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Εγχειρίδιο Χρήστη 

HAMMER 3+ 
Lot number: 201703 

 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή HAMMER 3+. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Η 

συσκευή HAMMER 3+ είναι κατασκευασμένη για χρήση σε 

συχνότητες GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz και 3G 900/2100 

MHz. Διαθέτει αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη περίβλημα, 

έγχρωμη οθόνη, φακό, Bluetooth και λειτουργία Διπλής SIM. 

Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατασκευαστή, 

κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να φωτοτυπείται, 

να αναπαράγεται, να μεταφράζεται ή να μεταδίδεται υπό 

οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή 

μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτυπίας, της 

καταγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα 

αποθήκευσης και ανταλλαγής πληροφοριών. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση τους μπορεί να 

είναι επικίνδυνη ή παράνομη. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή σε χώρους όπου η χρήση 

κινητών συσκευών είναι απαγορευμένη ή μπορεί να προκαλέσει 

παρεμβολές ή κίνδυνο. 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. 
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ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

‘Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε 

παρεμβολές, οι οποίες  μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση 

άλλων συσκευών. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας κατά την επιβίβαση σας σε 

αεροπλάνο καθώς ενδέχεται να διαταράξει τη λειτουργία άλλου 

εξοπλισμού που βρίσκεται εκεί. Το τηλέφωνο μπορεί να 

επηρεάσει τη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία 

και φορείς προστασίας της υγείας. Τηρήστε τυχόν απαγορεύσεις, 

κανονισμούς και προειδοποιήσεις που θεσπίζονται από το ιατρικό 

προσωπικό. 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην 

είναι δυνατή σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Συνίσταται να 

βρείτε έναν εναλλακτικό τρόπο για να ειδοποιήσετε τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης εάν πρόκειται να βρεθείτε σε μη αναπτυγμένες 

ή απομακρυσμένες περιοχές. 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εγκαταστήσει ή να 

επιδιορθώσει αυτό το προϊόν. Η επισκευή από μη 

εξουσιοδοτημένη υπηρεσία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 

τηλέφωνο και απώλεια εγγύησης. 
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνο ενώ ανεφοδιάζετε το 

αυτοκίνητό σας. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε 

χημικά. 

ΠΑΙΔΙΑ 

Το τηλέφωνο δεν είναι παιχνίδι. Η κάρτα μνήμης και η κάρτα  

SIM έχουν μικρό μέγεθος ώστε υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν 

από ένα παιδί και να προκαλέσουν πνιγμό. Κρατήστε τη συσκευή 

και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά. 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες 

σωματικές ή ψυχικές ικανότητες, καθώς και από ανθρώπους 

που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την 

επίβλεψη των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά 

τους. 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ 

Η συσκευή διαθέτει πιστοποιητικό αντίστασης IP68. Αυτό 

σημαίνει ότι η συσκευή είναι ανθεκτική στη σκόνη και αδιάβροχη 

όταν όλα τα ελαστικά σταθεροποιητικά είναι άθικτα και 

τοποθετημένα σωστά, καθώς και όταν το κάλυμμα είναι σωστά 

σφιγμένο με βίδες και οι μεμβράνες των ηχείων είναι άθικτες (δεν 

έχουν μολυνθεί π.χ. με μεταλλική σκόνη) . Συμβουλεύουμε επίσης 

να μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε νερό ή άλλα υγρά. Το νερό και 

άλλα υγρά δεν έχουν θετική επίδραση στα ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα του τηλεφώνου. Εάν βραχεί, σκουπίστε και 

στεγνώστε τη συσκευή το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν 

τηρούνται αυτοί οι κανόνες και παρατηρηθεί ακατάλληλη χρήση, 
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δεν θα ληφθούν υπόψη καταγγελίες σχετικά με την ανθεκτικότητα 

της συσκευής στη σκόνη ή/και το νερό. 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε πολύ υψηλές / χαμηλές 

θερμοκρασίες (κάτω από 0 ° C / 32 ° F και πάνω από 40 ° C / 104 

° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν την 

χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε 

την επαφή με υγρά και μεταλλικά αντικείμενα, καθώς μπορεί να 

προκαλέσει μερική ή πλήρη βλάβη της μπαταρίας. Η μπαταρία 

πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό της. Μην 

καταστρέψετε, βλάψετε ή ρίξετε την μπαταρία σε φλόγες - είναι 

επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η φθαρμένη ή 

μειωμένης απόδοσης μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί σε ειδικό 

δοχείο. Η υπερβολική φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά. Επομένως, μία φόρτιση της μπαταρίας δεν θα 

πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 ώρες. Η εγκατάσταση 

λανθασμένου τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 

Ποτέ μην ανοίγετε την μπαταρία. Απορρίψτε τη μπαταρία 

σύμφωνα με τις οδηγίες. Αποσυνδέστε τον αχρησιμοποίητο 

φορτιστή από την παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση βλάβης του 

καλωδίου φόρτισης, ο φορτιστής δεν πρέπει να επισκευάζεται 

αλλά να αντικαθίσταται με καινούργιο. Χρησιμοποιήστε μόνο τα 

αυθεντικά εξαρτήματα του αρχικού κατασκευαστή. 

 

ΗΧΟΣ 

Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, μην χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην 

τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στο αυτί σας. 
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ΟΡΑΣΗ 

Για να αποφύγετε βλάβες στην όραση, αποφύγετε να 

εστιάσετε το βλέμμα σας στο φλας όταν αυτό είναι 

ενεργοποιημένο. Μια δυνατή δίοδος φωτός μπορεί να προκαλέσει 

μόνιμη βλάβη του ματιού. 

 

Κατασκευάστηκε από: 

myPhone Sp. z o. o. 

street Nowogrodzka 31 street 

00-511 Warsaw 

Poland 

 

Γραμμή Βοήθειας: (+48 71) 71 77 400 

E-mail: pomoc@myphone.pl 

  

Ιστοσελίδα: http://www.myphone.pl/produkty/hammer/ 

 

Εξυπηρέτηση πελατών: myPhone Sp. z o. o. street Krakowska 119 

50-428 Wrocław Poland 

  

Κατασκευασμένο στην Κίνα. 
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Περιεχόμενα συσκευασίας  

 

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, βεβαιωθείτε 

ότι όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη 

συσκευασία: 

 

• Συσκευή HAMMER 3+ 

• Μπαταρία  

• Φορτιστής (μετασχηματιστής και καλώδιο USB) 

• Εγχειρίδιο Χρήστη 

• Εγγύηση 

• Εργαλείο για άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας 

 

 

 Αν κάποιο από τα παραπάνω αντικείμενα λείπει ή είναι 

κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 

Στη συσκευασία του Hammer 3+ υπάρχει ένα αυτοκόλλητο 

με το αναγνωριστικό IMEI και τον σειριακό αριθμό. 

Συνεπώς συνίσταται η διατήρηση της συσκευασίας σε 

περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Κρατήστε τη 

συσκευασία μακριά από παιδιά. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

▪ Οθόνη: TFT 2,4” 320x240 px  

▪ GSM Συνδεσιμότητα 2G: 850/900/1800/1900 MHz  

▪ GSM Συνδεσιμότητα 3G: 900/1900 MHz  

▪ Μπαταρία: 2000 mAh Ιόντων Λιθίου  

▪ Κάμερα: 2 Mpx  
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▪ Bluetooth 2.0, Wi-Fi, Διπλή SIM, Ραδιόφωνο    
FM, MicroUSB  

▪ Ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη(IP 68)  

▪ Διαστάσεις: 133,5 x 58 x 18 mm  

▪ Βάρος (Συμπεριλαμβανομένης Μπαταρίας): 160 g 

 

Η νεότερη έκδοση του εγχειριδίου είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της εταιρίας μας:   

http://www.myphone.pl/produkty/hammer/ 

 

Ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση του λογισμικού, τον 

παροχέα υπηρεσιών, της κάρτας SIM ή της χώρας, ορισμένες 
από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου μπορεί να μην 
αντιστοιχούν στο τηλέφωνό σας.  

Ανάλογα με τη χώρα, τον παροχέα υπηρεσιών, την κάρτα SIM ή 

την έκδοση της συσκευής, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που περιλαμβάνονται 
στο εγχειρίδιο. 

Οι περιγραφές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται 

στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myphone.pl/produkty/hammer/


10 
 

1. Διάταξη τηλεφώνου, πλήκτρα και λειτουργίες 

 

 

 

 Περιγραφή Λειτουργία 

1 Οθόνη Οθόνη LCD 

2 Υποδοχή Ακουστικών Για χρήση ακουστικών. 

(Λειτουργεί και ως κεραία κατά 

τη λειτουργία του ραδιοφώνου) 

3 Ηχείο Ηχείο για χρήση κατά τη 

διάρκεια κλήσεων. 

4 Δίοδος εκπομπής φωτός (LED) Λειτουργεί ως φακός. 

5 Κάμερα Φακός Κάμερας. 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/myPhone%20Hammer%20ENG.doc%23page12
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6 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 

Φακού 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 

της διόδου φωτός LED 

7 Πλήκτρο Έντασης Ρύθμιση της έντασης της 

συσκευής, της λειτουργίας 

αναπαραγωγής μουσικής και 

του ραδιοφώνου. 

8 Βίδες Σταθεροποιούν το κάλυμμα 

κάτω από το οποίο βρίσκονται 

τοποθετημένες η μπαταρία, οι 

κάρτες SIM και η κάρτα 

μνήμης. 

9 Πλήκτρο <Μενού>  Εισαγωγή στο Μενού. 

Στο Μενού: Επιβεβαίωση της 

επιλεγμένης λειτουργίας. 

10 Πλήκτρο <Επαφές> Εισαγωγή στις Επαφές. 

Στο μενού: Έξοδος από το 

μενού 

 

11 <Πράσινο> πλήκτρο Πιέστε για να απαντήσετε μία 

εισερχόμενη κλήση. 

Πιέστε για να δείτε το αρχείο 

καταγραφής κλήσεων. 

12 <Κόκκινο> πλήκτρο Σας επιτρέπει να απορρίψετε 

μια εισερχόμενη κλήση.  

Στο μενού: Πιέστε για 

επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

Στην αρχική οθόνη: 

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση 

οθόνης 

13 Πλήκτρα <Πάνω> <Κάτω> 

<Αριστερό> <Δεξί> <ΟΚ> 

Στο μενού: Πλοήγηση στο 

μενού.  

Στην αρχική οθόνη: <Πάνω> - 

ενεργοποιεί την λειτουργία 

αναπαραγωγής μουσικής, 

<Κάτω> - Παροχές Διαδικτύου, 
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<Δεξί> - Προφίλ Ήχου, 

<Αριστερό> - Συλλογή 

φωτογραφιών, <ΟΚ> - 

εισαγωγή στο μενού. 

14 Πληκτρολόγιο Στην αρχική οθόνη: Πλήκτρα 

για εισαγωγή τηλεφωνικού 

αριθμού. 

Στη λειτουργία εισαγωγής 

κειμένου: Αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο. 

15 Πλήκτρο * Στο μενού: Κλείδωμα/ 

ξεκλείδωμα του 

πληκτρολογίου. 

Λειτουργία εισαγωγής 

κειμένου: Εμφανίζει σύμβολα. 

16 Μικρόφωνο Σιγουρευτείτε ότι το μικρόφωνο 

δεν εμποδίζεται ή καλύπτεται 

κατά τη διάρκεια της κλήσης. 

17 Πλήκτρο # Λειτουργία εισαγωγής 

κειμένου: Αλλάζει τον τρόπο 

εισαγωγής χαρακτήρων.  

Στο μενού:  

Εναλλαγή μεταξύ των Προφίλ 

Ήχου. 

18 Πίσω ηχείο  Αναπαραγωγή ήχων κλήσης και 

ειδοποιήσεων καθώς 

αναπαραγωγή μουσικής του 

ραδιοφώνου. 

19 Υποδοχή microUSB Θέση σύνδεσης φορτιστή και 

καλωδίου μεταφοράς 

δεδομένων για σύνδεση με τον 

υπολογιστή. 
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Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα. Η ζημιά θα έχει ως 

αποτέλεσμα να μην ισχύει η εγγύηση. 

 

Προσοχή: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου 

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν μπορεί να 

προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. 

2. Εισαγωγή 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τηλεφώνου 

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε 

παρατεταμένα το <κόκκινο> πλήκτρο. Εάν μετά την 

ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας ζητηθεί κωδικός, (με τη μορφή 

"****") πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <OK>. 

 

Εγκατάσταση της κάρτας SIM, της κάρτας μνήμης και της 

μπαταρίας: Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο - 

απενεργοποιήστε το. Αφαιρέστε το πίσω καπάκι του καλύμματος 

- ξεβιδώστε τις βίδες που στερεώνουν το καπάκι χρησιμοποιώντας 

ένα κατσαβίδι ή το εργαλείο που συμπεριλαμβάνεται στη 

συσκευασία. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις χρυσές της 

επαφές στραμμένες προς τα κάτω, με τον τρόπο με τον οποίο 

χαράσσεται η υποδοχή. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις 

χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω, με τον τρόπο με τον 

οποίο είναι χαραγμένη η υποδοχή (δείτε την εικόνα). Η μέγιστη 

χωρητικότητα που υποστηρίζεται από την κάρτα μνήμης είναι 32 

GB. Τοποθετήστε την μπαταρία - η μπαταρία πρέπει να 

τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι χρυσές επαφές να είναι σε 

επαφή με το σύνδεσμο που βρίσκεται αριστερά από την κάρτα 

microSD (δείτε την εικόνα). Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της 
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μπαταρίας στη θέση του - προσέξτε το ελαστικό παρέμβυσμα - 

και σφίξτε τις βίδες. 

 

Φόρτιση της μπαταρίας 

Για να εκθέσετε την υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της 

συσκευής, απομακρύνετε το λαστιχένιο βύσμα με το νύχι σας. 

Συνδέστε το καλώδιο microUSB στην υποδοχή microUSB του 

τηλεφώνου, στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα USB στον 

μετασχηματιστή και σε δίκτυο χαμηλής τάσης. 

* Προσοχή: Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο τηλέφωνο. Οι ζημιές που 

προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση του τηλεφώνου δεν 

καλύπτονται από την εγγύηση. 

Κατά τη φόρτιση, ένα στατικό εικονίδιο της κατάστασης της 

μπαταρίας που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα 

γίνει κινούμενο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το 

φορτιστή από την πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την 

υποδοχή στο τηλέφωνο. 

 

Ένδειξη αποφόρτισης μπαταρίας 

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας χαμηλώσει, εμφανίζεται ένα 

μήνυμα για τη φόρτιση της συσκευής σας. Το εικονίδιο της 

μπαταρίας θα είναι "κενό". Αν το επίπεδο φόρτισης είναι πολύ 

χαμηλό, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να 

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. 
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3. Χρησιμοποιώντας τις Βασικές Λειτουργίες 

Κλείδωμα πληκτρολογίου 

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα μετά από χρόνο που 

έχει προκαθορίσει ο χρήστης.  Το πληκτρολόγιο κλειδώνει 

και χειροκίνητα πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο <*>. 

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο (με κενή οθόνη), πατήστε 

οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, 

πατήστε το αριστερό πλήκτρο "Ξεκλείδωμα" (βρίσκεται στην 

κάτω αριστερή γωνία της οθόνης) και, στη συνέχεια, πιέστε 

<*> στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Το πληκτρολόγιο 

είναι ξεκλειδωμένο. 

 

Πρόσβαση στο μενού 

 

Για πρόσβαση στο μενού του τηλεφώνου, πατήστε το 

κεντρικό πλήκτρο <OK> ή <Μενού> στην οθόνη. 

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης <πάνω>, <κάτω>, 

<αριστερά> ή <δεξιά> επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στη 

λειτουργία Μενού.  

Πατήστε <OK>, για να επιβεβαιώσετε (πρόσβαση στο 

στοιχείο) ή <Πίσω>, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 

οθόνη. 

 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ‘Σιωπηλής’ λειτουργίας 

 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο <#> για να απενεργοποιήσετε 

όλους τους ήχους σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε 

παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να 

εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Meeting mode activated". 

 

Ήχοι και Προφίλ χρηστών 
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Για να ορίσετε το προφίλ ήχου, μεταβείτε στο  

[Μενού] → [Προφίλ χρηστών].  Επιλέξτε το επιθυμητό 

προφίλ ήχου από τη λίστα και πατήστε [Επιλογές] → 

[Ενεργοποίηση] → [Επιλογή] ή <ΟΚ>, για να 

ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ ή [Επιλογές] → 

[Προσαρμογή] → [Επιλογή], για να επεξεργαστείτε το 

προφίλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αποθηκεύστε τις 

αλλαγές πατώντας [Επιλογές] →[Αποθήκευση]. 

 

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης 

 

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το 

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. Συνίσταται να εισάγετε τον 

κωδικό της περιοχής πριν τον αριθμό. Πατήστε το <πράσινο> 

πλήκτρο , για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση 

και στη συνέχεια επιλέξτε τη SIM από την οποία θέλετε να 

γίνει η κλήση. Πιέστε το <κόκκινο> πλήκτρο, για να 

τερματίσετε μια τηλεφωνική κλήση. 

 

Απαντώντας στο τηλέφωνο 

 

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το <πράσινο> 

πλήκτρο ή [Απάντηση] για να απαντήσετε στο τηλέφωνο. 

Πατήστε το <κόκκινο> πλήκτρο για να απορρίψετε / 

τερματίσετε μια τηλεφωνική κλήση. 

 

Μηνύματα γραπτού κειμένου 

 

Δημιουργία και Αποστολή SMS 

 

Επιλέξτε: [Μενού] → [Μηνύματα] → [Σύνταξη μηνύματος]. 
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Εισαγάγετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο. Το πλήκτρο <#> χρησιμοποιείται για την 

επιλογή μεταξύ διαφορετικών τρόπων γραφής. Υπάρχουν οι 

παρακάτω διαθέσιμες λειτουργίες: 

 

• ABC - μόνο κεφαλαία γράμματα, 

 

• abc - μόνο πεζά γράμματα, 

 

• Abc - το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα 

είναι πεζά, 

 

• 123 -μόνο αριθμοί. 

 

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, για παράδειγμα: 

μια τελεία, ένα κόμμα ή μία παύλα κλπ., Πατήστε το 

πλήκτρο <*> και επιλέξτε ένα σύμβολο από τη λίστα ή 

πατήστε το πλήκτρο <1> όσες φορές χρειάζεται (Σε 

οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από 123. 

Για να κάνετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πιέστε το 

πλήκτρο <0>. 

Αφού εισαγάγετε το επιθυμητό κείμενο, πατήστε [Επιλογές] 

και επιλέξτε την επιλογή [Αποστολή σε] και [Εισαγωγή 

αριθμού] ή [Προσθήκη από το Ευρετήριο]. Μετά την 

εισαγωγή ενός αριθμού / την επιλογή μιας επαφής από τον 

τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε: [Επιλογές] → [Αποστολή] 

και επιλέξτε τη SIM από την οποία θα σταλεί το μήνυμα. 

 

Ανάγνωση μηνύματος 

 

Επιλέξτε: [Μενού] → [Μηνύματα] → [Εισερχόμενα], 

επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε [Επιλογές] → 
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[Προβολή] →[Επιλογή] ή <ΟΚ>, για να διαβάσετε το 

μήνυμα. 

 

Τηλεφωνικός κατάλογος στο HAMMER 3+ 

 

 

Προσθήκη νέας επαφής 

 

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή επιλέξτε: [Μενού] → 

[Επαφές] → [Προσθήκη νέας επαφής] →  [OK], επιλέξτε 

που επιθυμείτε να αποθηκευτεί η νέα επαφή [SIM1] ή 

[SIM2] ή [Τηλέφωνο] και επιλέξτε <OK>. Αφού εισάγετε τις 

λεπτομέρειες της νέας επαφής, πατήστε <OK> ή [Επιλογές] 

→ [Αποθήκευση], για να αποθηκεύσετε την επαφή. 

 

Αναζήτηση επαφής 

 

Για να αναζητήσετε επαφή επιλέξτε: [Μενού] → [Επαφές]. 

Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής. Μια 

λίστα με τις επαφές που αρχίζουν με αυτό το γράμμα 

εμφανίζεται στην οθόνη. Για να περιορίσετε τη λίστα 

προσθέστε τα επόμενα γράμματα του ονόματος της επαφής 

.Για να αναζητήσετε μια άλλη επαφή χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα πλοήγησης <πάνω> και <κάτω>. Αφού εντοπίσετε 

την επιθυμητή επαφή και πατήσετε [Επιλογές]. Οι εξής 

επιλογές είναι διαθέσιμες:  

[Προβολή], [Αποστολή μηνύματος κειμένου], [Κλήση], 

[Επεξεργασία], [Διαγραφή], [Αντιγραφή], 

[Μετακίνηση],[Αποστολή επαγγελματικής κάρτας], 

[Προσθήκη στη λίστα αυτόματης απόρριψης], [Ομάδες], 

[Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου]. 
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Διαγραφή επαφών 

 

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε: [Μενού] → 

[Επαφές] → [Επιλογές] → [Ρυθμίσεις τηλεφωνικού 

καταλόγου] →[Διαγραφή όλων των επαφών], εδώ θα 

χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου 

και στη συνέχεια πιέστε <OΚ>. 

 

Σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή 

 

 

Το Hammer 3+ μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω 

USB. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να κάνετε 

προεπισκόπηση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

τηλεφώνου και υπολογιστή. Για να δημιουργήσετε μια τέτοια 

σύνδεση πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο microUSB στην 

υποδοχή USB του τηλεφώνου σας (στο κάτω μέρος του 

τηλεφώνου) και το USB (στην άλλη άκρη του καλωδίου) σε 

θύρα USB στον υπολογιστή σας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 

ένδειξη για σύνδεση USB. Επιλέξτε [Μαζική Αποθήκευση] 

από τη λίστα. Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή 

σας. Τα περιεχόμενα της μνήμης του τηλεφώνου μπορούν να 

προβληθούν χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των 

Windows. 

 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

 

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε 

[Μενού] → [Ρυθμίσεις] → [Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων], εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και 

επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο <OK>. 
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Ο κωδικός πρόσβασης για την επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων είναι 1122. 

 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Ειδοποίηση Προτεινόμενη Λύση 

Τοποθετήστε κάρτα SIM Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα 

SIM έχει τοποθετηθεί σωστά. 

Εισαγάγετε PIN Αν η κάρτα SIM 

προστατεύεται με κωδικό 

PIN , εισάγετε το PIN αφού 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή 

και επιβεβαιώστε πιέζοντας 

το πλήκτρο <ΟΚ>. 

Κανείς δεν μπορεί να με 

καλέσει στο τηλέφωνο 

Η συσκευή πρέπει να είναι 

ενεργοποιημένη και εντός 

δικτύου. 

Πρόβλημα στο Δίκτυο Σε περιοχές όπου το σήμα 

είναι ασθενές ενδέχεται να 

μην είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση κλήσεων. 

Μεταβείτε σε άλλη 

τοποθεσία και προσπαθήστε 

ξανά. 

Δεν μπορείτε να ακούσετε 

τον συνομιλητή σας/ο 

συνομιλητής σας δεν μπορεί 

να ακούσει εσάς 

Τοποθετήστε το στόμα σας 

κοντά στο μικρόφωνο. 

Βεβαιωθείτε ότι το 

μικρόφωνο και το ηχείο δεν 

καλύπτονται από κάποιο 

εμπόδιο. 

Αν χρησιμοποιείτε 

ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι 

έχουν συνδεθεί σωστά. 

 

Κακή ποιότητα ήχου κατά τη 

διάρκεια μιας κλήσης. 

Βεβαιωθείτε ότι το 

μικρόφωνο ή το ηχείο δεν 
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 καλύπτονται από κάποιο 

εμπόδιο. 

 

Είναι αδύνατη η 

πραγματοποίηση κλήσης. 

Ελέγξτε ότι ο αριθμός που 

πληκτρολογήσατε είναι 

σωστός. 

Ελέγξτε ότι ο αριθμός από το 

[Ευρετήριο] είναι σωστός. 

Αν χρειαστεί, εισάγετε το 

σωστό αριθμό. 

 

 

Η σωστή χρήση της μπαταρίας 

 

Η μπαταρία τροφοδοτείται μέσω φορτιστή. Εάν η στάθμη της 

μπαταρίας είναι χαμηλή, φορτίστε την. Για να επεκτείνετε τη 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αφήστε τη στάθμη της να μειωθεί 

κάτω από 20% και φορτίστε την στο 100%. Εάν δεν 

χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο 

και από την παροχή ρεύματος. Η υπερφόρτιση, η παραμονή της 

μπαταρίας σε πολύ υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία ή η φόρτιση 

της μέσα σε μαγνητικό πεδίο θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. 

Η θερμοκρασία της μπαταρίας επηρεάζει την ποιότητα 

φόρτισης. Η μπαταρία πρέπει να ψύχεται ή να θερμαίνεται έτσι 

ώστε η θερμοκρασία της να είναι παρόμοια με τη θερμοκρασία 

δωματίου (περίπου 20 ºC) . Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας 

υπερβεί τους 40 βαθμούς, η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί! 

Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για τον σκοπό της. Μην 

χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν έχει υποστεί ζημιά. Μην 

πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά! Μην πετάτε παλιά, μη 

χρησιμοποιούμενη μπαταρία - στείλτε την ή επιστρέψτε σε μια 

πιστοποιημένη περιοχή συλλογής για ανακύκλωση. 
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Φροντίδα και συντήρηση συσκευής 

 

Κρατήστε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του μακριά από παιδιά 

σε στεγνό μέρος, μακριά από υγρασία, για να παρατείνετε τη 

διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Αποφύγετε τις πολύ υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες καθώς θα μπορούσε να συντομεύσει τη 

ζωή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, να λιώσει τα πλαστικά μέρη 

ή να καταστρέψει την μπαταρία. Συνιστάται να μην 

χρησιμοποιείται το τηλέφωνο σε θερμοκρασίες χαμηλότερες 

από 0 ° C / 32 ° F ή υψηλότερες από 40 ° C / 100 ° F. Μην 

επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Οι μη 

επαγγελματικές παρεμβολές στη δομή του τηλεφώνου μπορούν 

να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες ή ακόμα και καταστροφή της 

συσκευής. Για καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υψηλής συγκέντρωσης 

όξινου ή αλκαλικού διαλύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο 

αυθεντικά εξαρτήματα. Η παραβίαση αυτού του κανόνα μπορεί 

να ακυρώσει την εγγύηση. Η συσκευασία του τηλεφώνου 

μπορεί να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς. 

 

Τεχνολογικά κριτήρια 

 

Δίκτυο: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz και 3G 900/2100 

MHz 

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από τον παροχέα 

υπηρεσιών σας, την κατάσταση του τοπικού δικτύου GSM, την 

έκδοση της κάρτας SIM και τον τρόπο με τον οποίο 
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χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας. 

 

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες που 

οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των παραπάνω 

προτάσεων. 

Η έκδοση του λογισμικού μπορεί να βελτιωθεί χωρίς 

προειδοποίηση. Ο αντιπρόσωπος διατηρεί το δικαίωμα να 

καθορίσει την ορθή ερμηνεία των παραπάνω οδηγιών. 

 

Πληροφορίες Πιστοποίησης (SAR) 

 

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης 

ραδιοκυμάτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε  σύμφωνα με 

τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει 

τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως 

συνιστάται από το Συμβούλιο της ΕΕ. Αυτά τα όρια καθορίζουν 

τα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό 

πληθυσμό και έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους 

επιστημονικούς οργανισμούς βάσει λεπτομερών επιστημονικών 

μελετών, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου περιθωρίου 

ασφαλείας. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν την ασφάλεια 

όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. Το πρότυπο 

έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα υπολογίζεται με μια μονάδα 

μέτρησης γνωστή ως Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης, SAR 

(Specific Absorption Rate). Το όριο SAR που συνιστά το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2 W / kg και 

αφορά την μέση τιμή για 10 γραμμάρια ιστού. Η υψηλότερη 

τιμή SAR για το Hammer3+ είναι 1,190 W / kg. 
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Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 

 Σημείωση: Η συσκευή σημειώνεται με το σύμβολο ενός 

διασταυρωμένου κάδου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο 

μετά από μια περίοδο χρήσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή 

να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο χρήστης 

έχει την υποχρέωση να απορρίψει απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αποθέτοντας τα σε καθορισμένο 

σημείο στο οποίο τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα υποβάλλονται σε 

ειδική διαδικασία ανακύκλωσης. Η συλλογή αυτών των 

αποβλήτων σε ειδικούς χώρους και η σωστή διαδικασία 

ανάκτησης συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων. Η 

σωστή απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού έχει θετικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον.  

Για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο 

απόρριψης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, οι χρήστες θα 

πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια ή αρχή της περιοχής τους, 

το σημείο συλλογής αποβλήτων ή το σημείο πώλησης όπου 

αγοράστηκε ο εξοπλισμός.  

 

Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας 

 Σημείωση: Η συσκευή σημειώνεται με το σύμβολο ενός 

διασταυρωμένου κάδου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2006/66 / ΕΣ για την απόρριψη μπαταριών. Αυτό σημαίνει ότι οι 

μπαταρία της συσκευής μετά από μια περίοδο χρήσης δεν πρέπει 

να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα αλλά να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές οδηγίες 
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και τους τοπικούς κανονισμούς.  Δεν επιτρέπεται η απόρριψη 

μπαταριών και συσσωρευτών με αστικά απορρίμματα. Οι χρήστες 

μπαταριών και συσσωρευτών πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

διαθέσιμα σημεία συλλογής αυτών των στοιχείων, τα οποία τους 

επιτρέπουν επιστροφή, ανακύκλωση και απόρριψη. Εντός της ΕΕ, 

η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών 

υπόκειται σε ξεχωριστές διαδικασίες. Για να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με τις υπάρχουσες διαδικασίες ανακύκλωσης μπαταριών 

και συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο ή ένα 

ίδρυμα για τη διάθεση απορριμμάτων ή την υγειονομική ταφή.  

 

Declaration of conformity with European Union 
Directives 

Η myPhone Sp. z o.o. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο 

με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5 / ΕΣ. 

 

 


