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Дякуємо Вам за вибір пристрою MyPhone Energy.
Будь ласка, уважно прочитайте керівництво.
Безпека
Прочитайте ці прості рекомендації. Порушення
цих правил може бути небезпечним або
незаконним.
Не ризикуйте
Не вмикайте телефон, коли
заборонено
користуватися мобільним зв'язком або якщо це
може спричинити перешкоди або викликати
небезпеку.
Безпека за кермом
Ніколи не користуйтесь телефоном під час
керування автомобілем.
Перешкоди
Всі бездротові пристрої можуть бути чутливі до
перешкод,
які
можуть
вплинути
на
продуктивність пристрою.
Заборонені зони
Вимикайте телефон в літаку, так як це може
порушити
роботу
іншого
обладнання,
розташованого в ньому. Телефон може заважати
роботі медичного обладнання в лікарнях та
організацій з охорони здоров'я. Підкоряйтеся
будь-яким видам заборон, правил і попереджень,
переданих медичним персоналом.
Авторизований сервіс
Тільки
кваліфікований
персонал
може
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встановити або відремонтувати цей продукт.
Ремонт у неуповноваженої служби може
призвести до серйозного пошкодження і втрати
гарантії.
БАТАРЕЇ І АКСЕСУАРИ
Бережіть акумулятор від дуже низь-ких або дуже
високих температур (нижче 0 ° C / 32 ° F або
вище 40 ° C / 100 ° F). Екстремальні
температури можуть вплинути на здатність і
термін служби батареї. Оберігайте акумулятор
від вологості і металевих предметів, так як це
може приз-вести до повного або часткового
пошкодження батареї. Використовуйте батарею
лише за прямим призначенням. Не можна
знищу-вати, не ламайте і не спалюйте батарею
- це може бути небезпечно і спричинити пожежу.
Зношені або пошкоджені батареї повинні бути
поміщені в спеціальний контейнер. Надмірне
заряджання батареї може призвести до
пошкодження. Тому, не заряджайте батарею
більше
трьох
днів.
Установка
батареї
неправильного типу може призвести до вибуху.
Не відкривайте акумулятор. Утилізуйте батареї
відповідно до інструкцій. Зарядний пристрій
від’єднуйте від джерела живлення. У разі
пошкодження зарядного пристрою просто
замініть
зарядний
пристрій
на
новий.
Використовуйте тільки оригінальні аксесуари
виробника.
Екстрені виклики
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Здійснення дзвінків тривоги може виявитися
неможливим в деяких зонах. Рекомендується
знайти альтернативний спосіб сповістити
аварійно-рятувальних
служб,
якщо
ви
збираєтеся до нерозвинених або віддалених
районів.
ВОДОНЕПРОНИКАННЯ
Пристрій містить IP68 сертифікат. Відповідно до
якого, пристрій пило- і водонепроникний, якщо
всі гумові ущільнення не пошкоджені і правильно
поставлені на місце, а також, коли кришка була
правильно встановлена за допомогою гвинтів.
Ми також рекомендуємо вам не занурювати
телефон в воду або інші рідини без причини.
Частинки води може призвести до виникнення
вологи всередині пристрою, і це не який-небудь
позитивного впливу на роботу електронних
компонентів. При зануренні у воду або інші
рідини слід витерти і висушити пристрій якомога
швидше.
Діти
Телефон не іграшка. Карти пам'яті та SIM-карти
досить малі і можуть бути проковтнуті дитиною
та спричинити задушення. Зберігайте пристрій і
його аксесуари в недоступному для дітей місці.
Використання цього посібника
Перед тим, як використовувати пристрій,
ознайомтеся з інформацією про запобіжні заходи
та інструкції по використанню телефону. Описи в
цьому посібнику базуються на налаштуваннях за
замовчуванням для телефону. Останню версію
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інструкції можна знайти на сайті:
www.myphone.pl.
Залежно від встановленої версії програмного
забезпечення, провайдерів послуг, SIM-карти
або країни, деякі з описів в цьому керівництві,
можуть не відповідати вашому телефону.
Безпекa на АЗС
Завжди вимикайте телефон під час заправки
вашого автомобіля на автозаправній станції. Не
використовуйте телефон близько до хімічних
речовин.
WI-FI (WLAN)
У державах-членах Європейського Союзу,
бездротова
локальна
мережа
може
використовуватися в закритому приміщенні без
будь-яких обмежень. У Франції мережа WLAN не
може використовуватися на відкритому повітрі.
Люди з обмеженими
фізичними або розумовими можливостями
Пристрій не має експлуатуватися людьми
(включаючи дітей) з обмеженими розумовими чи
фізичними можливостями, а також особами, які
не мають досвіду у використанні електронного
обладнання. Вони можуть використовувати його
лише під наглядом осіб, відповідальних за їх
безпеку.
Слух
Щоб уникнути пошкодження слуху, не
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використовуйте пристрій з високим рівнем
гучності
протягом
тривалого
часу,
не
прикладайте
пристрій
включеним
безпосередньо до вуха.
Зір
Щоб уникнути пошкодження очей, не дивіться
близько на спалах під час її роботи. Потужний
потік світла може привести до незворотного
пошкодження очей!
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Виробник:
myPhone Sp. z o.o.
вул. Новоґродзка, 31
00-511 Варшава
Польща
E-mail: pomoc@myphone.pl
сайт: www.myphone.pl
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myPhone Hammer ENERGY

Nr Символ

Функція

1

наноSIM/microSD слот

2

LCD дисплей

3

Роз'єм для навушників 3,5 мм
міні-джек

4

Яскравість

5

Внутрішній динамік
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6

Передня камера 2 Mpx

7

Головна камера 8Mpx

8

LED спалах

9

Кнопки гучності

10

Вмикання
/
блокування

11

Miкрофон

12

Динамік

13

MicroUSB

вимикання

/

Специфікації
Параметри
Процессор

Головна камера
Передня камера
RAM пам'ять
Внутрішня пам'ять
Карти пам'яті
OС
Dual SIM
Захист

Опис
Quad Core Cortex-A53
1,5 GHz MT6737 / MaliT720MP2 600 MHz
8 Mpx з LED спалахом
2 Mpx
2 ГБ
16 ГБ
MicroSD (до 32 ГБ)
Android™ 7.0 Nougat
2 x nanoSIM (hybrid)
IP68
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Виходи
Комунікація
GSM
WCDMA (3G)
Акумулятор

Hammer Energy UA

microUSB, minijack 3,5
mm
Wi-Fi
802.11
b/g/n,
Bluetooth, GPS z A-GPS
850/900/1800/ 1900 MHz
900/2100 MHz
вбудована Li-po 5000
mAh
100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5
A

Вхідні
характеристики
зарядного пристрою
5, 7,9 V , 1,67 A; 12 V
Вихідні
, 1,25 A
характеристики
зарядного пристрою
146,6×75,9×13,95мм
Розмір телефону
201г
Вага
Перші кроки

Встановлення nanoSIM-карти
MyPhone ENERGY був розроблений в технології
Dual SIM, яка дозволяє використовувати дві
мобільні мережі одночасно. Для того, щоб
правильно вставити SIM-карти необхідно:

•
•

вимкнути телефон.
зняти гумовий ущільнювач, як показано на
малюнку:
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•

За допомогою спеціального інструменту
доданого до пристрою (вставити його в отвір
надійно) і витягнути лоток SIM, як в
наведеному вище малюнку.
• Вставте нано SIM в слот як на малюнку.
• Вставте слот з нано SIM.

Як вставити картку пам'яті
Пам'ять телефону може бути розши-рена за
допомогою карти пам'яті. Не забувайте
використовувати тільки карти пам'яті, схвалені
виробником, використання інших типів карт
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пам'яті MicroSD, ніж з рекомендованою ємністю
може призвести до незворотних пошкоджень
пристрою або зіпсованості збережених даних.
Для того, щоб правильно вставити карту пам'яті:

•
•

Вимкніть телефон

•

Замість нано SIM, вставте карту MicroSD, як
на картинці нижче.

За допомогою спеціального інструменту
відкрийте слот для SIM-карт.

Заряд акумулятора
Не
забувайте
використовувати
тільки
акумулятори,
рекомендовані
і
схва-лені
виробником для даної моделі. Замінити батарею
можна тільки в сервісному центрі в разі будь-яких
проблем, пов'язаних з нею.
Щоб правильно зарядити акумулятор необхідно:

•

Під’єднати зарядний пристрій. Пам'ятайте,
що неправильне під’єднання зарядного
пристрою (кабель USB), може призвести до
порушень нормальної роботи
адаптера
змінного струму. Будь-яке пошкодження в
результаті неправильного поводження, не
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покриваються гарантією.
Під’єднайте зарядний пристрій до розетки
змінного струму. Як тільки ви починаєте зарядку
акумулятора, у верхньому правому куті екрану
значок акумулятора зміниться на анімований
символ блискавки, якщо пристрій було вимкнено
вона повинна з'явитися у вигляді анімації, яка
зображує рівень заряду акумулятора.

•

Під час процесу зарядки, пристрій може
нагріватися. Така ситуація цілком нормальна,
і це не повинно впливати на термін служби і
ефективність роботи пристрою.

•

Коли рівень заряду досягає 100%, це означає,
що батарея заряджена і процес має бути
завершений.
• Витягніть зарядний пристрій з розетки
змінного струму та від пристрою.
• У разі виникнення будь-яких проблем,
пов'язаних з процесом зарядки, як телефон
так і зарядний пристрій повинні бути
доставлені до сервісного центру.
Включення / вимикання телефону
Для включення телефону натисніть і утримуйте
(протягом близько 3 секунд) клавішу включення /
вимикання / блокування.
Перше використання нової SIM-карти:
Введіть 4-значний PIN-код і підтвердіть.
Майте на увазі, що PIN-код являє собою 4-
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значний номер, у вас є тільки 3 спроби введення
його правильно. Після третього неправильного
вводу, то SIM-карта може бути розблокована
тільки за допомогою введення коду PUK. Терміни
PIN і PUK відносяться до документації,
отриманої від оператора мобільного зв'язку.
З'єднання з комп'ютером
Для підключення MyPhone Iron 2 до комп'ютера з
операційною системою Microsoft Windows 7/8/10
/ Vista / XP треба використовувати кабель USB
який входить в комплект поставки наступним
чином:
1. Підключіть кабель USB до роз'єму
багатофункціонального MicroUSB.
2. Інший кінець кабелю вставити в порт USB на
вашому комп'ютері.
3. Якщо Ваш пристрій приєднаний, відповідне
повідомлення буде відображатися на екрані
комп'ютера.
4. На телефоні, проведіть пальцем від верхнього
краю до дна і натисніть кнопку "режим зарядки
USB." Є більше варіантів.
5. Для завантаження файлів виберіть «Передача
файлів».
6. З вікна, яке повинно з'явитися на екрані
комп'ютера, виберіть "Відкрити пристрій для
перегляду файлів".
7. Тепер ви можете обмінюватися файлами між
телефоном і комп'ютером.
Символи індикатора
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Різна інформація може відображатися на панелі
повідомлень, більшість з них відносяться до
додатків, які були встановлені заздалегідь на
MyPhone ENERGY. Значки індикатора, які
найбільш часто зустрічаються на верхній частині
екрану наступним чином:
Символ

Опис
Заряд батареї
Wi-Fi
Новий e-mail
Нове SMS
Сигнал мережі
Пропущений дзвінок
Виклик виконується
Виклик утримується
Прилад під'єднано до комп'ютера
Bluetooth активований
Будильник активовано
У літаку
Гарнітура
Роумінг
Тихий режим

Представлені значки можуть відрізнятися від тих,
що будуть відображатися на екрані. Це залежить
від версії вашого програмного забезпечення.
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Завантаження додатків
Ви можете значно розширити можливості Вашого пристрою шляхом установки додаткових додатків. Зверніть увагу, що додатки, встановлені з
сумнівних джерел може покласти телефон в
небезпеці. Рекомендується використовувати
сервіс [Google Play] для установки додаткових
аплікацій.
Щоб використовувати [Google Play], створити
свій власний рахунок там і виберіть програму з
меню [Play Store].
Пошук потрібного додатка, використовуючи
іконку з лупою або шляхом переміщення вкладки
в [Play Store], потім натисніть [Встановити] ->
[Прийняти].
Після цього, процеси завантаження і установки
запустяться автоматично.
Якщо повідомлення включені, то в кінці
завантажити й установити програму, з'явиться
відповідне повідомлення в рядку стану.
Для того, щоб запустити додаток, встановлений
на пристрої натисніть на його значок,
розташований в меню.
Щоб встановити програму, завантажену з інших
джерел,
виберіть
[меню
додатки]
->[Налаштування] -> [Безпека] -> [Невідомі
джерела] і повзунок вправо. Пам'ятайте, що
несанкціоновані джерела можуть встановити на
пристрої додаткового шкідливого програмного
забезпечення та / або програмного забезпечення,
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програм-шпигунів.
Бездротова мережа Bluetooth і Інтернет
Для підключення пристрою до мережі Wi-Fi:
1. Виберіть [Меню додатка] -> [Налаштування] ->
[Wi-Fi] і повзунок вправо (включити). Якщо ви
хочете додати або ввести нову мережу Wi-Fi,
натисніть кнопку Меню та виберіть [Додати
мережу] або [Оновити].
2. На полю в нижній частині відобра-жається
список доступних мереж Wi-Fi, статус з'єднання
між пристроєм і вашою мережею позначається
знач-ком із зображенням сили сигналу. Пароль
безпеки представлений з на-вісним замком
видимої в нижній правій частині значка.
3. Якщо мережа Wi-Fi захищена паролем, при
спробі підключитися до нього необхідно ввести
пароль за допомогою віртуальної алфавітноцифрової клавіатури.
Bluetooth
[Меню] -> [Налаштування] -> [Bluetooth]
В телефон вбудована технологія Bluetooth.
Максимальний радіус дії Bluetooth це 10 метрів,
радіус також залежить від різних чинників
(перешкоди, електромагнітні дії і т. д.).
Пам'ятайте,
що при ввімкненому Bluetooth
телефон використовує більше енергії, тому
батарея розрядиться скоріше.
Щоб активувати Bluetooth виконайте наступні
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кроки:
 [Меню] -> [Налаштування] -> [Bluetooth] та
активуйте повзунок.
Щоб відправити файли після актива-ції Bluetooth
виконайте наступні кроки:
 [Меню] -> [Диспетчер файлів], натисніть і
утримуйте назву фай-ла, який Ви хочете
відправити.
 Натисніть і оберіть Bluetooth.
 Оберіть цільовий пристрій зі списку щоб
почати передачу. Цільовий пристрій може
запросити 4-цифровий код вказаний на
Вашому пристрої, після вдалого з’єднання
файли завантажаться автоматично.
Щоб прийняти файли натисніть:
 [Меню] -> [Налаштування] -> [Bluetooth] та
активуйте повзунок.
 З’єднайтеся з іншим пристроєм. Після
вдалого з’єднання файл автоматично
завантажиться і збережеться на пам’ять
Вашого телефону (завантажені файли
знаходяться в: [Меню] -> [Диспетчер файлів]
-> [Внутрішня пам’ять] -> [Bluetooth]).
Технічне обслуговування
Щоб продовжити термін служби пристрою,
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дотримуйтесь наступних рекомендацій.
Тримайте пристрій і його аксесуари в
недоступному для дітей місці.
Уникайте будь-якої рідини; в іншому випадку це
може привести до пошкодження схеми живлення
пристрою.
Уникайте дуже високих рівнів температури; вони
можуть привести до скорочення терміну служби
електронних компонентів пристрою, розплавити
пластикові деталі і руйнують акумулятор.
Не
намагайтеся
розбирати
пристрій.
Непрофесійний із внесення конструктивних змін
може привести до серйозних пошкоджень або
його руйнування.
Для чищення використовуйте тільки суху тканину.
Ніколи не використовуйте засіб з високою
концентрацією кислот або лугів.
Використовуйте тільки оригінальні аксесуари;
Порушення цього правила може призвести до
втрати гарантії.
Увага
Мобільний телефон повинен бути оброблений
таким чином, як і будь-який інший електронний
пристрій подібного типу. Телефон і його
компоненти
не
повинні
знаходитися
в
недоступному для дітей місці, або піддаватися
впливу
вологих
або
запилених
умов,
екстремальних температур, відкритого полум'я і
т.д. MyPhone Sp. з o.o. або будь-який інший
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постачальник не несе відповідальності за шкоду,
завдану в результаті недотримання процедур,
що містяться в цьому посібнику або звичайному
здоровому глузду при використанні аналогічного
обладнання, як MyPhone. Будь-яке втручання з
телефоном замовником або несанкціонованого
обслуговування призведе до втрати гарантії.
Інструкція
Пристрій і скріншоти представлені в керівництві
можуть відрізнятися від фактичного виробу.
Аксесуари, прикладені до комплекту може
виглядати по-різному від показаних на
ілюстраціях, включених в цьому посібнику.
Без попередньої письмової згоди компанії
MyPhone, жодна частина цієї інструкції по
експлуатації не може бути відтворена, широке
поширення, в перекладі, ні передані в будь-якій
формі
або
з
використанням
будь-яких
електронних або механічних засобів, в тому
числі створення фотокопій, реєстрації або
збереження в будь-якій інформації зберігання та
пошуковій системі.
торгові марки:
Android, Google, Google Play, Google Play логотип
та інші торгові марки є торговими марками
компанії Google Inc.
Oracle і Java є зареєстрованими товарними
знаками компанії Oracle і / або їх дочірніх
компаній.
Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є власними торговими
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марками асоціації Wi-Fi Alliance.
SAR coefficient
Коефіцієнт SAR, є значенням, яке вказує на ту
кількість радіації, випромінюваної телефоном. У
таблиці нижче наведені максимальні значення
коефіцієнта SAR для телефону MyPhone
ENERGY.

GSM 900

UMTS
BAND VIII
UMTS
BAND I
GSM 1800

LTE B1

LTE B3

LTE B7

LTE B8

LTE B20

0,551

0,208

0,203

0,191

0,394

0,130

0,236

0,293

0,490

HEAD

0,417

0,409

0,327

0,804

0,382

0,371

0,383

0,765

0,744

BODY

Захист середовища
Примітка: Пристрій маркується у вигляді
перекресленої урни, відповідно до
Європейської директиви 2012/19 / UE про
відходи
електричного
та
електронного
устаткування
(утилізації
електричного
та
електронного устаткування - WEEE). Продукти з
цим символом, після того, як період
використання, не слід використовувати або
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утилізувати окремо від побутових відходів. Ви
повинні утилізувати електричне та електронне
обладнання, забезпечуючи їх до призначеного
пункту, в якому такі небезпечні відходи
піддаються процесу утилізації. Збір такого роду
відходів в закритих приміщеннях і правильний
процес відновлення допомагають захистити
природні
ресурси.
Утилізація
відходів
електричного та електронного устаткування,
робить позитивний вплив на здоров'я людини і
навколишнє середовище.
Для того, щоб отримати інформацію про те, де і
як безпечно утилізувати відходи електричного та
електронного устаткування, користувачам слід
звернутися до відповідного органу місцевої
влади, пункт збору відходів або пункт продажу,
де обладнання було придбано.
Відповідно до Директиви ЄС 2006/66 / EC, що
стосується використання перезаряджаються
батарей,
цей
продукт
маркований
перекресленим бункером. Символ означає, що
батареї або акумулятори, не повинні скидатися зі
звичайними
побутовими
відходами,
але
оброблені відповідно до директиви і місцевих
нормативних документів. Не можна викидати
акумулятори разом з комунальними відходами.
Користувачам
акумуляторних
батарей(-й):
повинні використовувати доступну мережу
прийму для компонентів, що дозволяє їх
повернення, переробки та утилізації. У
Європейському Союзі, збору та утилізації
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акумуляторної
батареї(-й)
це
піддається
окремою процедурою. Щоб дізнатися більше про
дійсні процедури утилізації акумуляторної
батареї (-й) в даній місцевості, зверніться в
муніципалітет, інститути управління відходами
або звалища відходів.
CE 0700 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
myPhone Sp. z o.o. справжнім заявляє, що цей
виріб відповідає ключовим вимогам та іншим
відповідним положенням Директиви 1999/5 / EC.
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