Stručná príručka

myPhone Hammer Energy
Číslo parcely: 201707
Vytvárame pre vás
Ďakujem, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Tento
produkt bol navrhnutý špeciálne pre vás. Robíme všetko
preto, aby bolo jeho používanie príjemné a pohodlné.
Uistili sme, že elegancia, funkčnosť a pohodlie pri
používaní boli kombinované s prijateľnou cenou.
Z dôvodu vašej bezpečnosti si pozorne prečítajte túto
príručku.
Výrobca
myPhone Sp. z o. o.
Nowogrodzka 31 pouličné
00-511 Warsaw,
Poľsko

E-mail:
pomoc@myphone.pl
Helpline: (+48 71) 71 77
400
Vyrábané v Číne

Používateľská príručka
Skutočný výrobok, príslušenstvo a
niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť
od obrázkov a popisov uvedených
v tomto návode. Úplná verzia
príručky je dostupná na webovej
stránke:

www.myphone.pl/energy_an7
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Ak chcete otvoriť túto stránku, jednoducho skenujte tento
QR kód.
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2. Bezpečnosť
Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Nedodržanie týchto
pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.
— NEBUDE RIZIKO —
Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie,
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ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie iných pomôcok.
Neprepínajte miesta, kde je zakázané používať
elektronické zariadenia, alebo kde môže spôsobiť rušenie
alebo nebezpečenstvo.
— ZAKÁZANÉ PRIESTORY —
Vypnite telefón v lietadle, pretože môže rušiť s ostatnými
zariadeniami. Telefón môže rušiť lekárske prístroje v
nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavať
všetky druhy zákazov, predpisy a varovanie z lekárskeho
personálu.
— ČERPACIE STANICE POHONNÝCH HMÔT —
Vypnite mobilný telefón pri čerpaní pohonných hmôt na
čerpacej stanici. Nepoužívajte je príliš blízko chemikálií.
— BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH —
Nepoužívajte toto zariadenie počas jazdy na akomkoľvek
vozidle.
—WI-FI (WLAN)—
W krajach Unii Europejskiej od Basenie WLAN MOŽNÁ
korzystacie bez ograniczeń wewnątrz Budynków. We
Francji od Basenie WLAN nie Wolno korzystacie Ogródek
Budynków.
— PROFESJONALNY SERWIS —
Produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany
serwis autoryzowany producent Lub punkt serwisowe.
Naprawa Urządzenia LUB przez niewykwalifikowany
nieautoryzowany serwis grozi uszkodzenie Urządzenia i
spędzić gwarancja.
— MENTÁLNE ALEBO TELESNE POSTIHNUTÝCH A
DEŤMI —
4
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Prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) so
zníženou motora alebo duševných schopností, rovnako
ako osoby bez skúseností s používaním elektronických
zariadení. Môžu používať len pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť. Prístroj nie je hračka.
Pamäťová karta a SIM karta sú tak malé, že môžu byť
dieťa ich môže prehltnúť alebo spôsobiť udusenie.
Udržujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.
— VODA A INÉ KVAPALINY —
Prístroj je certifikovaný podľa odporu IP68. To znamená,
že odolnosť voči vode a prachu, keď všetky tesnenia sú
neporušené a správne inštalovaný, a klapka sa utiahne
skrutkami. Ak je to možné, nevystavujte jednotku
úmyselne činnosťou vody a iných tekutín. Voda a iné
kvapaliny nemajú pozitívny vplyv na prácu elektronických
súčiastok. Po ponorení čo najskôr utrite a vysušte prístroj.
— BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO —
Nevystavujte batériu do veľmi nízkych alebo veľmi
vysokých teplotách (pod 0 ° C / 32 ° F alebo nad 40 ° C /
104 ° F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť životnosť
batérie a kapacitu. Nevystavujte batériu do styku s
kvapalinami a kovových predmetov, pretože to môže viesť
k úplnej alebo čiastočnej poškodenie batérie. Používajte
batérie iba na stanovený účel. Neničí, poškodenie či
nehádžte batérie - to môže byť nebezpečné a spôsobiť
požiar. Opotrebované alebo poškodené batérie by mali
byť umiestnené v špeciálnej nádobe. Prebíjanie batérie
môže spôsobiť poškodenie. Preto ani jeden nabitie
batérie po dobu dlhšiu ako 3 dni. Nasadenie batériu
5
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nesprávneho typu, môže dôjsť k jej explózii. Neotvárajte
akumulátor. Zlikvidujte batérie podľa pokynov. Nepoužitý
odpojiť nabíjačku od elektrickej siete. V prípade
poškodenia nabíjačky nemajú opraviť ju nahradiť iba
nabíjačku pre novú. Používajte len originálne
príslušenstvo výrobcu.
— VYPOČUTIE —
Aby
ste
predišli
poškodeniu
sluchu,
nepoužívajte prístroj dlhý čas na vysokej úrovni
hlasitosti, nedávajte zariadenie priamo do ucha.
— WZROK—
Aby ste predišli poškodeniu zraku, počas práce
sa na svetlo blesku nepozerajte pozorne. Silný
fazuľa svetla môže spôsobiť trvalé poškodenie očí!

3. Používanie tejto príručky
Zariadenia a obrazoviek zobrazené v tejto príručke sa
môžu líšiť od skutočného produktu. Príslušenstvo
dodávané smartphone môže vyzerať inak ako na
obrázkoch v tejto príručke. Manuál popisuje možnosti v
Androide. Tieto možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
verzie operačného systému a aplikácií, ktoré budú
nainštalované na zariadení.

4. Dôležité informácie
Väčšina aplikácií, ktoré môžu byť inštalované na
zariadenie je mobilné aplikácie. Prevádzka takýchto
aplikáciách môže byť odlišný od ich náprotivky, ktoré
6
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majú byť inštalované na osobnom počítači. Aplikácie
nainštalované na zariadení môže líšiť v závislosti na
špecifikáciách krajiny, regiónu a hardvéru. Výrobca
nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené
softvérom tretích strán. Výrobca nenesie žiadnu
zodpovednosť za nezrovnalosti, ktoré môžu nastať pri
úprave nastavení registra a upraviť softvér operačného
systému. Pokusy o úpravu operačného systému môže
spôsobiť nefunkčnosť a aplikácie, a základ pre zrušenie
záruky.

5. Technické špecifikácie
Systém Android ™
Operačný systém Google ™ - neuveriteľné príležitosti sú v
rámci vašej ruky - sú k dispozícii všetky žiadosti
kedykoľvek, najnovšie e-mailový klient Gmail ™ alebo
prehliadača, je len začiatok toho, čo nájdete v telefóne zvyšok nájdete v internetovom obchode Google Play ™.

Play Store Google
Smartphones všetkých výrobcov mať možnosť používať
aplikácie obsiahnuté v obchode Google Play. K tomu je
nutné zaregistrovať individuálny účet Google pomocou emailovej adresy a hesla. Po registrácii a prijatie pravidiel
možno použiť platených a bezplatných aplikácií sú
uvedené v Obchode Play Google.
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený z práce
vytvorenej a zdieľanej spoločnosťou Google a používa sa
7
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podľa podmienok popísaných v Creative Commons 3.0
Attribution License.

5.1 Obsah súpravy
•
•
•
•

Mobilný telefón MyPhone Hammer Energy
Káblové headset
Nabíjačka (adaptér + USB kábel)
Manual
Ak vám chýba niektorú z vyššie uvedených položiek
alebo je poškodená, obráťte sa na predajcu.
Prosím, majte na obale v prípade akejkoľvek sťažnosti.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Obaly, v súlade s miestnymi predpismi v situácii, kedy
už nie je potreba.

8
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6. vzhľad telefónu

Čísl Symbo
o
l

9

Funkcie

1

Zásobník SIM / microSD

2

Dotyková obrazovka 5 "

3

Slúchadlá minijack 3,5mm

4

Jas a senzory priblíženia

5

Interný reproduktor
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2-megapixlový fotoaparát objektív

8

Objektív digitálny fotoaparát 8
megapixelov
LED Svieti / Flash

9

Tlačidlá zvyšovať. / Zníženie. objem

10

Zapnutie / vypnutie / zámok

11

mikrofón

12

externý reproduktor

13

Multifunkčná microUSB slot

7

7. Pred prvým spustením
7.1 Inštalácia karty (y)
SIM karta
Prístroj je vyrobený v
technológii
mobilných
telefónov,
Dual
SIM
(podpora pre až 2 SIM karty),
čo umožňuje použitie dvoch mobilných sietí naraz. Pre
správne vloženie karty (E / S) SIM karty, pri vypnutí
spotrebiča otvoriť gumovú
ochrannú proti vlhkosti viditeľné
na
obrázku,
pomocou
dodávaného
nástroja
na
otvorenie
(energeticky vložiť hrot do
otvoru), a posunutím zásobníka karty (obrázok vyššie)
vloženie karty (e / s) SIM karty do zásuvky (ov) v priľahlom
10
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výkresu, ľahko kĺzať zásobník s kartami.

7.2 Inštalácia pamäťovej karty
Pre
správne
vloženie
pamäťovej
karty,
zariadenie
vypnúť,
pomocou
dodávaného
nástroja
na
otvorenie
zásobníka a vybratie karty,
vložiť pamäťovú kartu do otvoru v susednej kreslení
(namiesto kariet nanoSIM1).
Používajte iba pamäťové karty odporúčané výrobcom venovať pozornosť výberu vhodného formátu - microSD
kapacitu a typ / triedu. Nekompatibilnej pamäťovej karty
môže dôjsť k poškodeniu prístroja a spôsobiť, že uložené
dáta môžu byť poškodené. Nekompatibilita pamäťovú
kartu možno nazvať, okrem iného, podľa formátu
nesprávne karty (požadovaný formát microSD) alebo
nepodporovaný kapacity karty - nad hodnoty odporúčané
výrobcom.

7.3 Nabíjanie batérie
Pred prvom zapnutí prístroja, nabíjanie batérie. Batéria by
mala byť účtované pomocou nabíjačky alebo nastaviť pre
tento typ zariadenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na
svojho predajcu alebo na servis výrobcu. Používajte iba
nabíjačky a káble odporúčané výrobcom. Použitie
nekompatibilných nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť
výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia. Keď je
11
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batéria vybitá, zobrazí sa správa s nízkou nabitia batérií.
Ak chcete pokračovať v používaní prístroja nabite. Potom,
čo je batéria úplne vybitá nemožno povoliť, aj keď je
načítaný. Pred zapnutím prístroja po dobu niekoľkých
minút, aby nabíjanie batérie. V prípade problémov s
batériou alebo ak je to nutné, vymeňte ju - jednotka musí
byť doručená do servisného strediska. Ak chcete nabiť
batériu, pripojte microUSB konektor na zariadení a
zapojte USB nabíjačka.
Nesprávne pripojenie nabíjačky (USB kábel), môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia alebo sieťový adaptér. Škody
spôsobené neodborným zaobchádzaním sa nevzťahuje
záruka.
Zapojte nabíjačku do zásuvky elektrickej siete. Akonáhle
začnete načítanie v pravom hornom rohu ikony batérie sa
zmení na symbol animované blesk, a keď bol stroj
vypnutý, by malo objaviť animácia zobrazujúca úroveň
nabitia batérie.
Počas nabíjania prístroj môže zahriať. Toto je normálne
a nemalo by mať vplyv na stabilitu alebo výkon zariadenia.
Keď percento nabitie dosiahne 100, bude to znamenať, že
je batéria nabitá a dokončenie nabíjania. Odpojiť
nabíjačku zo zásuvky a telefónu.
V prípade, že prístroj nefunguje správne načítať, je
nutné poskytnúť im nabíjačky do servisného strediska.

8. Tlačidla
Menu
• Stlačením sa to obráti zoznam spustených aplikácií, a
12
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tam si môžete medzi nimi prepínať alebo ich zakázať.
• Dvojitým poklepaním sa prepne na predtým
používanú aplikáciu.
Domov
• Jedným krátkym stlačením sa dostanete na ploche
obrazovky,
• Podržte uvoľňovanie a obráti na vyhľadávače Google
a prístup k Múdre karty Google ™.
Späť
• Stlačte pre opustenie / predchádzajúcu obrazovku
aplikácie.
Zapnutie / vypnutie / zámok
• Jedným krátkym stlačením zamknúť / odomknúť
obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla po dobu cca. 2 sek.
príčiny:
o Ak je telefón je vypnutý - zapnutie prístroja,
o Ak je smartphone zapnutý - vyvolanie menu pre
vypnutie, reštart systému, aktivovať /
deaktivovať režim Lietadlo, rýchle zmeny vo
zvukovom profile, alebo iné funkcie, ktoré jej.
• Môžete tiež volať "hard off" stlačením a podržaním
tlačidla, kým zariadenie úplne vypnúť.
Tlačidlá zvýšenie a zníženie hlasitosti
• Stlačením počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť
zvukového pripojenia.
• Stlačením tlačidla počas prichádzajúceho hovoru
zvukový smartphone stlmí zvonenie.
• Stlačenie tlačidla na obrazovke, pri absencii účinných
13
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zvyšuje prípojky alebo zníženie hlasitosti vyzváňania
alebo zmenu profilu smartphone zvuku na "vibrácie"
alebo "poplach".
• Ak stlačíte spustiť aplikáciu fotoaparátu môže
spôsobiť spúšť - vyfotiť. To funguje iba v prípade, že
softvér poskytuje túto funkciu.
• Stlačením tlačidla v iných aplikáciách, ovláda hlasitosť
hudby, hovorené inštrukcie alebo iné zvuky.
Povoliť, zakázať reštartovanie
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte a podržte (asi 3 sekundy)
tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
Pre vypnutie stlačte a podržte (cca 2 sekundy) tlačidlo pre
zapnutie / vypnutie, potom vyberte [Off].
Ak chcete reštartovať jednotku stlačte a podržte (asi 2
sekundy) tlačidlo zapnutia / vypnutia a vyberte
[Reštartovať].

9. Pomocou dotykového displeja
Touchscreen smartphone možné jednoducho vyberať
položky alebo vykonať chirurgický
zákrok.
Ovládanie
dotykového
displeja pomocou nasledujúcich
krokov.

9.1 Dotyk
Jedným kliknutím spustiť voľbu, menu aplikácie.

14
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9.2 Smena
Rýchlo posunúť nahor, nadol,
doľava alebo doprava sa presuniete
na obrazovku alebo zoznam.

9.3 Tri kliknutie
Trikrát rýchlo kliknutím na displej
aktivuje zväčšenie, ak je povolená
možnosť v telefóne nastavenia.

9.4 T’ahať
Klepnúť a nie zdvihnutie prsta z
obrazovky, presuňte ju do nového
umiestnenia.

9.5 Dojemné a držanie
Dotknite sa položky (napríklad
ikony) a podržte po dobu 1 sekundy,
aby bolo možné presunúť alebo
presunúť odobrať, odinštalujte.

9.6 Posuvné a posuvné
Dotknite sa obrazovky dvoma
prstami a ich zväčšujúcou alebo
ťahanie-off pre zväčšenie alebo
zmenšenie obrazu alebo mapu.
Prístroj dotykový displej sa vypne po určitej dobe
15
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nečinnosti. Ak chcete na obrazovke, stlačte tlačidlo zámky.
Vo väčšine inteligentných telefónov, môžete nastaviť
čaká zariadenie pred vypnutím obrazovky. Zo zoznamu
väčšiny aplikácií jednoducho vyberte [Settings]> [Display]>
[Sleep].

10. Pripojený k počítaču
Pre pripojenie k počítaču so systémom Microsoft
Windows 7/8/10 / Vista / XP, USB kábel, pripojte USB
kábel dodávaný slot microUSB na multifunkčné
smartphone. Druhý koniec kábla do portu USB počítača.
Ak je pripojený prístroj, na obrazovke počítača sa zobrazí
s názvom smartphone a umožňuje vykonávať operácie. Ak
sa tak nestane, smartphone prejdite prstom od horného
okraja dole a kliknite na správu "nabíjanie zariadenia cez
USB." Existuje viac možností. Ak chcete nahrať súbory,
vyberte "Prenos súborov".
Za účelom výmeny súborov medzi počítačom a
smartphonom, s otvorenými oknami zobrazenými na
monitore počítača, vyberte "Otvoriť zariadenie a zobraziť
súbory". Teraz si môžete vymieňať súbory medzi
smartphonom a počítačom.
V prípade, že operačný systém nevidí pamäte
smartphonu, uistite sa, že je nainštalovaný pomocou
inteligentného telefónu správny ovládač. Musíte ručne
zmeniť zoznam ovládačov, a vyberte "MTP USB Device".

11. Aplikácie
Spúšťanie aplikácií, môžete plne využiť zariadenia. Na
16
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ploche obrazovky, stlačte [Menu] Aplikácie pre prístup k
aplikácie nainštalované. Ak chcete pridať zástupcu
aplikácie na ploche obrazovky, kliknite na ikonu programu
v ponuke aplikácií a držať ju, a pri zmene pohľadu na
zobrazenie pracovnej plochy, vyberte miesto a vytvoriť
zástupcu aplikácie "pokles" Je v ňom.

12. Pridávanie kontaktov
Jednou z možností je začleniť smartphone Phone aplikácií
a zadajte číslo, ktoré chcete pridať. Potom stlačte tlačidlo
"Vytvoriť nový kontakt" . Objaví sa ponuka s obsahom
polí k vyplneniu, ako sú: meno, telefón (bunky alebo inak),
druhý telefón, e-mailová adresa. Vyplňte polia
a
stlačíte na uloženie zmien.

13. Komunikácia
13.1 Zapojovaním
Ak chcete volať, kliknite na položku "telefón" , ktorý sa
nachádza na obrazovke alebo v ponuke aplikácií a vyberte
Android ikonu klávesnice
. Zadajte číslo telefónu, ktoré
chcete volať. Stlačte tlačidlo "hore" v dolnej časti
obrazovky a vyberte SIM kartu, takže budete chcieť, aby
sa hlasový hovor.

13.2 SMS - Messenger
Sa používa na spravovanie správ aplikácie [Novinky]
umiestnené na domovskej obrazovke alebo v telefóne v
menu aplikácie.
Spustiť aplikáciu a dotyk
17
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meno kontaktnej osoby. Po zvolení kontaktné pole sa
objaví na písanie textových správ. Napíšte správu. Ak
chcete poslať správu, stlačte
. Pred odoslaním textovej
správy, môžete ho zmeniť na médiu stlačením symbolu
na ľavej strane okna s obsahom a pridávanie súborov
(foto, video, audio, atď.)

14. Bluetooth
Vstavané zariadenie Bluetooth je bezdrôtová krátkeho
dosahu komunikačných technológií, ktorý sa používa pre
výmenu dát na vzdialenosť až 10 metrov. Najčastejšie
používané prístroje sú Bluetooth bezdrôtová slúchadlá
alebo reproduktory zhotovovať hlasové hovory a
počúvanie hudby, súpravy do auta a ďalších bezdrôtových
mobilných zariadení, ako sú notebooky, tablety alebo
mobilné telefóny.

15. Internet
Vyberte [Menu aplikácií]> [Nastavenie]> [Wi-Fi] a
posunutím jazdca doprava (turn). Ak chcete pridať alebo
zadať novú sieť Wi-Fi, stlačte tlačidlo Menu a vyberte
[Advanced] alebo [Obnoviť]. V tomto poli sa zobrazí
zoznam dostupných stavu Wi-Fi pripojenie medzi
zariadením a sieťou, ikona znázorňujúca intenzity signálu,
zabezpečenie - viditeľné visiacim zámkom.
Ak je sieť Wi-Fi zabezpečená, pri pokuse o pripojenie k
nej je potrebné zadať heslo, ktoré sa hodia k virtuálnej
klávesnice alfanumerické.
Ak nemáte pripojenie k internetu, zapnite [Application
18

© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.

Hammer Energy

Menu]  [Nastavenie]  [Wireless & networks]  [viac]
 [Mobilné siete]  [Data roaming] roaming pre všetky
vnútroštátne hovory alebo.

16. Umiestnenia
Môžete povoliť, aby žiadosť údajmi a využíva satelity GPS
určiť vašu približnú polohu aj možnosť udeliť spoločnosti
Google používať údaje o polohe na zlepšenie, napríklad
výsledky vyhľadávania. Pred použitím lokalizačné služby,
napríklad mapových a navigačných aplikácií alebo
internetových služieb, zabezpečí, že sa jedná o aktívne
bezdrôtové pripojenie k internetu a funkcie GPS satelitov
v [Application Menu]  [Nastavenie]  [Umiestnenie].

17. Aktualizacja oprogramowania
smartfona przez OTA
Výrobca, čas od času, poskytuje aktualizácie systémového
softvéru, takže zariadenie prijímať nové príležitosti,
náplasti, atď Tento systém je aplikácia [Aktualizácia
softvéru]. Môžete skontrolovať, či sa zdá, aktualizácie, a ak
áno, môžete si ho stiahnuť z internetu a nainštalovať do
svojho zariadenia.
Ak chcete aktualizovať systémový softvér sa nepoužíva
vnútornej pamäti zariadenia, pretože počas procesu
aktualizácie sa môže objaviť "na stiahnutie a inštaláciu je
potrebná aktualizácia SD karta." To znamená, že
aktualizačný súbor je tak široká, že sa nezmestí do
štandardnej vyrovnávacej pamäti prístroja. Z tohto dôvodu,
správne vykonať proces aktualizácie, vložte SD kartu s
19

© 2017 myPhone. Všetky práva vyhradené.

Hammer Energy

dostatkom voľného miesta a zadať ho do systému ako
externej pamäte. Ak je karta je definovaný ako rozšírenie
vnútornej pamäte, bude táto aktualizácia nebude možné.
Nezabudnite, že aktualizácia tendenciu spočítali
veľkosť stoviek megabajtov, preto odporúčame, aby ste si
ich s pripojením cez Wi-Fi. Aktualizácia siete GSM môže
prispieť k nabíjanie pomocou cenníka operátora za
stiahnutými dátami z Internetu.
Upozorňujeme, že pred aktualizáciou stavu batérie je
vyššia ako 30 percent. Ak je nižšia, to je pred aktualizáciou,
pripojte prístroj k nabíjačke a nabíjanie batérie na hodnotu
vyššiu ako 30 percent.
Počas procesu aktualizácie, prístroj môže znovu
niekoľkokrát. Potom by ste nemali vybrať batériu alebo
použiť niektorú zo svojich funkcií, pretože by to mohlo
spôsobiť, že prístroj prestane fungovať.

18. Bezpečné používanie batérie
Akumulátor v tomto zariadení je možné nabíjať cez USB
port na vašom PC alebo notebooku. Ale to nie je
odporúčané spôsob nabíjania batérie ovládané
zariadenia, vzhľadom k nízkym nabíjacím prúdom
ponúkané USB portu - aj napriek tomu, že pripojenie k
zdroju napájania batérií môže byť stále vybité. Ak chcete
teda nabíjať batériu, vypnite počítač pred ním. V prípade,
že úroveň nabitia batérie nízka, nabite ho naďalej
používať zariadenie. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie,
nech vyložiť pod 20% plnej batérie, potom ju nabite
naplno. Ak nepoužívate nabíjačku, odpojte ho zo
20
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zariadenia. Nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
Teplota batérie má vplyv na náboj. Než začnete nabíjania
batérie môže chladiť alebo zvýšiť svoju teplotu, ktorá bola
podobná štandardných podmienok mieru. Ak je teplota
batérie prekročí 40 ° C, nemôže byť načítaný!
Nepoužívajte poškodenú batériu! Životnosť batérie sa
môže skrátiť, ak je vystavený veľmi nízke alebo veľmi
vysoké teploty; to spôsobuje rušenie zariadení, a to aj v
prípade, že je batéria správne nabitá.

19. Údržba zariadení
Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.
• Udržujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu
detí.
• Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami zariadenia, pretože
môže dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok
prístroja.
• vyhnúť veľmi vysoké teploty, ktoré môžu skrátiť
životnosť elektronických súčastí zariadenia, taveniny
plastové diely a poškodenie batérie.
• Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie. Neodborný
zásah do zariadenia môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu alebo zničeniu.
• Čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajú vysokú
koncentráciu kyslé alebo alkalické.
• Používajte len originálne príslušenstvo. Mohlo by
dôjsť k strate záruky.
Baliace zariadenia možno recyklovať v súlade s miestnymi
21
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predpismi.

20. Bezpečnostné prostredie
Vypnite zariadenie v miestach, kde je jeho používanie
zakázané alebo kde môže spôsobiť rušenie alebo
nebezpečenstvo. Použitie iného zariadenia pomocou
rádiových vĺn spôsobovať rušenie zdravotníckych
pomôcok (napr. Kardiostimulátory), ak nie sú riadne
zaistené, je zakázané. V prípade pochybností sa poraďte
so svojím lekárom alebo zdravotné zariadenia výrobcu.

Pozor

Výkaz

Výrobca nie je zodpovedný za
Verzia softvér môže
dôsledky situácie spôsobené
byť zlepšená bez
nesprávnym používaním zariadení
predchádzajúceho
alebo nedodržania vyššie uvedených
upozornenia.
odporúčaní.

21. Použitie tejto príručky
21.1 Súhlas
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu MyPhone
žiadna časť tohto návodu nesmie byť kopírovaná,
reprodukovaná, prekladaná alebo prenášaná v
akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom,
elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií,
22
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nahrávaním, ukladaním v akýchkoľvek
ukladanie a zdieľanie informácií.

systémov

21.2 Vzhľad
Zariadenia a obrazoviek zobrazené v tejto príručke sa
môžu líšiť od skutočného produktu. Dodávané
príslušenstvo môže vyzerať inak ako na obrázkoch v
tejto príručke.

21.3 Ochrannými známkami
• Android, Google, Google Play, Google Play logo a
ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky
spoločnosti Oracle a / alebo jej dcérskych
spoločností.
• Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné
známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.

22. Správna likvidácia použitého vybavenia
Prístroj je označený prečiarknutého odpadkového
koša, v súlade s európskou smernicou 2012/19 /
EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení
(o
odpade
z
elektrických
a
elektronických zariadeniach - WEEE). Výrobky označené
týmto symbolom po dobu užívania nesmie byť
zlikvidovaný spolu s iným domovým odpadom. Užívateľ je
povinný nakladať s odpadom z elektrických a
23
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elektronických zariadení, ich doručenie na určené miesto,
v ktorom sú vystavené také nebezpečné odpady
recyklovať. Zberu tohto typu odpadu v určených
miestach, a správnemu procesu ich vymáhania prispieť k
ochrane prírodných zdrojov. Riadna likvidácia odpadu z
elektrických a elektronických zariadení má blahodárne
účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie
o tom, kde a ako bezpečné prostredie pre zbaviť
elektronický odpad by mal užívateľ obrátiť na príslušný
obecný úrad do miesta zberu alebo predajcu, od ktorého
zakúpeného vybavenie.

23. Správna likvidácia použitých batérií
Podľa smernice EU 2006/66 / ES o likvidácii
batérie,
tento
výrobok
je
označený
prečiarknutého odpadkového koša. Tento symbol
znamená, že tento výrobok používa v batérií alebo
akumulátorov, nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale zaobchádzať v súlade so
smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie
do netriedeného komunálneho odpadu. Členovia batérie
a akumulátory je nutné použiť dostupné sieťové príjem
týchto prvkov, ktoré im umožnia návrat, recykláciu a
likvidáciu. V rámci EÚ, zber a recykláciu batérií a batérie sa
môžu jeho vlastných postupov. Ak sa chcete dozvedieť
viac o existujúcich postupov v oblasti batérií a recykláciu
batérií, obráťte sa na obecný úrad, pre inštitúciu.
Odpadové alebo skládkovanie.
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24. SAR
SAR je veličina udávajúca množstvo žiarenia emitovaného
telefónu. Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou
Európskej únie je 2 W / kg. Nasledujúca tabuľka ukazuje
maximálnu SAR pre myPhone Hammer AX PRO.
GS UMT
UMTS
GSM M
S
LTE LTE LTE LTE LTE
BAN
900 180 BAN
B1 B3 B7 B8 B20
D VIII
0
DI
HEAD 0,551

0,20
0,39 0,13 0,23 0,29 0,49
0,203 0,191
8
4
0
6
3
0

TELO 0,417

0,40
0,38 0,37 0,38 0,76 0,74
0,327 0,804
9
2
1
3
5
4

25. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ
myPhone Sp. o.o. prehlasuje, že telefón
myPhone ENERGY Hammer je v súlade so
smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie
vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich
internetových dres:

http://www.myphone.pl/certyfikaty
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