmail
e-pasta klients un pārlūkprogramma – tas ir tikai sākums tam,
ko  Jūs  variet  atrast,  lietojot  viedtālruni,  -  visu  pārējo  Jūs
atradīsiet Google: Play ™ tiešsaistes veikalā. 
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Google Play Store

Visos  ražotāja  viedtālruņos  var  izmantot  Google  Play Store
iegādātās lietotnes. Lai to izdarītu, Jums jāreģistrē personisks
Google konts, ko veido e-pasts un parole. Pēc reģistrēšanās un
noteikumu  apstiprināšanas  Jūs  variet  lietot  maksas  un
bezmaksas Google Play veikalā esošās lietotnes. 

Android robots reproducējas vai pārveidojas Google radītā
un  kopīgi  lietotā  darbībā,  un  tiek  izmantots  atbilstoši
Creative  Commons  3.0  Attribution  licencē  aprakstītajiem
noteikumiem. 

4.1 Kas atrodas iepakojumā
HAMMER ACTIVE viedtālrunis
Lādētājs (adapteris + USB vads)
Saīsināta lietotāja rokasgrāmata
Garantijas talons

Ja kāda no augstāk uzskaitītajiem elementiem nav vai tas
ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. 

Tiek rekomendēts saglabāt iepakojumu sūdzību gadījumā.
Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. 

Utilizējiet  iepakojumu  atbilstoši  vietējiem  noteikumiem,
kad tas vairāk nav vajadzīgs. 
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5. Ārējais izskats, funkcijas un pogas

Numurs Simbols Funkcijas

1 SIM-kartes/microSD ligzda

2 Skārienjūtīgs ekrāns 4.7"

3 Audio savienotājs minijack 3,5 mm

4 Spilgtuma un tuvināšanas sensori

5 Iekšējais skaļrunis

6 2 Mpx kamera

7 8 Mpx kamera
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8 Lukturītis/ LED zibspuldze

9 Skaļuma regulēšanas pogas 

10 Bloķēšana/ieslēgšana/izslēgšana

11 Mikrofons

12 Ārējais skaļrunis

13 microUSB ports

6. Pirms lietošanas uzsākšanas.
6.1 SIM-kartes ievietošana.
Ierīce ir viedtālrunis, kas ražots pēc
Dual  SIM  tehnoloģijas  (2  SIM-
karšu  atbalsts),  kas  ļauj  vienlaikus
izmantot  divus  mobilo  operatoru
tīklus.  Lai  pareizi  ievietotu  SIM-
karti(es),  izslēdziet  viedtālruni,
atveriet  gumijas  aizsargaizbīdni
(sk. bildi). Ievietojiet SIM-karti(es)
slotā(os)  ar  komplektā  esošā
aksesuāra  palīdzību,  pēc  tam
uzmanīgi ievietojiet karšu paliktni
atpakaļ viedtālrunī.
6.2 Atmiņas kartes ievietošana.
Lai pareizi ievietotu atmiņas karti,
izslēdziet  viedtālruni,  ar
komplektā  esošā  instrumenta
palīdzību izņemiet karšu paliktni. Ielieciet atmiņas karti slotā
tā kā parādīts zīmējumā sānos (nano-SIM1 kartes vietā).

Izmantojiet  tikai  ražotāja  rekomendētās  atmiņas  kartes.
Pievērsiet  uzmanību pareizai  (šim viedtālrunim –  microSD)
kartes  formāta  izvēlei,  ietilpībai  un  klasei.  Nesaderīgas
atmiņas  kartes  var  bojāt  ierīci  un  kļūt  par  uzglabāto  datu
izdzēšanas  iemeslu.  Atmiņas  kartes  nesaderība  var  rasties
kartes nepareiza formāta dēļ (vajadzīgais microSD formāts)
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vai  netiek  atbalstīta  kartes  ietilpība  –  tā  ir  lielāka  nekā
ražotāja rekomendētā. 

6.3 Akumulatora uzlāde
Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulators
jāuzlādē  ar  pievienoto  lādēšanas  ierīci  vai  citu  šim  ierīces
tipam paredzētu  lādēšanas  ierīci.  Šaubu  gadījumā vērsieties
pie  pārdevēja  vai  piegādātāja.  Izmantojiet  tikai  ražotāja
rekomendētās  lādēšanas  ierīces  un  vadus.  Nesaderīgu
lādēšanas ierīču un vadu izmantošana var izraisīt akumulatora
eksploziju vai ierīces bojājumu. Kad akumulators ir  gandrīz
jau  izlādējies,  parādīsies  paziņojums  par  zemu akumulatora
uzlādes  līmeni.  Lai  turpinātu  lietot  ierīci  –  uzlādējiet
akumulatoru.  Ja  akumulators  ir  pilnībā  izlādējies,  ierīci
nevarēs  ieslēgt,  pat  tad  ja  uzlādes  process  uzsākts.  Pirms
atkārtotas  ierīces  ieslēgšanas,  akumulators  jāpalādē  vismaz
vairākas  minūtes.  Jebkādu  problēmu  ar  akumulatoru  vai
maiņas  gadījumā  ierīce  jānogādā  ražotāja  servisa  centrā.
Akumulatora  uzlādei  pievienojiet  microUSB  vadu  ierīces
ligzdai, bet pēc tam USB lādēšanas ierīcei. 

Nepareiza lādēšanas ierīces pieslēgšana (USB kabelis)
var  radīt  maiņstrāvas  adaptera  vai  ierīces  bojājumus.
Garantija  neattiecas  uz  zaudējumiem,  kas  radušies
nepareizas lietošanas rezultātā. 

Pieslēdziet lādēšanas ierīci rozetei. Tikko kā tiks sākta uzlāde,
akumulatora ikona, kas atrodas augšējā labajā stūrī, mainīsies
un parādīsies  zibens simbola animācija.  Ja  ierīce  ir  ieslēgta
jāparādās akumulatora uzlādes līmeņa animācijai. 

Ierīce  var  uzsilt  uzlādēšanās  laikā.  Tā  ir  parasta
parādība  un  tas  neietekmē  ierīces  stabilitāti  un
darbspējas. 

Kad  uzlāde  sasniedz  100%,  tas  nozīmē,  ka  akumulators  ir
pilnībā  uzlādēts,  beidziet  uzlādēšanu.  Atvienojiet  lādēšanas
ierīci no rozetes un no viedtālruņa. 

8



© 2017 myPhone. Visas tiesības aizsargātas.            HAMMER ACTIVE LV

Ja  tālruni  nevar  šādi  uzlādēt,  nogādājiet  to  (ar
lādēšanas ierīci) ražotāja servisa centrā.

8. Pogas
Izvēlne

 Nospiežot  uz tās,  parādīsies atvērto lietotņu saraksts,
kurā Jūs varēsiet starp tām pārslēgties vai atslēgt tās. 

 Ar  ātru  dubultu  pieskārienu  tiks  ieslēgta  iepriekšējā
lietotne.

Galvenais ekrāns
Viens ātrs pieskāriens pārslēgs uz galveno ekrānu.
 Ilgstošāks pieskāriens ieslēgs Google meklēšanas sistēmu. 

Atpakaļ
Nospiežot  <atpakaļ> iziesiet  no  lietotnes/pāriesiet  uz

iepriekšējo ekrānu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas poga 
 Viens ātrs pieskāriens bloķēs/atbloķēs ekrānu. 
 Nospiežot pogu apmēram uz 2 sekundēm: 
o Ja viedtālrunis izslēgts – ierīce ieslēgsies. 
o Ja  viedtālrunis  ieslēgts  –  parādīsies  izvēlne,  kas  ļaus

Jums izslēgt,  pārlādēt,  ieslēgt/izslēgt  lidojuma režīmu,
ātri  veikt  izmaiņas  skaļuma  profilā  vai  citas  uzdotās
funkcijas. 

 Nospiežot un turot pogu, Jūs varat ierīci izslēgt “piespiedu
kārtā”. 

Skaļuma regulēšanas poga. 
 Nospiežot pogu balss izsaukuma laikā, tiks palielināts vai

samazināts audio savienojuma skaļums. 
 Pogas  nospiešana  ienākošā  zvana  laikā  atslēdz  zvana

melodiju. 
 Pogas nospiešana tad, kad nav aktīvu zvanu, samazinās vai

palielinās  zvana  melodijas  skaļumu,  izmainīs  skaņas
profilu uz «tikai vibrācija» vai «tikai modinātājs». 
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 Nospiežot  pogu pie  atvērtas  kameras,  tiks  nofotografēts
attēls.  (Strādā  tikai  tajā  gadījumā,  ja  programmatūra
nodrošina funkciju). 

 Pogas nospiešana jebkurā citā lietotnē regulēs mūzikas vai
citu skaņu skaļuma līmeni. 

Ieslēgšana/izslēgšana/restartēšana. 
Lai  ieslēgtu  ierīci,  nospiediet  un  turiet  pogu  ieslēgt/izslēgt
(apmēram 3 sekundes). 
Lai  izslēgtu  ierīci,  nospiediet  un  turiet  pogu  ieslēgt/izslēgt
(apmēram 2 sekundes) un izvēlieties [Izslēgt]. 
Lai  restartētu ierīci,  nospiediet  un turiet  pogu ieslēgt/izslēgt
(apmēram 2 sekundes) un izvēlieties [Restartēšana].
8. Skārienjūtīga ekrāna izmantošana
Viedtālruņa  skārienjūtīgajā  ekrānā  ir  viegli  izvēlēties
elementus  vai  veikt  darbības.  Skārienjūtīgo  ekrānu  var
pārvaldīt ar sekojošu darbību palīdzību:
8.1. Pieskāriens
Pieskarieties  vienu  reizi  opciju,  lietotņu,
izvēlnes lietošanas uzsākšanai. 
8.2 Pārvilkšanas žests
Ātri pārvelciet ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi,
lai paritinātu
sarakstu vai ekrānu.
8.3 Trīskāršs pieskāriens
Ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, 
mērogošanas uzsākšanai – ja šī opcija ir
iespējota Jūsu viedtālruņa iestatījumos.
8.4 Pieskāriens un turēšana
Pieskarieties elementam (iespējams,
ikonai) un turiet to apmēram 1 sekundi.
Pēc tam Jūs varat šo elementu dzēst. 
8.5 Palielināšana/samazināšana
Pieskarieties ekrānam ar diviem
pirkstiem un savienojiet tos vienu
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ar otru, lai palielinātu/samazinātu attēlu
vai karti. 

Skārienjūtīgais  ekrāns  atslēgsies  pēc  kāda  noklusējuma
brīža. Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet bloķēšanas pogu. 

Vairākumā viedtālruņu iespējams iestatīt gaidīšanas laiku,
pirms ekrāns nodziest. Nepieciešams tikai izvēlēties lietotnes
sarakstu: [Iestatījumi] > [Displejs] > [Snauda].

9.   Savienojums ar datoru  
Lai  pieslēgtos  datoram ar  Microsoft  Windows XP /  Vista  /
7/8/10 palīdzību caur USB, Jums jāpieslēdz pievienotais USB
kabelis  daudzfunkcionālajai  viedtālruņa  USB  ligzdai.  Otru
kabeļa  galu  pieslēdziet  Jūsu  datora  ligzdai.  Kad  ierīce  būs
pieslēgta,  Jūsu  datorā  parādīsies  ekrāns  ar  viedtālruņa
nosaukumu  un  iespējamām  operācijām.  Ja  tas  nav  noticis,
pārvelciet ar pirkstu pāri viedtālruņa augšējās malas apakšējai
daļai  un  nospiediet  «USB  uzlādes  režīms».  Parādīsies
papildus  parametri.  Lai  nosūtītu  failus  izvēlieties  "Nosūtīt
(MTP)  failus".  Lai  pārsūtītu  failus  starp  Jūsu  datoru  un
tālruni, izvēlieties: «atvērt ierīci failu aplūkošanai». Tagad
Jūs varat pārsūtīt failus starp tālruni un datoru. 

Ja operētājsistēma neatpazīst tālruņa atmiņu, pārbaudiet
iestatītās  programmatūras  atbilstību.  Atrodiet
programmatūras sarakstu manuāli un izvēlieties «MTP USB
ierīce». 

10.   Lietotnes  
Palaižot  lietotni,  Jūs  variet  maksimāli  izmantot  ierīci.
Darbvirsmas  ekrānā  nospiediet  ikonu  [Izvēlne],  lai  iegūtu
piekļuvi  iestatītām lietotnēm.  Lai  pievienotu  lietotnes  ikonu
ekrāna darbvirsmā, nospiediet lietotnes ikonu lietotnes izvēlnē
un  turiet  to,  bet  pēc  tam,  kad  Jūs  izmainīsiet  skatu  uz
darbvirsmu, izvēlieties vietu, kur Jūs vēlaties, izveidot ikonu
un «atlaidiet» to. 
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11.   Kontaktu pievienošana  
Izveidot  kontaktu  var  ieejot  lietotnē  [Tālrunis]  un
ievietojiet tālruņa numuru. Pēc tam nospiediet «Izveidot jaunu
kontaktu» . Aizpildiet vajadzīgos laukus un nospiediet  
lai saglabātu izmaiņas.

12.   Sakari  
12.1 Zvanu veikšana
Lai  piezvanītu,  nospiediet  ikonu  «Tālrunis»   galvenajā
ekrānā  vai  Android  lietotnes  izvēlnē,  pēc  tam  izvēlieties
klaviatūras  ikonu   . Ievadiet  tālruņa  numuru,  uz  kuru
vēlaties piezvanīt.  Nospiediet  «klausuli»,  kas atrodas ekrāna
apakšējā  daļā,  un  izvēlieties  SIM-karti,  kuru  Jūs  vēlaties
izmantot. 

12.2 Ziņapmaiņa - Messenger
Jūs  variet  pārvaldīt  savas  īsziņas  ar  lietotnes  [Ziņapmaiņa]
palīdzību galvenajā ekrānā vai viedtālruņa izvēlnē.
Atveriet  lietotni  un  nospiediet  ikonu  ,  ievietojiet
numuru  un  vārdu.  Kad  Jūs  izvēlēsieties  kontaktu,  uz
ekrāna parādīsies ziņas ievades ekrāns. Ievadiet ziņu. Lai
nosūtītu  ziņu,  nospiediet  .  Pirms  ziņas  teksta
nosūtīšanas Jūs variet to pārveidot par multimediju ziņu
nospiežot simbolu  , kas atrodas ekrāna kreisajā pusē,
un pievienot failu (attēls, video, mūzika u.t.t.) 

13.   Bluetooth  
Iebūvētais Bluetooth modulis – tā ir datu apmaiņas bezvadu
tehnoloģija  mazos  attālumos  līdz  10  metriem.  Visbiežāk
izmantotās Bluetooth ierīces ir austiņas vai bezvadu akustiskās
sistēmas,  kuras  izmanto  balss  izsaukumiem  un  mūzikas
atskaņošanai.  Kā  arī  bieži  tiek  izmantoti  automašīnu
komplekti  un  citas  bezvadu  mobilās  ierīces,  tādas  kā
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klēpjdatori, planšetes un mobilie tālruņi.

14. Internet service
Ieejiet [Izvēlne]> [Iestatījumi]> [Wi-Fi] un pārvietojiet slīdni
pa labi, lai ieslēgtu to. Ja Jūs vēlaties pievienot vai izveidot
jaunu  Wi-Fi  tīklu,  nospiediet  pogu  «Izvēlne»  un  izvēlieties
opciju  [Papildus] vai  [Atjaunināt].  Šajā  laukā  Jūs
ieraudzīsiet pieejamos Wi-Fi tīklus, savienojuma stāvokli starp
ierīci un šiem tīkliem, zīmīti, kas norāda tīkla signāla līmeni,
drošību (redzamu piekaramo atslēdziņu). 

 Ja Wi-Fi tīkls ir aizsargāts, tad pieslēgšanās mēģinājuma
laikā parādīsies paroles pieprasījums. 

 Ja Jums nav piekļuves pie Interneta iestatiet to: [Izvēlne]
> [Iestatījumi] > [Bezvadu tīkli]> [Sīkāk]> [Mobilie tīkli]>
[Datu  viesabonēšana]  vietējo  zvanu  vai  visu  zvanu
viesabonēšana.
15.   Atrašanās vieta  
Pastāv iespēja atļaut lietotnēm izmantot datus un GPS satelītus
ierīces  aptuvenās  atrašanās  vietas  noteikšanai.  Turklāt  var
atļaut,  Google  izmantot  atrašanās  vietas  datus,  meklēšanas
rezultātu  uzlabošanai.  Pirms  izmantot  atrašanās  vietas
noteikšanas dienestus, tādus kā kartes un navigācijas lietotnes,
vai  interneta  pakalpojumus,  pārliecinieties,  ka  ir  aktivizēts
bezvadu  pieslēgums  Internetam  un  GPS  satelītu  funkcija
izvēlnē [Lietotņu izvēlne]> [Iestatījumi]> [Atrašanās vieta].
16.   Programmatūras atjaunināšana ar OTA  
Laiku  pa  laikam  ražotājs  sniedz  sistēmas  programmatūras
atjauninājumus, tāpēc ierīce iegūst jaunas iespējas, labojumus
u.t.t.  Sistēmā  ir  lietotne  [Sistēmas  atjaunināšana].  Tā  ļauj
Jums pārbaudīt, vai ir pieejams kāds atjauninājums, un ja jā,
Jūs variet to lejuplādēt no Interneta un iestatīt ierīcē. 

Ierīces  iekšējā  atmiņa  НЕ  tiek  izmantota  sistēmas
programmatūras  atjaunināšanai,  tāpēc  atjaunināšanas
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procesā  Jūs  varat  saņemt  paziņojumu  «Atjauninājumu
lejupielādei  un  iestatīšanai  nepieciešama  SD-karte».  Tas
nozīmē,  ka  atjauninājuma fails  ir  tik  liels,  ka  tas  neatbilst
ierīces  standarta  kešatmiņai.  Tāpēc,  lai  pareizi  pabeigtu
atjauninājuma procesu, ievietojiet SD-karti, kurā ir pietiekami
daudz brīvas vietas, un norādiet to sistēmā kā ārējo atmiņu.
Ja  karte  norādīta  kā  iekšējās  atmiņas  paplašināšana,
atjauninājumu veikt nebūs iespējams. 

Atcerieties, ka atjauninājumiem parasti ir prognozējamais
izmērs,  kas  aprēķināts  simtos  megabaitu,  tāpēc  mēs
rekomendējam tos veikt pieslēdzoties pie Wi-Fi. Atjauninājumi
no GSM tīkla var dārgi izmaksāt kā dati, kas lejuplādēti no
Interneta.

Atcerieties,  ka  pirms  atjauninājumu  veikšanas
akumulatora uzlādes līmenim jābūt lielākam par 30%. Ja tas
ir  zemāks,  pieslēdziet  ierīci  pie  tīkla  rozetes  un  uzlādējiet
akumulatoru kā minimums līdz 30%. 

Atjauninājumu  laikā  ierīce  var  patstāvīgi  restartēties
vairākas  reizes.  Akumulators  Jums  nav  jāizņem  un  nav
jāizmanto  ierīces  funkcijas,  jo  tas  var  novest  pie  ierīces
darbības izbeigšanās. 
 
17. Akumulatora pareiza izmantošana.
Akumulatoru  var  uzlādēt  caur  datora  vai  klēpjdatora  USB-
portu. Tomēr nav ieteicams to darīt USB porta uzlādes zemās
strāvas  dēļ  –  pat  ja  ierīce  ir  pieslēgta  barošanas  avotam,
akumulators  tomēr var  izlādēties.  Ja  Jūs  vēlaties  tādā veidā
uzlādēt ierīci, izslēdziet to. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir
zems, uzlādējiet to, lai turpinātu lietot tālruni. Ja Jūs vēlaties
pagarināt  akumulatora  kalpošanas  laiku,  izlādējiet
akumulatoru  zemāk  par  20%  no  akumulatora  tilpuma  un
uzlādējiet  to  līdz  100%.  Ja  lādēšanas  ierīci  neizmantojiet,
atvienojiet  to  no  tālruņa.  Pārmērīga  uzlāde  var  saīsināt
akumulatora darbības laiku. Akumulatora temperatūra ietekmē
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tā  uzlādes  ciklu.  Pirms  uzlādes  procesa  atdzesējiet
akumulatoru vai paaugstiniet tā temperatūru, lai tā būtu tuvu
istabas temperatūrai (apm. 20ºC). Ja akumulatora temperatūra
pārsniedz 40ºC, akumulatoru lādēt nedrīkst! Nelietojiet bojātu
akumulatoru! Akumulatora darbības termiņš var samazināties,
ja  tas tika pakļauts  ļoti  zemas vai  ļoti  augstas temperatūras
ietekmei – tas rada tālruņa traucējumus, pat ja akumulators ir
uzlādēts pareizi. 

18.   Ierīces apkalpošana  
Lai pagarinātu ierīces kalpošanas laiku, rīkojieties saskaņā ar 
šīm instrukcijām. 
 Glabājiet  ierīci  un  tās  aksesuārus  bērniem  nepieejamās

vietās.
 Izvairieties  no  kontakta  ar  šķidrumiem;  tas  var  izraisīt

ierīces elektronisko komponentu bojājumu.
 Izvairieties  no  ļoti  augstām  temperatūrām,  jo  tas  var

samazināt  tālruņa  elektronisko  komponentu  kalpošanas
laiku, izkausēt plastmasas detaļas un iznīcināt akumulatoru.

 Nemēģiniet  izjaukt  ierīci.  Nepareiza  iejaukšanās  ierīces
struktūrā  var  nodarīt  tālrunim  nopietnus  bojājumus  vai
pilnībā iznīcināt to.

 Tīrīšanai  izmantojiet  tikai  sausu  audumu.  Nekad
neizmantojiet  līdzekļus  ar  spēcīgu  skābes  vai  sārmu
koncentrāciju.

 Izmantojiet  tikai  oriģinālos  aksesuārus.  Šī  noteikuma
neievērošanas gadījumā var tikt anulēta garantija.

Ierīces iepakojums jāutilizē atbilstoši vietējiem 
noteikumiem

19.   Vides aizsardzība  
Izslēdziet  tālruni  vietās,  kur  tā  lietošana ir  aizliegta  vai  var
radīt traucējumus vai bīstamību. Jebkādu ierīču izmantošana,
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kuras  izstaro  radioviļņus,  var  radīt  traucējumus  medicīnas
iekārtu  (piemēram,  kardio  stimulatori)  darbībā,  ja  tās  nav
pienācīgi  aizsargātas.  Tāpēc  viedtālruņa  izmantošana  šādos
gadījumos ir aizliegta. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu
vai medicīnas iekārtas ražotāju). 

Uzmanību Paziņojums

Ražotājs nav atbildīgs par sekām, kas
iestājušās lietotāja tālruņa nepareizas
lietošanas dēļ vai neievērojot iepriekš

minētās instrukcijas. 

Programmatūras
versija var tikt
atjaunināta bez

iepriekšēja
brīdinājuma.

20. Rokasgrāmatas lietošana
20.1 Piekrišana

Bez iepriekšējas rakstiskas ražotāja piekrišanas nekāda šīs
rokasgrāmatas daļa nedrīkst  būt kopēta,  pavairota,  tulkota
vai  nodota  jebkādā  formā,  vai  ar  jebkādiem  līdzekļiem,
elektroniskiem  vai  mehāniskiem,  ieskaitot  kopēšanu,
ierakstīšanu vai glabāšanu jebkurās informācijas glabāšanas
vai apmaiņas sistēmās.

20.2 Ārējais izskats 
Ierīces un ekrāna attēli, kas attēloti šajā rokasgrāmatā, var
atšķirties  no faktiskā produkta.  Komplektam pievienotie
aksesuāri,  var  atšķirties  no  rokasgrāmatā  iekļautām
ilustrācijām.

20.3 Preču zīmes
 Logotipi Android, Google, Google Play, Google Play un

citi zīmoli ir Google Inc preču zīmes.
 Oracle un Java ir reģistrēti Oracle un/vai tās filiāļu preču

zīmes. 
 Logotips  Wi-Fi®  Wi-Fi  ir  reģistrēta  Wi-Fi  Alliance

asociācijas preču zīme. 
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 Visas  pārējās  preču  zīmes  un  autortiesības  pieder
atbilstošiem to īpašniekiem. 

21.   Izmantotās ierīces utilizācijas noteikumi  
Ierīce  ir  marķēta  ar  pārsvītrotas  urnas  attēlu,  saskaņā  ar
Direktīvu  2012/19/ES  par  elektronisko  izstrādājumu
atkritumiem  (Waste  Electrical  and  Electronic  Equipment  –
WEEE). Produktus ar šādu marķējumu nedrīkst utilizēt kopā
ar  komunālajiem  atkritumiem.  Jūsu  pienākums  ir  utilizēt
elektriskās  un  elektroniskās  ierīces  nogādājot  tās  konkrētā
punktā,  kurā šādi  bīstami atkritumi tiek pakļauti  utilizācijas
procesam. Šāda veida atkritumu savākšana slēgtās telpās un
pareizs atjaunošanas process palīdz aizsargāt dabas resursus.
Pareizi  veikta  elektrisko  un  elektronisko  ierīču  atkritumu
utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēka veselību un apkārtējo vidi.
Lai  iegūtu  informāciju  par  to,  kur  un  kā  var  droši  utilizēt
elektrisko  un  elektronisko  ierīču  atkritumus,  lietotājiem
jāvēršas  atbilstošā  vietējās  varas  institūcijā,  atkritumu
savākšanas  punktā  vai  pārdošanas  punktā,  kurā  ierīce  tika
iegādāta.

22.   Pareiza akumulatora utilizācija  
Saskaņā ar Direktīvu 2006/66/ES par akumulatoru utilizāciju,
ierīce  ir  marķēta  ar  pārsvītrotas  urnas  attēlu.  Šis  simbols
nozīmē,  ka  šajā  produktā  izmantoto  akumulatoru  nedrīkst
utilizēt  kopā ar  komunālajiem atkritumiem, to  vajag utilizēt
saskaņā ar direktīvu un vietējiem priekšrakstiem. Baterijas un
akumulatorus  nedrīkst  izmest  kopā  ar  nešķirotiem
komunāliem  atkritumiem.  Bateriju  un  akumulatoru
īpašniekiem  ir  pienākums  izmantot  esošos  šādu  priekšmetu
pieņemšanas  punktus,  kuri  nodrošina  to  utilizāciju  un
pārstrādi.  ES  bateriju  un  akumulatoru  pieņemšana  un
utilizācija ir atsevišķu procedūru subjekts. Lai uzzinātu vairāk
par  bateriju  un  akumulatoru  pārstrādes  procedūrām,  lūdzu,
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sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas ofisu vai iestādi.

23. SAR koeficents
SAR  koeficients  –  tā  ir  vērtība,  kas  norāda  viedtālruņa
starojuma daudzumu. Eiropas Savienības Padomes ieteiktais
SAR limits  ir  2W/kg.  Zemāk redzamajā  tabulā  ir  atzīmētas
maksimālās  SAR  signāla  koeficenta  vērtības  viedtālrunim
HAMMER ACTIVE.

GSM
900

GSM
1800

UMTS
BAND I

UMTS
BAND VIII

Wi-Fi

HEAD 0,814 0,567 0,579 0,524 0,462

BODY 0,840 1,069 0,752 0,574 0,262

24. Atbilstības deklarācija ES direktīvām

Ar šo myPhone Sp z. o.o. paziņo, ka HAMMER
ACTIVE  mobilais  tālrunis  atbilst  Eiropas
Parlamenta  un Padomes Direktīvai  2014/53/ES.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā lapā:

http://www.myphone.pl/certyfikaty
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