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Dėkojame, kad pasirinkote myPhone HAMMER IRON 2. 

Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi instrukciją. 

SAUGUMAS 

Perskaitykite šiuos nesudėtingus nurodymus. Jų nepaisymas gali 

būti pavojingas arba neteisėtas. 

NERIZIKUOKITE 

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai jo naudojimasis yra uždraustas 

arba gali sukelti pavojų. 

SAUGUMAS KELYJE 

Nesinaudokite telefonu vairuodami. 

TRIKDŽIAI 

Visi bevielio ryšio prietaisai gali sukelti trikdžius ir daryti įtaką 

kitų įrenginių eksploatacinių savybių kokybei. 

RIBOJAMOS ZONOS 

Išjunkite savo telefoną lėktuve, kadangi jis gali daryti įtaką 

kitiems lėktuve esantiems įrenginiams.  other equipment located 

therein. The telephone may interfere with operation of the 

medical equipment in hospitals and health protection entities. 

Abide by any kinds of bans, regulations and warnings transferred 

by the medical staff. 

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA 

Tik kvalifikuotas personalas gali taisyti šį gaminį. Remontas, 

atliktas neautorizuoto specialisto gali sugadinti telefoną ir 

panaikinti garantiją. 

BATERIJA IR PRIEDAI 

Saugokite telefono bateriją nuo labai žemos / labai aukštos 

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

temperatūros gali turėti įtakos baterijai. 

Venkite kontakto su skysčiais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką 

baterijos žalą. 

Telefono baterija turi būti naudojama pagal paskirtį. 



Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrovimas gali 

sugadinti bateriją. Vienas įkrovimas neturi viršyti trijų dienų. 

Įkroviklio gedimo atveju, įkroviklis turi būti ne taisomas, o 

pakeistas nauju. Naudokitės tik originaliais myPhone priedais. 

Netinkamos rūšies baterijos naudojimas gali tapti sprogimo 

priežastimi.   

PAGALBOS SKAMBUTIS 

Kai kuriose zonose, pagalbos skambučiai yra neįmanomi.  

Rekomenduojama pasirūpinti alternatyviu susisiekimo būdu, 

jeigu išvykstate į tolimus arba neišsivysčiusius regionus. 

 

 ATSPARUMAS DRĖGMEI 

Prietaisas yra sertifikuotas IP68 sertifikatu. Tai reiškia, kad 

prietaisas yra atsparus dulkėms ir drėgmei, kai visi iš gumos 

pagaminti sandarikliai yra tinkamai uždėti ir nepažeisti, taip pat 

baterijos saugos dangtelis gerai priveržtas su varžtais. 

Rekomenduojame nenardinti savo telefono į vandenį, ar kitą 

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

įrenginys atsidūrė vandenyje, ar kitame skystyje, reikia nedelsiant 

ištraukti telefoną, nuvalyti ir gerai jį išdžiovinti. 

 

 VAIKAI 

Telefonas nėra žaislas. Atminties ir SIM kortelės yra labai 

smulkios, tad yra rizika, kad vaikas gali praryti, ar užspringti 

šiomis smulkiomis dalimis. Prietaisą laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

 

NAUDOJIMASIS INSTRUKCIJA 

Prieš naudodamiesi prietaisu, susipažinkite su saugumo 

nurodymais bei mobiliojo telefono naudojimosi instrukcija. 

Instrukcijoje pateikti aprašymai remiasi mobiliojo telefono 

standartiniais nustatymais. Naujausią instrukcijos versiją galite 



rasti šioje interneto svetainėje: www.myphone.pl. 
 

Priklausomai nuo programinės įrangos versijos, paslaugų teikėjo, 

SIM kortelės arba šalies, kai kurie instrukcijoje pateikti 

aprašymai gali neatitikti Jūsų telefono. 

 

SAUGUMAS DEGALINĖSE 

Pripildami kūro degalinėse, būtinai išjunkite mobilųjį telefoną. 

Nesinaudokite telefonu arti pavojingų chemikalų. 

 

WI-FI (WLAN) 

Europos sąjungos narės, WLAN tinklu gali naudotis be jokių 

trikdžių. Tačiau Prancūzijoje šis tinklas gali neveikti. 

 

PSICHIŠKAI AR FIZIŠKAI NEĮGALŪS ASMENYS 

Prietaisas neturėtų būti valdomas psichiškai, ar fiziškai neįgalių 

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

patirties su elektroninių prietaisų naudojimu. Šie asmenys gali 

naudoti prietaisą, tik prižiūrint žmonėms, kurie yra atsakingi už 

neįgaliųjų asmenų saugumą. 

GARSAI 

 Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite telefono esant 

nustatytam aukštam garsumo lygiui ilgą laiką. Nedėkite įrenginio 

tiesiai prie ausies. 

 

REGĖJIMAS 

 Siekiant išvengti žalos jūsų regėjimui, nežiūrėkite iš arti į įjungtą 

žibintuvėlį jūsų telefone. Galingas šviesos spindulys, gali sukelti 

neatstatomą žalą jūsų regėjimui. 

 

http://www.myphone.pl/


 

 

 

 

Pagaminta: 

myPhone Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 

Polska 

Klientų aptarnavimas: 

myPhone Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 

50-428 Wrocław 

Polska 

interneto svetainė: www.myphone.pl 

 

 

http://www.myphone.pl/


 

Prieš pradedami naudotis MyPhone Hammer Iron 2  telefonu, 

įsitikinkite, kad visi komplekto komponentai yra dežutėje. 

• Mobilusis telefonas myPhone HAMMER IRON 2 

• įkraunama 2400 mAh baterija 

• laisvų rankų įranga 

• įkroviklis (adapteris + USB kabelis) 

• vartotojo vadovas 

• garantinė kortelė 

• atsuktuvas 

Jeigu kurio nors iš šių išvardintų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, 

kreipkitės į pardavėją. 

 

Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame yra myPhone Hammer  2 

unikalus IMEI serijos numeris. 

Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo 

laikotarpiu. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 



MyPhone Hammer Iron 2 

 

Nr Ikona Aprašymas Funkcija 

1 

 

Garso 

reguliavimas 

Garso reguliavimas, audio 

sujungimas,   skambučio garsas,  

garso režimas. 

Kamera:paspauskite, norėdami 

padaryti nuotrauką(jeigu 

programinė įrangą palaiko tokią 

funkciją).   

Kitos programos: garso, muzikos 

reguliavimas. 



2 

 
Ekranas 

LCD ekranas 

3 

 

Priekinė 

kamera 

Kameros lęšis 0,3 Mpx 

4 

 

Ryškumo ir 

artumo 

sensoriai 

Ekrano ir kitų programų 

apšvietimo reguliavimas. 

5 

 

Vidinis 

garsiakalbis 

Naudojamas skambučio metu 

6 

 

LED 

žibintuvėlis 

Gali būti įjungtas arba išjungtas. 

7 

 

Galinė 

kamera 

Kameros lęšis 5 Mpx 

8 

 
Skylė 

Skylė vivutei pritvirtinti 

9 

 

Ausinių 

jungtis 

Ausinių jungtis 3.5mm mini jack 

10 

 

Įjungti / 

išjungti / 

užrakinti 

Trumpas paspaudimas: užrakinti / 

atrakinti ekraną 

2 sek. paspaudimas: įjungimas, 

išjungimas,   sistemos 

perkrovimas, skrydžio režimo 

įjungimas / išjungimas,  garso 

profilių nustatymai. 

11 

 

Kameros 

užraktas 

Kameros užraktas 



12 

 
Atgal 

Paspauskite, norėdami išeiti iš 

programos, kuria naudojatės, arba 

norėdami grįžti prie  ankstesnio 

ekrano. 

13 

 
Pagrindinis 

mygtukas 

Trumpas paspaudimas: grįžti prie 

pagrindinio ekrano. 

Ilgas paspaudimas: atidaryti 

programų sąrašą. 

14 

 

Mikrofonas 

Įsitikinkite, kad niekas neuždengia 

mikrofoną skambučio metu. 

15 

 

Meniu 

mygtukas 

Paspauskite, norėdami atidaryti 

meniu. 

16 

 

Dangtelis 

Įsitikinkite, kad dangtelis tinkamai 

pritvirtintas. 

17 

 

Micro USB 

jungtis 

Daugia-funkcinė USB jungtis 

18 

 

Galinis 

mikrofonas 

Išorinis mikrofonas 

 

Techniniai parametrai 

Parametrai Aprašymas 

Procesorius Quad Core Cortex-A7 1,3 GHz 

MT6580A/Mali-400 MP 500 

MHz 



Galinė kamera (pagrindinė) 5 Mpx su LED žibintuvėliu 

Priekinė kamera 0,3 Mpx 

RAM atmintis 1 GB 

Vidinė atmintis 8 GB 

Korteliį skaitytuvas microSD (iki 32 GB)  

Operacinė sistema Android™ 7.0 Nougat  

Dual SIM kortelės 2 x SIM 

Atsparumas dulkėms ir 

drėgmei 

IP68 

Jungtys microUSB, minijack 3,5 mm  

Konumikacija Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 

GPS z A-GPS 

GSM 850/900/1800/1900 MHz  

WCDMA (3G) 900/2100 MHz  

Perkraunama baterija Li-Ion 2400 mAh 

Įkrovimo charakteristika 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 

Iškrovos charakteristika 5 V , 1 A 

Išmatavimai 136×75,7×16,3 mm 

Telefono svoris 282 g 

 

Pirmieji žingsniai 

SIM kortelės įdėjimas 

myPhone Hammer IRON 2 yra pagamintas su Dual SIM 

technologija, kuri leidžia vienu metu naudoti du mobiliuosius 

ryšius. Kad teisingai įdėtumėte SIM korteles, jūs turite išjungti 

telefoną. Nuimkite dangtelį naudodamiesi atsuktuvu, pasistenkite 

nesugadinti prietaiso.  Išimkite bateriją. Įdėkite SIM korteles į 

lizdus taip, kaip ten nurodyta. Grąžinkite bateriją, prisukite atgal 



dangtį. 

Atminties kortelės įdėjimas 

Telefono atmintis gali būti padidinta, naudojant atminties kortelę. 

Įsidėmėkite! Naudokite tik tas atminties korteles, kurios yra 

rekomenduojamos gamintojo. Naudojant kitų tipų microSD 

korteles su didesnėmis nei rekomenduojama talpomis, gali 

atsirasti nepataisoma žala jūsų prietaisui. 

 Kad įdėtumėte atminties kortelę, jūs turite išjungti telefoną, 

naudodami specialų atsuktuvą nuimti dangtelį. Pasistenkite 

nesugadinti prietaiso. Išimkite bateriją. Įdėkite atminties kortelę į 

lizda taip, kaip ten nurodyta. Grąžinkite bateriją ir prisukite atgal 

dangtį. 

Baterijos įkrovimas 

Atminkite, kad turite naudoti tik tas baterijas, kurias 

rekomenduoja gamintojas, ir būtent tinkančias šiam modeliui. 

Kad tinkamai įkrautumėte bateriją, jūs turite nuimti dangtelį, 

naudodamiesi specialiu atsuktuvu. Pasistenkite nesugadinti 

prietaiso. Baterijos kontaktai turi liesti telefono kontaktus. 

Grąžinkite dangtelį į vietą. Norėdami tinkamai įkrauti bateriją, 

prijunkite įkroviklį prie įrenginio microUSB jungties. Atminkite, 

kad netinkamas įkroviklio prijungimas (USB kabelio) gali 

pakenkti jungčiai ar adapteriui. Bet koks mechaninis pažeidimas 

panaikina įrenginio garantiją.  • Prijunkite įkroviklį prie 

elektros lizdo. Kai tik prasidės baterijos įkrovimas, viršutiniame 

dešiniame kampe baterijos piktograma, pasikeis į animacinį žaibo 

simbolį. Jei prietaisas yra išjungtas, piktograma rodys baterijos 

įkrovimo lygį. 

Telefono įjungimas / išjungimas 

Kad įjungtumėte telefoną, paspauskite ir palaikykite (apie 3 

sekundes) įjungimo/išjungimo/užblokavimo mygtuką ir 

pasirinkite: [Išjungimas]. 

Pirmą kartą naudojimas naujos SIM kortelės: 



Įveskite keturių skaitmenų PIN kodą ir patvirtinkite. 

Atminkite, kad blogai įvedus keturių skaitmenų PIN kodą, 

turėsite dar du bandymus. Jei visus kartus blogai įvesite PIN kodą, 

SIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuoti SIM kortelę, turite 

įvesti PUK kodą, kurį gavote iš savo ryšio operatoriaus. 

Prijungimas prie kompiuterio 

Kad prijungtumėte myPhone Hammer Iron 2 prie kompiuterio su 

operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP, 

naudokite USB kabelį, kuris yra mobilaus telefono 

komplektacijoje: 

 1.  Prijunkite USB kabelį prie mobilaus telefono. 

 2.  Kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio. 

 3.  Kai įrenginys yra prijungtas, kompiuterio ekrane, 

pasirodys perspėjimas. 

 4. Telefone, braukite iš viršaus į apačią ir spustelėkite 

"USB įkrovimo režimą." Yra daugiau pasirinkimo variantų. 

 5.  Norėdami įkelti failus, pasirinkite  "File Transfer". 

 

 6.  Kompiuterio ekrane turi pasirodyti: "Open device to 

view files". 

 7.  Dabar galite įkelti failus iš telefono į kompiuterį, ar iš 

kompiuterio į telefoną. 

 

Piktogramos 

Įvairi informacija gali pasirodyti pranešimo juostoje, dauguma jų 

yra susijusi su programomis, kurios yra įrašytos telefone 

myPhone Hammer Iron 2. Dažniausiai pasirodančios 

piktogramos ekrane yra šios: 

Piktograma Aprašymas 

 Baterijos įkrovimo lygis 



 Prisijungimas prie Wi-Fi  tinklo 

 Naujas el. laiškas 

 Naujas SMS 

 Ryšio signalo stiprumas 

 Praleistas skambutis 

 Besitęsiantis skambutis 

 Užlaikytas pokalbis 

 Prietaisas prijungtas prie kompiuterio 

 Bluetooth aktyvuotas 

 Žadintuvas 

 Skrydžio režimas 

 Laisvos rankos 

 Roamingas 

 Nustatytas vibravimo profilis 

Programų įdiegimas 

Naudokitės visomis išplėstomis funkcijomis, esančiomis jūsų 

telefone, įdiegiant papildomas programas. Atminkite, kad 

įdiegtos programos iš abejotinų šaltinių, gali pakenkti jūsų 

įrenginiui. Naudokite tik programas, kurios yra siūlomos [Google 

Play]. 

Kad naudotumėtės [Google Play], susikurkite savo asmeninę 

paskyrą [Play Store]. 

Suraskite norimą programą, naudojant padidinamojo stiklo 

piktogramą. Tada spauskite [Install] ➔ [Accept]. 

Įdiegimo procesas prasidės automatiškai. 

Kai įdiegimas bus baigtas, pasirodys pranešimas būsenos 

juostoje. 

Kad pradėtų veikti jūsų atsisiųsta programa, paspauskite telefono 



ekrane atsiradusią programos piktogramą. 

Norėdami įdiegti programas iš kitų šaltinių, pasirinkite 

[Application menu]  [Settings]  [Security]  [Unknown 

sources]. Atminkite, kad diegdami programas iš neautorizuotų 

resursų, jūs rizikuojate sugadinti savo prietaisą arba įdiegti 

šnipinėjimo programą. 

Bevielis internetas ir Bluetooth 

Kad prijungtumėte savo įrenginį prie Wi-Fi tinklo: 

1. Pasirinkite [Application menu] ➔ [Settings] ➔ [Wi-Fi]. Jei 

norite, pridėti naują Wi-Fi tinklą, spauskite Menu mygtuką ir 

pasirinkite [Add network] ar [Refresh]. 

 

2. Laukelyje pasirodys galimi Wi-Fi tinklai. Susijungimo būsena 

tarp įrenginio ir tinklo, rodoma piktograma su ryšio stiprumu. 

Sąraše matysis ir tinklai, kurie yra apsaugoti slaptažodžiais. 

3. Jei Wi-Fi tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, jūs turite įvesti 

teisingą slaptažodį, su pasirodžiusia virtualia klaviatūra. 

Telefono priežiūra 

Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal saugumo 

taisykles: 

• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 Venkite kontakto su skysčiais ir drėgme, nes galite pakenkti 

prietaisui. 

 Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra 

gali sutrumpinti elektroninių telefono detalių veikimo laiką, 

sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines 

dalis. 

 Nebandykite ardyti patys įrenginio. Neprofesionalus 

taisymas, gali padaryti rimtą žalą jūsų telefonui. 

 Valykite telefoną tik su sausa šluoste. Nevalykite su 

cheminiais valikliais. 

 Naudokite tik originalius priedus ir aksesuarus; naudojant 



neoriginalius priedus, galite pažeisti prietaisą ir gali būti 

netaikomas garantinis aptarnavimas. 

 Gaminio pakuotė, gali būti perdirbama, pagal vietinius 

reikalavimus. 

Pastaba 

Su mobiliuoju telefonu turi būti elgiamasi taip pat, kaip su bet 

kokiu panašaus pobūdžio elektroniniu prietaisu. Telefonas, ar jo 

priedai neturėtų būti pasiekiami vaikų, taip pat prietaisas neturėtų 

būti naudojamas drėgnoje, ar dulkėtoje patalpoje, neturėtų būti 

naudojamas ir ekstremalioje temperatūroje, ar prie atviros 

liepsnos ir t.t. myPhone Sp. z o.o. ar kiti pardavėjai neatsako už 

patirtą žalą, kai yra neatsižvelgiama į gresiantį pavojų. Bet kokia 

padaryta žala telefonui, kai yra nesilaikoma saugumo, ar kai 

taisoma neautorizuoto myPhone serviso,  panaikina prietaiso 

garantiją. 

Instrukcija 

Pateikta instrukcija gali skirtis nuo jūsų turimo telefono. 

Komplektacijoje pridėti aksesuarai, gali skirtis nuo tų, kurie yra 

pavaizduoti vartotojo vadove. 

Be išankstinio, myPhone kompanijos, raštiško leidimo, 

draudžiama kopijuoti ar dauginti šį vartotojo vadovą. 

Prekiniai ženklai: 

• Android, Google, Google Play, Google Play logo ir kiti yra 

registruoti Google Inc. prekiniai ženklai. 

• Oracle ir Java yra registruoti Oracle prekiniai ženklai. 

• Wi-Fi® ir  Wi-Fi logo yra registruotas Wi-Fi Alliance 

prekinis ženklas. 

SAR koeficientas 

SAR koeficientas parodo, koks yra išspinduliuotos radiacijos 

kiekis, šio telefono. Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodytas 

maksimumas SAR koeficiento vertės, kuris yra išspinduliuotas 



myPhone Hammer ENERGY telefonu. 

 GSM 900 GSM 1800 UMTS 

BAND I 

UMTS 

BAND VIII 

GALVA 0,237 0,161 0,250 0,395 

KŪNAS 0,881 0,951 0,957 0,808 

Aplinkos apsauga 

 Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių dėžės 

simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos direktyva 

2012/19/UE dėl elektronikos įrangos atliekų (Waste Electrical 

and Electronic Equipment – WEEE). Taip paženklinti 

elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu su buitinėmis 

atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus įrenginius į tas 

įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios 

surenka ir utilizuoja nebenaudojamus arba netinkamus naudoti 

įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda apsaugoti 

gamtinius išteklius. Tinkamas elektronikos ir elektroninių 

įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir 

aplinkai. 

 

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

užbraukta šiukšlių dėže. Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir 

nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su 

buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas 

naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. sertifikuotas 

garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja šiuos 

produktus. 

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros įrenginių, 

yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami sužinoti daugiau 

apie elektronikos ir elektros įrenginių utilizavimą, kreipkitės į 

savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo institucijas, ar atliekų 

sąvartynus. 

CE 0700 ATITIKTIES DEKLARACIJA 



myPhone Sp. z o.o. deklaruoja, kad šis gaminys atitinka esminius 

direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas ES 

sąlygas. 

 

Daugiau informacijos apie direktyvą ir kitus mūsų gaminius, 

galite rasti elektroninėje svetainėje: 

http://www.myphone.pl/en/ 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo 

interneto adresu: 

Http://www.myphone.pl/certyfikaty 

http://www.myphone.pl/en/


 

 


