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Tvoríme pre Teba. 
Ďakujeme, že ste si vybrali zriadenie značky HAMMER. Pri tvorbe 
produktu sme na vás mysleli a urobili všetko preto, aby jeho využívanie 
bolo vaším potešením. Postarali sme sa, aby vzhľad, funkčnosť a komfort 
pri používaní, sa spájali  s dostupnou cenou. Pre vašu bezpečnosť vám 
odporúčame starostlivo si prečítať nižšie uvedenú používateľskú príručku. 
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Používateľská príručka 
Skutočný produkt, príslušenstvo a niektoré 
jeho funkcie sa môžu líšiť od 
prezentovaných obrázkov a inštrukcií v 
danej príručke. Plná verzia príručky je 
dostupná na webovej stránke: 
 

www.myphone.pl/hammer-active 
 

Pre otvorenie stránky stačí naskenovať QR 
Kód nachádzajúci sa vpravo. 
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2. Bezpečnosť 
Pozorne si prečítajte tu uvedené pokyny. Nedodržanie týchto pokynov 
môže byť nebezpečné alebo nezákonné. 
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—NERISKUJTE— 
Všetky bezdrôtové zariadenia môžu narušiť alebo ovplyvniť fungovanie 
iných zariadení. Nezapínajte zariadenie v miestach, kde je jeho používanie 
zakázané, ani v miestach, kde môže spôsobiť narušenie prevádzky iných 
elektronických zariadení.  

—OBMEDZENÉ OBLASTI — 
Vypnite svoj telefón v lietadle, pretože môže narušiť prevádzku iných 
zariadení, ktoré sú v ňom umiestnené. Telefón môže rušiť prevádzku 
zdravotníckeho zariadenia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. 
Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a upozornení, ktoré posiela 
zdravotnícky personál. 

—BENZÍNOVÉ STANICE— 
Vždy vypnite telefón pri čerpaní paliva. Nepoužívajte telefón v blízkosti 
chemikálií.  

—VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA— 
Nepoužívajte zariadenie počas vedenia motorového vozidla. 

—WI-FI (WLAN)— 
V krajinách EÚ môžete využívať WLAN (Wi-Fi)  v priestoroch 
neobmedzene.  

—KVALIFIKOVANÁ SLUŽBA— 
Iba kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko môžu 
nainštalovať alebo opraviť tento výrobok. Oprava neoprávnenou alebo 
nekvalifikovanou službou môže spôsobiť poškodenie výrobku a stratu 
záruky. 

—FYZICKY ALEBO MENTÁLNE NESPÔSOBILÍ ĽUDIA A DETI— 
Toto zariadenie by nemali obsluhovať ľudia (vrátane detí) s obmedzenými 
fyzickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj ľudia bez 
predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení. Môžu 
používať prístroj iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich 
bezpečnosť. Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a karta SIM sú 
dostatočne malé na to, aby ich dieťa prehltlo a spôsobilo udusenie. 
Uchovávajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí 

—VODA A INÉ KVAPALINY— 
Zariadenie má certifikát rezistentnosti IP68. Znamená to odolnosť voči 
vode a prachu, pokiaľ sú všetky tesnenia neporušené, právne usadené a 
klapka je utiahnutá skrutkami. Nevystavuje zariadenie vode ani iným 
tekutinám zámerne, pretože nevplývajú priaznivo na fungovanie 
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elektronických komponentov. Po kontakte s vodou či inou kvapalinou 
zariadenie čo najrýchlejšie usušte.  

— BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO — 
Vyhnite sa vystaveniu batérie veľmi vysokým / nízkym teplotám (pod 0 ° 
C a nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť 
batérie. Zabráňte kontaktu s tekutinami a kovovými predmetmi, pretože 
môžu spôsobiť čiastočné alebo úplné poškodenie batérie. Batéria by sa 
mala používať podľa jej účelu. Batériu nerozoberajte, nepoškodzujte ani 
nehádžte do plameňov - je nebezpečná a môže spôsobiť požiar. 
Opotrebovaná alebo poškodená batéria by mala byť umiestnená vo 
vyhradenej nádobe. Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť 
poškodenie. Preto by jedno nabíjanie batérie nemalo trvať dlhšie ako 12 
hodín (1 deň absolútne max.). Inštalácia nesprávneho typu batérie môže 
spôsobiť výbuch. Nikdy neotvárajte batériu. Batériu zlikvidujte podľa 
pokynov. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od elektrickej siete. V prípade 
poškodenia nabíjacieho drôtu by sa nemala opravovať, ale mala by byť 
vymenená za novú. Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu  

—SLUCH— 
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, zariadenie nepoužívajte 
dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti, nepoužívajte zariadenie 
v priamom kontakte s uchom. 

—ZRAK— 
Aby ste zabránili poškodeniu zraku, nepozerajte do svetla 
zariadenia z bezprostrednej blízkosti. Silný svetelný lúč 
môže spôsobiť trvalé poškodenie očí. 

  

3. Využitie používateľskej príručky 
Zariadenie a snímky obrazovky, ktoré sú uvedené v príručke sa nemusia 
zhodovať  so skutočným zariadením. Príslušenstvo daného balíku môže 
vyzerať inak než na ilustračných záberoch príručky. V používateľskej 
príručke sú opísané možnosti, ktoré sú dostupné v operačnom systéme 
Android, avšak v závislosti od verzie operačného systému 
nainštalovaného vo vašom zariadení sa môžu odlišovať od volieb 
dostupných v telefóne.  Inštrukcia vychádza z nastavenia predvoleného 
operačného systému. 

4. Dôležité informácie 
Aplikácie nainštalované vo vašom smartfóne sa môžu líšiť od ich 
odpovedajúcich verzií nainštalovaných vo vašom osobnom počítači. 
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Aplikácie vo vašom smartfóne sa môžu líšiť podľa krajiny, regiónu, 
špecifikácií hardvéru a operátora siete. Výrobca nezodpovedá za 
problémy spôsobené softvérom tretej strany. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne abnormality, ktoré sa môžu vyskytnúť pri úprave nastavení 
databázy registra a pri zmene softvéru operačného systému. Pokusy o 
vykonanie zmien v operačnom systéme môžu spôsobiť poruchu 
zariadenia, ukončenie aplikácie a záruku. 
 

5. Technické špecifikácie 

System Android™ 
Operačný systém značky Google™ - úžasné možnosti sú v dosahu vašej 
ruky - všetky aplikácie sú kedykoľvek k dispozícii, najnovší e-mailový 
klient alebo prehliadač Gmail™, je to len začiatok toho, čo objavíte na 
vašom smartfóne - ostatné nájdete v online obchode Google Play ™. 

Sklep Google Play 
Všetci výrobcovia smartfónov majú možnosť používať aplikácie, ktoré sú k 

dispozícii v obchode Google Play. Pre využitie obchodu Google Play sa 
zaregistrujte na konkrétny účet Google s vašou e-mailovou adresou a 

heslom. Po zaregistrovaní a prijatí našich Zmluvných podmienok môžete 
použiť platené a bezplatné aplikácie v službe Obchod Google Play 

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by 
Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 

Attribution License. 
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený z práce vytvorenej a 

zdieľanej spoločnosťou Google a používa sa podľa podmienok popísaných v 
licencii Creative Commons 3.0.. 

 

 

5.1 Obsah balenia 
• Mobilný telefón  HAMMER ACTIVE 
• Sieťová nabíjačka (adaptér + USB kábel) 
• Používateľská príručka 
• Záručný list 

 Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, 
obráťte sa na svojho predajcu. 

 Odporúčame aby, ste si ponechali obal v prípade akejkoľvek sťažnosti. 
Uchovávajte obal mimo dosahu detí. 
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  Zlikvidujte obal podľa miestnych predpisov, pokiaľ nie je potrebný. 
 
 

6. Vzhľad telefónu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Číslo Symbol Funkcia 

1  Sloty pre karty SIM / microSD 

2 
 

Dotyková obrazovka 4.7" 

3  Konektor pre slúchadlá minijack 3,5 mm 
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4  Snímač jasu a priblíženia 

5 
 

Reproduktor 

6  Fotoaparát 2 Mpx 

7  Fotoaparát 8 Mpx 

8  Svetlo / blesk 

9  Tlačidlá na reguláciu hlasitosti 

10  Tlačidlo zapnutia / vypnutia / uzamknutia 

11 
 

Mikrofón 

12 
 

Reproduktor 

13  Multifunkčný microUSB port 

 

7. Pred prvým použitím 
7.1 Inštalácia kárt(y) SIM 
 Zariadenie je smartfón, ktorý podporuje technológiu Dual SIM, to 
znamená, že umožňuje využívať dve mobilné siete súčasne. Ak chcete 
správne vložiť SIM kartu, vypnite telefón. Demontuje gumové tesnenie 
zobrazené na obrázku pomocou 
nástroja v príslušenstve balenia. 
Rázne vsuňte koncovku nástroja do 
otvoru, čím sa vysunie kryt na karty 
(obrázok vedľa). Vložte kartu(y) SIM 
do portu(ov) a zhodne s nákresmi 
opatrne zasuňte kryt s kartami.    
 

 
 
 
7.2 Inštalácia pamäťovej karty 
Ak chcete správne vložiť pamäťovú 
kartu, vypnite telefón. Pomocou nástroja 
v príslušenstve ho otvorte a vysuňte kryt 
na karty. Vložte pamäťovú kartu do portu 
podľa ilustračného obrázku vedľa 
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(namiesto karty nanoSIM1). 
 
 
 

 Používajte iba pamäťové karty odporúčané výrobcom zariadenia - 
pozornosť venujte výberu správneho formátu - microSD, kapacita a typ. 
Nekompatibilné pamäťové karty môžu zariadenie a uložené dáta na 
pamäťovej karte poškodiť. Nekompatibilnosť pamäťovej karty môže byť 
spôsobená nesprávnym formátom karty (formát microSD) alebo 
nepodporovaná kapacita karty. 
 

7.3 Nabíjanie batérie 
Pred prvým zapnutím zariadenia, nabite batériu. Batériu nabíjajte 
pomocou nabíjačky priloženej v sade príslušenstva. V prípade pochybností 
sa skontaktujte s výrobcom alebo kvalifikovanou službou. Využívajte len 
tie nabíjačky a káble, ktoré odporúča výrobca. Použitie nekompatibilných 
nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie 
zariadenia. Keď je batéria takmer vybitá, zobrazí sa svetelná informácia o 
stave batérie. Aby ste mohli naďalej využívať zariadenie, je nutné pripojiť 
nabíjačku. Po úplnom vybití sa zariadenie nemusí automaticky zapnúť 
počas nabíjania. Pred ďalším zapnutím je potrebné zariadenie niekoľko 
minút nabíjať. V prípade problémov s batériou alebo nevyhnutnosťou jej 
výmeny - vráťte zariadenie späť do servisného strediska výrobcu. Ak 
chcete batériu nabiť, pripojte koncovku microUSB do portu na zariadení. 

 Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie 
telefónu. Poškodenia spôsobené nevhodným používaním telefónu nie sú kryté 
zárukou. 
 
Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Po spustení nabíjania sa v pravom 
hornom rohu obrazovky ikona batérie zmení na animovaný symbol blesku, 
po ukončení nabíjania sa opäť zobrazí animácia zobrazujúca stav batérie. 

 Počas nabíjania sa zariadenie môže zahriať. Ide o normálny jav, 
ktorý by nemal ovplyvniť trvanlivosť alebo výkon zariadenia. 
Keď percento nabíjania dosiahne hodnotu 100, znamená to, že 
batéria je nabitá. Odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a zo 
zariadenia smartfón. 

 Pokiaľ nie je zariadenie správne nabíjané, je nutné ho spolu s nabíjačkou 
doručiť do servisného centra výrobcu. 
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8. Tlačidlá 

Menu 
• Jeho stlačením sa zobrazí zoznam otvorených aplikácií, kde je možné 

v nich listovať alebo ich vypínať. 
• Rýchle dvojité stlačenie prepína na predtým používanú aplikáciu.  

Home 
• Jedno krátke stlačenie prepne na domovskú obrazovku, 
• Dlhšie podržanie a uvoľnenie otvorí vyhľadávač Google a prístup k 

funkciám Google Now™.  
Späť 

• Stlačením opustíte aplikáciu/vrátenie na predchádzajúcu obrazovku. 

Tlačidlo zapnutia / vypnutia / uzamknutia 
• Jedným stlačením sa obrazovka uzamkne /odomkne. 
• Stlačenie a pridržanie tlačidla na približne dve sekundy spôsobuje: 
o ak je smartfón vypnutý - zapnutie zariadenia 

• ak je smartfón zapnutý - zobrazí menu s možnosťami na vypnutie 
zariadenia, reštartovanie, režimu v lietadle, rýchle zmeny profilu a iné 
funkcie.  

• Môžete tiež vyvolať "tvrdé vypnutie" stlačením a podržaním tlačidla, 
kým sa zariadenie úplne nevypne.   

Tlačidlá na reguláciu hlasitosti 
• Stlačenie počas trvania hlasového spojenia spôsobuje zvýšenie alebo 

zníženie hlasitosti hovoru. 
• Stlačením počas prichádzajúceho hovoru, stlmí zvonenie. 
• Stlačením na úvodnej stránke, bez aktívneho telefonického spojenia, 

zvyšuje alebo znižuje hlasitosť zvonenia alebo mení profil smartfónu 
na "len vibrácie", "len alarm". 

• Stlačenie tlačidla v aplikácií fotoaparát vytvorí fotografiu. Voľba 
funguje len vtedy, keď softvér poskytuje takúto funkciu. 

• Stlačenie v iných aplikácia reguluje hlasitosť hudby, hlasových správ 
alebo iných zvukov.  

Zapnutie, vypnutie, reštart 
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia 
(približne 3 sekundy). 
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia 
(približne 2 sekundy) a potom zvoľte: [Vypnúť]. 
Ak chcete reštartovať zariadenie, stlačte a podržte (asi 2 sekundy) tlačidlo 
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zapnutia / vypnutia a vyberte: [Reštart]. 
  

9. Používanie dotykovej obrazovky 
Dotyková obrazovka smartfónu umožňuje jednoduché ovládanie a 
vykonávanie operácií. Ovládanie dotykovej obrazovky pomocou nižšie 
uvedených činností. 
 
9.1 Dotyk 
Jedným dotknutím spustíte možnosti, 
aplikácie, menu. 
 

 
9.2 Posun  
Rýchlym presunom nahor, nadol, vľavo alebo 
vpravo sa menia zobrazenia obrazovky. 
 

 
9.3 Trojklik 
Rýchly trojklik spôsobuje priblíženie, pokiaľ je 
túto možnosť obsahujú nastavenia 
smartfónu. 
 
 

9.4 Dotyk a pridržanie 
Dotknite sa položky (ikony) a pridržte 
približne 1 sekundu, následne presuňte, 
odstráňte alebo odinštalujte 
 

9.5 Rozťahovanie a sťahovanie 
Dotknite sa obrazovky dvomi prstami, ich 
rozťahovanie a sťahovanie funguje ako lupa.  
 
 
 
  

 Dotyková obrazovka zariadenia sa po určitej dobe nečinnosti vypne. Ak 
chcete obrazovku zapnúť, stlačte tlačidlo uzamknutia. 

 Vo väčšine smartfónov je možné nastaviť dobu aktívnosti obrazovky. 
[Nastavenia]> [obrazovka]>[spánok]. 
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10. Spojenie s počítačom 
Ak sa chcete pripojiť k počítaču so systémom Microsoft Windows 7/8/10 
/ Vista / XP pomocou kábla USB, pripojte kábel USB s koncovkou  
microUSB do vášho smartfónu. Druhý koniec kábla by mal byť zapojený 
do portu USB vášho počítača. Po pripojení sa na obrazovke počítača 
zobrazí okno s názvom vášho smartfónu a ďalšie možnosti. Ak sa to 
nestane, na svojom smartfóne posuňte prst zhora nadol a kliknite na 
odkaz "Načítavanie zariadenia pomocou USB". Vtedy sa objaví viac 
možností. Ak chcete preniesť súbory, zvoľte možnosť "Prenos súborov". 
Ak chcete vymieňať súbory medzi počítačom a smartfónom, z okna, ktoré 
sa zobrazí na obrazovke počítača, vyberte možnosť "Otvoriť zariadenie na 
zobrazenie súborov". Teraz môžete vymieňať súbory medzi vašim 
smartfónom a počítačom  

 Ak váš operačný systém nevidí pamäť vášho smartfónu, skontrolujte, či je 
nainštalovaný správny ovládač smartfónu. Pokiaľ je potrebné, mechanicky 
vyhľadajte zoznam ovládačov a vyberte "USB MTP zariadenie". 

11. Aplikácie 
Spúšťaním aplikácií môžete plne využiť možnosti vášho zariadenia. Na 
pracovnej ploche stačte ikonu [Menu aplikácie] pre prístup k 
nainštalovaným aplikáciám. Ak chcete na pracovnú plochu pridať skratku 
aplikácie, stlačte a podržte ikonu aplikácie v ponuke aplikácie a vyberte 
umiestnenie skratky aplikácie a preneste ju na ňu. 
 

12. Pridávanie kontaktov 
Jedným zo spôsobov je otvorenie aplikácií Telefón, výber ikony 

klávesnice  a zapísanie čísla smartfónu, ktorý chcete pridať. . 

Následne stlačte tlačidlo "Vytvoriť nový kontakt" . Zobrazí sa menu s 
možnosťami na vyplnenie: Meno a priezvisko, Telefón, Pracovný telefón, 

E-mail. Vyplňte polia, ktoré sú pre vás potrebné a stlačte , aby sa 
zmeny uložili. 
 

13. Komunikácia 
13.1 Telefonovanie 

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte ikonu "Telefón" , ktorá sa nachádza 
na úvodnej obrazovke alebo v menu aplikácii systému Android a vyberte 

ikonu numerickej klávesnice .  Zadajte telefónne číslo smartfónu, s 
ktorým chcete uskutočniť telefonické spojenie. Stlačte tlačidlo 
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"slúchadlo", ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky a vyberte kartu 
SIM, z ktorej chcete vykonať spojenie.  
 

13.2 SMS - Messenger 

Textové správy môžete spravovať aplikáciou [Správy] , ktorá sa 
nachádza na úvodnej obrazovke alebo v menu smartfónu.  

Aplikáciu spustíte stlačením ikony , ďalej zadajte číslo smartfónu alebo  
meno kontaktu. Keď vyberiete kontakt, uvidíte pole pre zadanie vašej 
textovej správy. Zadajte obsah správy. Ak chcete správu odoslať, stlačte 

tlačidlo . Pred odoslaním textovej správy, ju môžete zmeniť na 

multimediálnu správu stlačením symbolu . Ten sa nachádza na ľavej 
strane okna s možnosťou pridania súboru (obrázok, video, zvuk atď.). 
 

14. Bluetooth 
Zabudované zariadenie Bluetooth je bezdrôtová komunikačná 
technológia krátkeho dosahu. Slúži na vymieňanie údajov v dosahu 
približne 10 metrov. Najčastejšie používanými zariadeniami Bluetooth sú 
slúchadlá, bezdrôtové reproduktory na uskutočňovanie hovorov, 
počúvania hudby, súpravy do automobilov a iné mobilné zariadenia ako sú 
počítače, laptopy, tablety či mobily. 

15. Internet 
Vyberte položku: [Menu aplikácií]> [Nastavenia]> [Wi-Fi] a presuňte 
posuvné tlačidlo doprava (zapnuté). Ak chcete pridať alebo poskytnúť 
novú sieť Wi-Fi, stlačte tlačidlo Menu a vyberte možnosť [Rozšírené] 
alebo [Obnoviť]. Toto pole zobrazuje zoznam dostupných sietí Wi-Fi, stav 
pripojenia medzi zariadením a sieťou, ikonu zobrazujúcu silu signálu , 
zabezpečenie - viditeľný zámok.  

 Ak je sieť Wifi zabezpečená, pri pokuse o pripojenie k nej je potrebné 
zadať heslo, ktoré  sa zadáva pomocou virtuálnej alfanumerickej klávesnice. 

 Ak nemáte internet, prejdite do [Menu aplikácií] > [Nastavenia] > 
[Bezdrôtové siete a siete] > [Viac] > [Mobilné siete] > [Roaming] roaming 
pre domáce spojenia alebo všetky.  
 

16. Lokalizácia 
Môžete povoliť aplikáciám využívať údaje a GPS satelity kvôli približnej 
lokalizácií tiež možnosť povoliť službe Google využiť lokalizačné údaje s 
cieľom úpravy, napríklad, výsledkov vyhľadávania.  Pred použitím služieb 
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určovania polohy, ako sú mapy a navigačné aplikácie alebo internetové 
služby, uistite sa, že ste pripojení k internetu a satelitom GPS v ponuke 
[Menu aplikácií]> [Nastavenia]> [Lokalizácia]. 
 

17. Aktualizácia softvéru smartfónu cez OTA 
Výrobca z času na čas poskytuje aktualizáciu systémového softvéru, ktorý 
dodáva zariadeniu nové možnosti, opravy atď. [Aktualizácia softvéru]. 
Vďaka tomu môžete skontrolovať nové aktualizácie,  stiahnuť z webu a 
nainštalovať  do zariadenia. 

 Pri aktualizácii systémového softvéru sa vnútorná pamäť zariadenia 
NEPOUŽÍVA, takže počas procesu aktualizácie sa môže zobraziť správa 
"Stiahnutie a inštalácia aktualizácie vyžaduje kartu SD". Znamená to, že 
aktualizačný súbor je taký veľký, že sa nezhoduje so štandardnou 
vyrovnávacou pamäťou zariadenia. Preto, aby ste riadne vykonali proces 
aktualizácie, vložte SD kartu s dostatočným voľným priestorom a použiť ju v 
systéme ako externú pamäť. Ak karta bude určená ako   rozšírenie vnútornej 
pamäte, aktualizácia nebude možná. 

 Majte na pamäti, že aktualizácie sú vo veľkosti stoviek megabajtov, preto 
vám odporúčame, aby ste ich vykonali cez Wi-Fi. Aktualizácia 
prostredníctvom siete GSM môže navýšiť poplatok za údaje stiahnuté z 
internetu. 

 Upozorňujeme, aby pred aktualizáciou bola úroveň nabitia batérie vyššia 
ako 30%. Ak stav batérie nespĺňa požadovanú hodnotu , pripojte zariadenie k 
sieťovej nabíjačke a pred aktualizáciou ju nabite nad 30%. 

 Počas procesu aktualizácie sa môže zariadenie samovoľne reštartovať. V 
takom prípade batériu nevyberajte ani ju nepoužívajte, pretože to môže 
spôsobiť prerušenie práce zariadenia 
 

18. Bezpečné používanie batérie 
Batériu v tomto zariadení môžete nabíjať prostredníctvom portu USB v 
počítači alebo notebooku. Nie je to však odporúčaný spôsob nabíjania 
batérie zariadenia kvôli nízkemu prúdu - napriek tomu, že je pripojený k 
zdroju napájania, môže byť batéria stále vybitá. Pokiaľ je úroveň nabitia 
batérie nízka, nabite ju a pokračujte v používaní zariadenia. Ak chcete 
predĺžiť životnosť batérie, nechajte ju vybiť pod 20% plnej kapacity 
batérie a potom ju úplne nabite. Ak nepoužívate nabíjačku, odpojte ju od 
zariadenia. Prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Teplota batérie je 
ovplyvnená nabíjaním. Pred spustením procesu nabíjania môže batéria 
vychladnúť alebo zvýšiť svoju teplotu tak, aby sa blížila  k štandardnej 
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izbovej teplote. Ak teplota batérie presiahne 40 ° C, nedá sa nabíjať! 
Nepoužívajte poškodenú batériu! Životnosť batérie sa môže skrátiť, ak je 
vystavená veľmi nízkym alebo extrémne vysokým teplotám. Narúša to 
prevádzku prístroja, aj keď je batéria správne nabitá. 

 

19. Údržba zariadenia 
Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, postupujte podľa nižšie 
uvedených pokynov. 
•  Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. 
• Zabráňte kontaktu s tekutinami, pretože môžu poškodiť elektronické 
časti zariadenia. 
• Vyhnite sa extrémne vysokým teplotám, pretože môžu skrátiť životnosť 
elektronických komponentov, roztaviť plastové časti a zničiť batériu. 
• Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie. Neodborný zásah môže vážne 
poškodiť alebo zničiť zariadenie.  
• Na čistenie stroja používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte kyseliny 
ani iné chemikálie.  
• Používajte iba originálne príslušenstvo. V opačnom prípade môže dôjsť k 
zrušeniu záruky. 

 
 
Obaly je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi. 
 
 

20. Bezpečnosť okolia 
Vypnite zariadenie tam, kde je zakázané jeho požívanie, v miestach, kde 
môže pôsobiť rušivo alebo  spôsobiť nebezpečenstvo. Je zakázané 
používať zariadenia vysielajúce rádiovej vlny, ktoré narúšajú funkčnosť  
zdravotníckych pomôcok (napr. Kardiostimulátory), pokiaľ nie sú riadne 
chránené. Ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo 
výrobcom zdravotníckej pomôcky. 
 

Pozor Výkaz 

Výrobca nezodpovedá za žiadne následky 
spôsobené nesprávnym používaním telefónu a 

nedodržaním vyššie uvedených pokynov. 

Verziu softvéru je možné 
inovovať bez 

predchádzajúceho 
upozornenia. 

 

21. Použitie pokynov  
21.1 Licencie 

Bez písomného súhlasu myPhone nesmie byť žiadna časť tejto príručky 
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reprodukovaná, distribuovaná, preložená alebo prenášaná. A to v 
akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek elektronickými či mechanickými 
prostriedkami vrátane kopírovania, nahrávania, ukladania alebo 
zdieľania. 

 

21.2 Vzhľad 
Zariadenie a ilustračné obrázky v tejto používateľskej príručke sa môžu 
líšiť od skutočného produktu. Príslušenstvo zahrnuté v balení sa tiež 
môže líšiť od obrázkov v tejto príručke. 
 

21.3 Autorské práva 
• Android, Google, Google Play, Google Play logo a iné značky 

spadajú do autorských práv Google Inc. 
• Oracle a Java sú zaregistrovanými autorskými právami firmy Oracle 

a / alebo jej pridružených spoločností.  
• Wi-Fi® tiež logo Wi-Fi sú chránené autorskými právami spoločnosti 

Wi-Fi Alliance.  
• Všetky ostatné autorské práva patria ich príslušným majiteľom. 

22. Správna likvidácia zariadenia 

 Zariadenie je označené preškrtnutým odpadkovým košom v 
súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ o používaných 
elektrických a elektronických zariadeniach (Odpad z 
elektrických a elektronických zariadení - WEEE). Výrobky 

označené týmto symbolom sa po uplynutí doby používania nesmú 
likvidovať alebo zlikvidovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ 
je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení 
dodaním do určeného recyklačného miesta, v ktorom sa recykluje 
nebezpečný odpad. Zhromažďovanie tohto typu odpadu na určených 
miestach a skutočný proces ich obnovy prispievajú k ochrane prírodných 
zdrojov. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických 
zariadení je prínosom pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete 
získať informácie o tom, kde a ako zlikvidovať použité elektrické a 
elektronické zariadenia spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, 
obráťte sa na svoj miestny úrad, na miesto zberu odpadov alebo na miesto 
predaja, kde bolo zariadenie zakúpené. 

23. Správna likvidácia použitých batérií 

Podľa smernice EÚ 2006/66 / EC o likvidácii batérií je tento 
výrobok označený symbolom prečiarknutého odpadkového 
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koša. Symbol naznačuje, že batérie používané v tomto výrobku by nemali 
byť likvidované s bežným domovým odpadom, ale musia byť ošetrované v 
súlade s právnymi predpismi a miestnymi predpismi. Nie je dovolené 
likvidovať batérie a akumulátory netriedeným komunálnym odpadom. 
Používatelia batérií a akumulátorov musia používať dostupné zberné 
miesta týchto položiek, ktoré im umožňujú vrátiť sa a recyklovať. V rámci 
EÚ je zber a recyklácia batérií a akumulátorov predmetom samostatných 
postupov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch 
recyklácie batérií a akumulátorov, obráťte sa na miestny úrad alebo 
inštitúciu na likvidáciu alebo skládku. 
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24. Faktor SAR 
Horná hranica hodnoty SAR odporúčaná Radou Európskej únie je 2 W/kg. 
Nižšie uvedená tabuľka ukazuje maximálne hodnoty  faktoru SAR pre 
telefón HAMMERACTIVE. 
 

 
GSM 
900 

GSM 
1800 

UMTS 
BAND 

I 

UMTS 
BAND 

VIII 

LTE 
B1 

LTE 
B3 

LTE 
B7 

LTE 
B8 

LTE 
B20 

HLAVA 0,551 0,208 0,203 0,191 0,394 0,130 0,236 0,293 0,490 

TELO 0,417 0,409 0,327 0,804 0,382 0,371 0,383 0,765 0,744 

 

25. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ 
 

myPhone Sp. Z o.o. Zabezpečuje a deklaruje, že výrobok 
Hammer Active spĺňa všetky príslušné ustanovenia európskej 
smernice2014/53/EU. 
Úplný text vyhlásenia o zhode so smernica EÚ je dostupný na 
adrese: 

http://www.myphone.pl/certyfikaty 


