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Hammer AXE PRO

Köszönjük, hogy a Hammer AXE PRO készüléket választotta. Jelen leírás segít
eligazodni a működésben.

BIZTONSÁG
Olvassa el a következő pontokat. Ha megszegi őket, az balesethez vagy akár
törvényszegéshez is vezethet.
NE KOCKÁZTASSON
Tartsa kikapcsolva a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos,
ill. interferenciát vagy veszélyt okozhat.
KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁG
Vezetés közben ne használja a mobiltelefont.
INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, ami a teljesítményt is
ronthatja
TILTOTT HELYEK
Tartsuk be az előírásokat. Kapcsolja ki a telefont repülőgépen, valamint orvosi
berendezések, üzemanyag, vegyszerek és robbanásveszélyes területek közelében.
SZAKSZERVÍZ
A termék üzembe helyezését és javítását kizárólag szakember végezheti.
AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK
Az akkumulátort mindig 0 és 40 Celsius fok között tárolja, használja. A szélsőséges
hőmérsékletek csökkenthetik az akkumulátor kapacitását és élettartamát.
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen folyékony vagy fém anyaggal.
Ezen anyagok kárt tehetnek az akkumulátorban vagy teljesen tönkretehetik azt.
Az akkumulátort csak az előírt célra használja.
Használat után húzza ki a töltőt a konnektorból.
Kizárólag eredeti myPhone kiegészítőket használjon, amelyek kompatibilisek az
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Ön készülékével.

VÉSZHÍVÁSOK
A vészhívások egyes gyenge jelerősséggel rendelkező, kevésbé lefedett
területeken nem kivitelezhetőek. Ajánlott ilyen esetekben más utat találni a
segítség hívásra.

ELLENÁLLÓ BURKOLAT
A myPhone Hammer AXE PRO készülék megfelel az IP68 szabványnak, mely
alapján ellenáll a víznek és a pornak.
A használati útmutatóban leírtak betartása mellett, a készülék ellenáll a
nedvességnek és a kosznak a burkolat kialakításának köszönhetően. Fontos hogy
ellenőrizze minden esetben, hogy a csatlakozókat, foglalatokat fedő tömítések jól
illeszkednek, valamint a hangszórónál lévő burkolati elemen sérülések nem
láthatóak. Javasoljuk, hogy ok nélkül ne merítse víz alá az eszközt. Amennyiben
nem követi a kezelési útmutatóban foglalt utasításokat, úgy elvesztheti a
készülékre vonatkozó jótállást, ugyanis a nem megfelelő használatból eredő
sérülések díjmentes javítása nem képzi a jótállás részét.

GYERMEK FELÜGYELET
A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket és tartozékait kisgyermekektől.
Kisebb tartozékait a gyermekek le tudják nyelni, így kockáztatva a fulladás
veszélyt.

AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
Kérjük, első használat előtt olvassa végig a kezelési útmutatót. A leírás a telefon
gyári beállításai alapján készült. További dokumentáció az alábbi honlapon
érhető el: http://www.myphone.pl/.
A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól, a SIM kártyától vagy az országtól függően,
a használati útmutatóban található néhány információ lehet, hogy nem felel meg
a telefon funkciójának, a leírásnak vagy a menüben használt neveknek,
illusztrációknak.

WI-FI (WLAN)
A készülék nem harmonizált frekvenciájú, vezeték nélküli kommunikációra képes,
mely az EU területén lévő használatra készült. Az Európai Unió területén a Wi-Fi
hálózatok használata beltéren engedélyezett. Franciaország területén a Wi-Fi
hálózatok kültéri használata tilos.
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CSÖKKENT CSELEKVŐKÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐK
Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas
embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a
készülék használata felügyelet nélkül. Használják az eszközt minden esetben
felelős személy felügyelete mellett.

HANG
A készülék képes a hallást károsító erejű hangerő alkalmazására. Tartsa
megfelelő távolságba a készüléket, és ne hallgassa huzamosabb ideig
magas hangerőn.

LÁTÁS
Ne nézzen bele a zseblámpa fényébe huzamosabb ideig, elkerülvén az
esetleges látás károsodást.

Gyártó
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Lengyelország
telefon: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
weboldal: http://www.myphone.pl
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Csomag tartalma
Használat előtt, győződjön meg a doboz tartalmáról:
• myPhone HAMMER AXE PRO készülék
• vezetékes headset
• hálózati töltő (adapter + USB kábel)
• használati útmutató
Amennyiben hiányos, vagy sérült egységet talál, jelezze a vásárlás pontján.
A myPhone csomagolásán található az IMEI és a szériaszám, a telefon egyedi
azonosítói.
Kérjük, őrizze meg a csomagolást, így megkönnyítve az esetleges vásárlást követő
ügyintézést.
myPhone Hammer AXE PRO részei
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#

Jel

Hammer AXE PRO

Funkció

1

SOS/PTT Gomb

2

5.5" méretű érintőképernyő

3

Fény és közelség érzékelők

4

Hangszóró

5

Előlapi kamera 5Mpx

6

Fülhallgató csatlakozó miniJack 3.5 mm

7

Fő kamera 13Mpx

8

LED Zseblámpa

9

Hangerőszabályzó gombok

10

Bekapcsoló, képernyőzár gomb

11

A fedél alatt két microSIM és egy microSD foglalat található.

12

Mikrofon

13

Vissza / Home / Menü gombok

14

Multifunkciós micro-B USB csatlakozó

15

Hangszóró

Műszaki jellemzők
Jellemzők

Leírás

Kijelző

5.5” IPS, 1080x1920px, Gorilla Glass 3

Processzor

Octa Core Cortex-A53 MT6755

Grafikus gyorsító

Mali-T860 MP2

Fő kamera

13 Mpx LED fénnyel

Előlapi kamera

5 Mpx

RAM memória

4 GB

Belső memória

64 GB

Kártyaolvasó

microSD (max 32 GB)

Operációs rendszer

Android™ 7.0 Nougat
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Dual SIM

2 x microSIM

Víz és porálló

IP68

Csatlakozók

microUSB, minijack 3.5 mm

Kapcsolat

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz),
Bluetooth 4.0, GPS és A-GPS, Glonass

GSM

850/900/1800/ 1900 MHz

WCDMA (3G)

850/900/1900/2100 MHz

LTE (4G)

850/900/1800/2100/2600 MHz

Akkumulátor

beépített Li-po 5000 mAh

Töltés bemenet

100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A

Kimenet

5, 7.9 V

Méretek

163×83×13 mm

Súly

265 g

, 1.67 A; 12 V

, 1.25 A

Első lépések
microSIM kártyák behelyezése
A myPhone Hammer AXE PRO a Dual SIM technológiának köszönhetően
egyszerre két külön mobil hálózatot tud használni. A SIM kártyát az alábbi
utasítások szerint helyezze be:
• Kapcsolja ki a telefont.
• Óvatosan vegye le a hátlapot (11), ügyeljen, nehogy megsérüljön a
készülék, vagy bármely tartozéka.
• Óvatosan nyissa fel a SIM kártya foglalat fedelét.
• Helyezze be a SIM kártyákat a SIM foglalat felett és alatt látható ábrák
szerint.
• Zárja vissza a SIM fedeleket.
• Hasonló módon helyezze be a másik microSIM kártyát az első melletti
foglalatba.
Memóriakártya behelyezése
Csak a készülékkel kompatibilis memóriakártyát használjon. Nem kompatibilis
kártyák sérülést okozhatnak a készülékben, használatuk adatvesztéssel járhat.
Kompatibilis a legfeljebb 32GB méretű microSD kártyákkal.
Memóriakártya behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki a telefont.
• Óvatosan vegye le a hátlapot (11), ügyeljen, nehogy megsérüljön a
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készülék, vagy bármely tartozéka.
• Az jelzés szerint tolja be a memóriakártyát a nyílásba.
Akkumulátor töltése
A garancia elvesztésével járhat, amennyiben nem gyári myPhone tartozékot
használ töltésre, adatátvitelre, ezért kérjük, csak a csomagban található
tartozékkal töltse a készüléket. Ha az akkumulátor lemerül, a készüléken a
megfelelő figyelmeztetés jelenik meg. A további használathoz töltenie kell az
eszközt. Ha teljesen le van merülve a készülék, 2-3 perc töltés után fogja tudni
csak visszakapcsolni. Amennyiben töltés nem sikerül, töltővel és készülékkel
együtt keresse a hivatalos szervizpartnerünket.
Az akkumulátor helyes töltése:
• Csatlakoztassa a myPhone készülékhez a micro USB csatlakozót. Figyelem,
a helytelen csatlakoztatáskor a kábel, vagy a készülék csatlakozója sérülhet,
ezen sérülésekre nem vonatkozik a garancia.
• Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. A töltés közben a jobb felső
sarokban lévő akkumulátoron animáció fut, Ha a készülék ki volt kapcsolva,
az animáció a képernyőn villan fel.
Töltés közben a készülék melegedhet, ez megfelel a működésnek, nem
befolyásolja a teljesítményt, vagy a készülék stabilitását.
• Ha a készüléken lévő akkumulátor töltés animáció megáll, eléri a 100%-ot,
a készülék feltöltött.
• Távolítsa el a töltőt a készülékből, és a hálózatról.
Amennyiben töltés nem sikerül, töltővel és készülékkel együtt keresse a hivatalos
szervizpartnerünket.
Bekapcsolás / Kikapcsolás / Lezárás
A készülék bekapcsolásához (kikapcsolt állapotban) tartsa nyomva a bekapcsoló
gombot három másodpercig. Bekapcsolt állapotban megismételve egy menü
ugrik fel, itt kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a készüléket, aktiválhatja a
repülőgép üzemmódot, válthat a hangprofilok közt
SIM kártya első használata:
Adja meg a 4 számjegyből álló PIN kódot, és hagyja jóvá
A PIN kód 4 számjegyből áll, és a SIM kártya vásárlásakor a csomagban találja. 3
lehetősége van helyesen megadni a kódot, ezután csak a biztonsági PUK kód
megadásával léphet be a telefonba. A PUK kódot szintén a mobil szolgáltatójától
kapja, a SIM kártya vásárlásakor.
SOS/PTT
Nyomja meg, és aktiválja a vonatkozó menüt – küldjön SMS üzenetet, vagy lépjen
kapcsolatba az előre beállított számokkal, vagy használja a PTT funkciót.
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Kapcsolódás a PC-hez
Az alábbi lépéseket kövesse Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP rendszerhez
való csatlakozáskor USB kábellel:
• Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB kábel segítségével.
• A számítógépen a csatlakozást a készülék nevével megjelenő ablak jelzi.
• Fájlátvitelhez kattintson a Megnyitás opcióra.
• A készülékén felülről lefelé húzva ujját előhívhatja a további opciókat, mint
Csak töltés vagy Adatkapcsolat
Jelzések
Az értesítő sávban számos információ elérhető, a legtöbb előretelepített
alkalmazás jelzése, az alábbiakban látja jelentésüket:
Ikon

Leírás
Akkumulátor töltöttségi szint
Aktív WiFi kapcsolat
Új e-mail üzenet
Új SMS üzenet
Hálózati jelerősség
Nem fogadott hívás
Folyamatban lévő hívás
Hívás tartva
Aktív kapcsolat PC-vel
Aktív Bluetooth kapcsolat
Ébresztő
Repülőgép üzemmód
Kihangosítás
Aktív adatbarangolás (roaming)
Rezgő jelzés

A fenti jelölések a szoftver verziótól függően minimálisan eltérhetnek.
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Alkalmazások letöltése
A [Google Play] szolgáltatás használatához szöksége van egy Gmail fiókra.
Elkészítéséhez, vagy belépéshez válassza a [Play Store] alkalmazást a menüből
Keressen alkalmazásokra a felső sávban, vagy húzza oldalra a képernyőt a
böngészéshez, Válassza a [Telepítés]  [Elfogadás] opciót a kiválasztott
alkalmazás telepítéséhez.
Az alkalmazás letöltése és telepítése megkezdődik..
Ha az értesítés aktív, üzenetet fog kapni a telepítés és letöltés végével az
értesítési sávban. Egy alkalmazás megnyitásához, a telepítés után válassza a
[Megnyitás] opciót. Ha más forrásból származó alkalmazást szeretne telepíteni,
akkor válassza az alábbi menüt: [Alkalmazás/App Menü]  [Beállítások] 
[Biztonság]  [Ismeretlen források] és csúsztasson jobbra.
Wi-Fi kapcsolat
Internet
Készülékét az alábbi lépések segítségével csatlakoztathatja Wi-Fi hálózathoz:
• Válassza az alábbi menüt: [Alkalmazás menü]  [Beállítások]  [Wi-Fi] és
mozgassa jobbra a kapcsolót. A menü gomb után a hálózat hozzáadása,
vagy a frissítés parancsokkal kereshet őj hálózatokat.
• A lenti listán látja az elérhető hálózatokat. Az épp aktuális mellett
jelerősség ikonját látja. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, egy lakat
jelzést talál a hálózat neve mellett.
• Amennyiben a hálózat jelszóval védett, csatlakozáskor meg kell adnia a
belépési kódot.
Készülék helyes használata
• Tartsa gyermekektől távol a készüléket és tartozékait.
• Kerülje a magas hőmérsékletet, mely az elektronikus alkatrészek
élettartamát csökkentheti, vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket,
károsíthatja az akkumulátort.
• Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. A nem szakszerű szétszerelés
végzetes hibákhoz vezethet.
• Csak gyári tartozékokat használjon, ellenkező esetben a garancia elveszhet.
• A készülék csomagolása
újrahasznosítható

a

helyi

jogszabályoknak

megfelelően

Megjegyzés
A készülék egyes esetekben eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól, a
különböző szoftver verziók miatt. Egyes menü nevei eltérhetnek. A legfrissebb
útmutatót a http://www.myphone.pl/ honlapon találja elektronikus formában.
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A cég előzetes engedélye nélkül tilos az alábbi használati útmutató másolása,
fordítása, sokszorosítása, megosztása.
Védjegyek:
Android, Google, Google Play, Google Play logó és egyéb márkák a Google Inc.
tulajdona
Oracle és Java az Oracle bejegyzett védjegyei
Wi-Fi® és Wi-Fi logók a Wi-Fi Alliance védjegyei.
Minden egyéb védjegy az azt tulajdonló cég védjegyét képzi.
SAR érték
A SAR érték megmutatja, hogy a telefonkészülék milyen mértékű sugárzást
bocsájt ki. A következő táblázat a myPhone Hammer Axe PRO készülék maximális
értékeit tartalmazza.
GSM
900

GSM
1800

UMTS
UMTS
LTE
BAND LTE B1 LTE B3 LTE B7 LTE B8
BAND I
B20
VIII

GŁOWA 0,254 0,209 0,267

0,097

0,092 0,206 0,202 0,175 0,136

TUŁÓW 0,213 1,394 1,232

0,161

0,159 0,199 0,176 0,193 0,218

Környezetvédelem
A WEEE figyelmeztetés (Waste Electrical and Electronic Equipment elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) A WEEE logó a
dokumentumon vagy a dobozon azt jelzi, hogy a terméket tilos más
háztartási felesleggel a szemétbe dobni. (2012/19 / EC ) Önnek
gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra
kijelölt helyre jutassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják.
Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása
segít a természetes energiaforrások megóvásában. Továbbá, az újrahasznosítás
segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőrzésében.
További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az
újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és
újrahasznosítási szolgálatánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a
készülék gyártójától kérhet.
Használt akkumulátor elhelyezése
A 2006/66/EC, használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva
szerint a terméken az alábbi jelölést találja:
A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétbe
dobni. Önnek gondoskodni kell róla, hogy a használt akkumulátort az arra kijelölt
helyre jutassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják.
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MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A myPhone Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék eleget
tesz az alapvető követelményeknek, az Európai 1999/5/EC
irányelvnek – és minden EU-s irányelvnek.
További
információt
a
http://www.myphone.pl/en/

márkától

az

alábbi

honlapon

talál:
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