LÜHIJUHEND
HAMMER Energy 18x9
Partii number: : 201806
Tootia
mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Varssavi (Warsaw)
Poola
Internet: www.myphone-mobile.com
Toodetud Hiinas
Kasutusjuhend
Tegelik seade, tarvikud ja mõned
selle funktsioonid võivad erineda
juhendis
toodud
illustratsioonidest
ja
kirjeldustest. Uusim juhend või
selle üksikasjalikum versioon on
saadaval ka toote veebilehel:
www.myphone.pl/qr/hammerenergy-18x9
Selle lehe avamiseks lihtsalt
skaneerige seda QR-koodi
.

1. Sisukord
1. Sisukord ................................................................................................................. 1
2. Turvalisus.................................................................................................................2
3. Juhendi kasutamine ............................................................................................ 3
4. Oluline teave.......................................................................................................... 3
5. Package content ................................................................................................... 4
6. Appearance of the phone ................................................................................... 4
7. Installation of the SIM card and memory card ............................................... 6
8. Nupud ................................................................................................................ 6
Puuteekraani kasutamine ........................................................................................ 7
9.1. Puudutus .................................................................................................... 7
9.2 Tõmbamine ................................................................................................ 7
9.3 Kolmekordne klõps ................................................................................... 7
9.4 Hoidmine ja tõmbamine .......................................................................... 7
9.5 Kokku/lahku libistamine .......................................................................... 7
10. Suhtlus ................................................................................................................. 7
10.1 Kõned ......................................................................................................... 7

© 2018 mPTech. Visas tiesības aizsargātas.

Pocket 18x9 - EE

10.2 SMS lühisõnumid ................................................................................... 8
11. Seadme hooldus. ................................................................................................. 8
12. Keskkonnaohutus ................................................................................................ 9
13. Kasutusjuhendi kasutamine ............................................................................. 9
13.1 Nõusolek ................................................................................................... 9
13.2 Välimus ..................................................................................................... 9
13.3 Kaubamärgid........................................................................................... 9
14. Spetsiifiline neeldumismäär (SAP) .................................................................. 9
15. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine ................................................... 10
16. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine ................................................... 10
17. Euroopa Liidu direktiivide vastavusdeklaratsioon........................................ 10
2. Turvalisus
Lugege neid juhiseid hoolikalt läbi. Nende järgimata jätmine võib olla ohtlik
või ebaseaduslik.

—TANKLAD—

Alati lülitage seade välja tanklas tankimise ajal. Ärge kasutage seadet
kemikaalide läheduses.
-LIIKLUSOHUTUSÄrge kasutage seda seadet sõiduki juhtimise ajal.

—KASUTUSPIIRANGUD—

Wi-Fi traadita ühendus kasutab 2,4 GHz sagedust ja 5 GHz
sagedust. 5 GHz Wi-Fi sagedust ei tohi Euroopa Liidus
välitingimustes kasutada. Järgige kohtades, kus seadet
kasutatakse, riiklikke ja kohalikke eeskirju.

—LAPSED, FÜÜSILISTE VÕI VAIMSETE HÄIRETEGA ISIKUD —

Seda seadet ei tohi kasutada inimesed (sh lapsed), kellel on piiratud füüsilised
või vaimsed võimalused või inimesed, kellel pole varasemaid kogemusi
elektrooniliste seadmete kasutamisel. Sellised isikud võivad seadet kasutada
ainult nende ohutuse eest vastutavate isikute kontrolli all. Seade ei ole mänguasi.
Mälukaart ja SIM-kaart on piisavalt väikesed, et laps neelaks neid alla ja
põhjustaks lämbumist. Hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus
kohas.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Seadme kaitseastme sertifikaat on IP68. See tähendab seda, et seade on
tolmu- ja veekindel juhul, kui kõik kummist tihendid on terved ja õigesti
paigaldatud. Kaitske seadet nii palju kui võimalik vee ja muude vedelike
eest. Veel ja muudel vedelikel ei ole telefoni elektroonilistele osadele
positiivset mõju. Kui seade saab märjaks, pühkige ja kuivatage seadet nii
kiiresti kui võimalik.

—KVALIFITSEERITUD TEENINDUS—

Selle seadme paigaldamist või parandamist võivad teostada ainult
kvalifitseeritud töötajad või volitatud teeninduskeskus. Keelatud või
kvalifitseerimata teeninduses parandamine võib põhjustada seadme
kahjustumise ja garantiikohustuste lõppemise.
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—AKU JA TARVIKUD—

Vältige aku sattumist kõrgetele / madalatele temperatuuridele (alla
0°C/32°F ja üle 40°C/104°F). Äärmuslikud temperatuurid võivad aku võimsust
ja tööaega mõjutada. Vältige kokkupuudet vedelike ja metallesemetega,
kuna see võib aku osaliselt või täielikult kahjustada. Aku tuleks kasutada
vastavalt selle eesmärgile. Ärge võtke aku lahti, ärge üritage seda muuta
ega põletada - see võib olla ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. Kulunud või
kahjustatud aku tuleb hävitada spetsiaalses konteineris. Aku ülemäärane
laadimine võib põhjustada kahjustusi. Seetõttu ei tohiks üks aku
laadimiskorra kestvus olla pikem kui 3 päeva. Aku vale tüüpi paigaldamine
võib põhjustada plahvatuse. Ärge kunagi avage aku. Palun utiliseerige aku
vastavalt juhistele. Kui laadijat ei kasutata, siis ühendage laadija
vooluvõrgust lahti. Kui laadija kaabel on kahjustatud, ei tohi seda
parandada, vaid see tuleb asendada uuega. Kasutage ainult tootja
originaaltarvikuid.
3. Juhendi kasutamine
Käesolevas juhendis sisalduvad seadme kujutised ja ekraanipildid võivad
tegelikust tootest erineda. Komplektiga koos olevad tarvikud võivad
juhendis olevatest illustratsioonidest erineda. Käesolevas juhendis
kirjeldatud funktsioone leiate Android™ süsteemis. Need kirjeldused võivad
erineda sõltuvalt operatsioonisüsteemi versioonist ja teie seadmes
installitud rakendustest.
4. Oluline teave
Enamik rakendusi, mida saab seadmesse installida, on mobiilirakendused.
Selliste rakenduste Modus operand võib erineda sarnastest rakendustest,
mis on installitud arvutis. Teie seadmesse installitud rakendused võivad
sõltuvalt riigist, regioonist ja riistvara spetsifikatsioonidest erineda. Tootja
ei vastuta kolmanda osapoole tarkvara põhjustatud probleemide eest.
Tootja ei vastuta selliste vigade eest, mis võivad tekkida registri seadete
muutmisel
ja
operatsioonisüsteemi
tarkvara
muutmisel.
Operatsioonisüsteemi muutmise katsed võivad põhjustada rakenduste
häireid ja probleeme. See võib põhjustada garantii katkemise.
AndroidTM süsteem
Android operatsioonisüsteem - uskumatud funktsioonid teie peos - kõik
rakendused on igal ajal saadaval; Uusim Gmail™ e-posti klient või brauser,
see on alles algus sellele, mida saate selles seadmes leida - ülejäänud leiate
online Google Play™.
Google Play
Tootja tahvelarvutis saate kasutada Google Play TM ostetud rakendusi.
Selleks peate oma e-posti ja parooli abil eraldi Google'i konto registreerima.
Pärast reeglite registreerimist ja ja tingimuste aktsepteerimist võite
kasutada Google Play'is leitud tasulisi ja tasuta rakendusi.
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5. Package content
• HAMMER Energy 18x9 mobiiltelefon
• Laadija (adapter + USB-kaabel)
• Abivahend SIM-kaartide / microSD pesa välja võtmiseks
• Kasutusjuhend
• Garantiikaart
6. Appearance of the phone
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Sümbol

Funktsioon

1

8 Mpx digitaalkaamera objektiiv (selfie)

2

Sisemine kõlar

3

Heleduse

ja

läheduse

andurid

4

Märguande diood

5

Valgustuse LED / taskulamp

6

13 Mpx digitaalkaamera objektiiv (peamine)

7

Sõrmejälje lugeja

8

Helitugevuse nupud

9

SIM-kaartide/microSD
tihendi all)

10

Programmeeritav nupp

11

Blokeerimise sisse/välja lülitamise nupp

12

5,7" puutetundlik ekraan

13

Väline kõlar

14

Mikrofon

15

Multifunktsionaalne microUSB-port

pesa

(veekindla
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SIM- ja microSD-kaartide paigaldusviisid Hybrid Dual SIM pesa
Hooldusavad. Ärge sisestage mingeid
esemeid. Kahjustamise tulemuseks on
garantii kadumine.

7. Installation of the SIM card and memory card
Tegemist on kaksik-SIM tehnoloogiaga (2 SIM-kaardi käsitsemisega ja microSDkaart) mobiiltelefoniga, mis võimaldab kahe mobiilsidevõrgu võrgud või üks SIMkaart ja microSD-kaart samaaegset kasutamist.
SIM-kaardi (-lehtede) õigeks sisestamiseks lülitage seade välja, avage veekindel
tihend (9) sõrmeküüntega, libistage salv välja ja seejärel SIM-kaart (d) täpselt
kohale, nagu näidatud joonte ja piltidega (16). Seejärel asetage salv ettevaatlikult
ja õrnalt kohale ja tihedalt tihedalt.
Mälukaardi õigesti sisestamiseks lülitage seade välja, avage veekindel tihend (9)
sõrmeküüntega, libistage salv välja ja asetage mikroskeem kaart (üks SIM-kaardi
asemel), nagu on näidatud joonisel tõmme ja pilt (16).
Seejärel asetage salv ettevaatlikult ja õrnalt kohale ja tihedalt tihedalt.
8. Nupud
Menüü
•
Vajutades seda, kuvatakse avatud rakenduste loend, kus saate
rakendusi välja lülitada või sisse lülitada.
•
Kiire kahekordne vajutus lülitab ümber eelmisele rakendusele.
Home (avaleht)
•
Üks kiire vajutus lülitab seadme tööpinna sisse.
•
Vajutamine ja all hoidmine aktiveerib Google Now™.
Back (tagasi)
•
Vajutades <Back> toimub väljumine rakendusest / ülemine
eelmisele ekraanile.
Lukustamise sisse/väljalülitamise nupp
•
Üks kiire vajutus lukustab/avab ekraani.
•
Vajutades nuppu umbes 2 sekundit:
o
kui seade on välja lülitatud - seade lülitub sisse
o
kui seade on sisse lülitatud - kuvatakse menüü, mis võimaldab
teil välja lülitada, uuesti käivitada, aktiveerida/deaktiveerida
lennurežiimi, aktiveerida lukustuse, kuvada süsteemi seadeid.
Helitugevuse suurendamise ja vähendamise nupud
•
Vajutades helitugevuse nupu kõne ajal, suurendab või vähendab
helitugevus.
Programmeeritav nupp
• Vajutamine ja all hoidmine käivitab programmeeritud rakenduse –
vaikimisi on nupule määratud kaamera rakendus.
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9. Puuteekraani kasutamine
Nutitelefoni puuteekraan võimaldab hõlpsasti valida üksusi või teha
toiminguid. Puuteekraani saab juhtida
järgmiste toimingute abil:
9.1. Puudutus
Valikute, programmide ja menüü
käivitamiseks puudutage.

9.2 Tõmbamine
Quickly swipe up, down, to the left or to
the right, to scroll the list or the screen.

9.3 Kolmekordne klõps
Suumi käivitamiseks puudutage
ekraani kolm korda kiiresti - kui see
valik on teie seadme seadetes lubatud.

9.4 Hoidmine ja tõmbamine
Puudutage elementi (võib-olla ikooni) ja
hoidke seda umbes 1 sekundi jooksul.
Seejärel saate selle elementi kustutada
/ eemaldada.
9.5 Kokku/lahku libistamine
Puudutage kahe sõrmega ekraani ja
libistage need üksteisega kokku või
üksteisest lahku, et fotot või kaarti
suurendada või vähendada.
10. Suhtlus
10.1 Kõned
Et helistada, puudutage telefoniikooni

, mis asub peaekraanil vai

Androidi rakenduste menüüs ja valige klahvistiku ikooni
. Kõne
tegemiseks sisestage telefoninumber. Vajutage ekraani allosas asuvat
telefonitoru ikooni ja valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
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10.2 SMS lühisõnumid
Oma sõnumeid saate hallata avakuval või nutitelefoni menüüs oleva
rakenduse [Sõnumid]

abil.

Käivitage rakendus, puudutage ikooni
ja sisestage number ning nimi.
Pärast kontakti valimist ilmub ekraan, kuhu saate trükkida sõnumi enda.
Trükkige sõnumi sisu. Sõnumi saatmiseks vajutage
. Enne tekstisõnumi
saatmist saate muuta selle multimeediasõnumiks, vajutades selleks
ekraanil vasakul olevat sümbolit ja lisades faili (pilt, video, muusika jne).
11. Seadme hooldus.
•
Hoidke seade ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
•
Vältige kokkupuudet vedelikega; need võivad põhjustada
seadme elektrooniliste komponentide kahjustumist.
•
Ärge lubage väga kõrgete temperatuuride toimet, kuna see
võib lühendada seadme elektrooniliste komponentide eluiga,
sulatada plastosad ja hävitada aku.
•
Ärge üritage seadet lahti võtta. Seadmega volitamata
manipuleerimine võib seadet tõsiselt kahjustada või seadet
täielikult hävitada.
•
Puhastamiseks kasutage ainult kuiva lappi. Ärge kunagi
kasutage ainet kõrge happesuse või leelise sisaldusega.
•
Kasutage ainult originaaltarvikuid. Selle tingimuse rikkumine
võib garantii kehtetuks tunnistada.
Seadme pakendit võib ringlusse võtta vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
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12. Keskkonnaohutus
Tähelepanu

Ametlik kinnitus

Tootja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest,
Tarkvara versiooni saab ajakohastada
mis tulenevad seadme ebaõigest
kasutamisest või ülaltoodud kasutusjuhiste
ilma eelneva teadaandeta.
eiramisest.
13. Kasutusjuhendi kasutamine
13.1 Nõusolek
Ilma tootja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi ühtegi käesoleva
kasutusjuhendi osa kopeerida, reprodutseerida, tõlkida ega
edastada mis tahes vormingul elektrooniliste või mehaaniliste
vahenditega, sealhulgas, kopeerida, ümber kirjutada või salvestada
mis tahes teabe salvestamise ja jagamise süsteemides.
13.2 Välimus
Käesolevas juhendis sisalduvad seadme kujutised ja ekraanipildid
võivad tegelikust tootest erineda. Komplektiga koos olevad tarvikud
võivad erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.
13.3 Kaubamärgid
•
Google, Android, Google Play, Google Play logod ja muud
kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid.
•
Oracle ja Java on Oracle ja/või filiaalide registreeritud
kaubamärgid.
•
Wi-Fi® Wi-Fi logo on assotsiatsiooni Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamärk.
•
Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende
vastavatele omanikele.

Android robot on rekonstrueeritud või muudetud, tuginedes Google loodud
ja saadavaks tehtud projekti alusel. Selle kasutamine peab vastama
Creative Commons 3.0 autoriseerimisloas kirjeldatud tingimustele.
14. Spetsiifiline neeldumismäär (SAP)

SAR-tegur määratleb elektromagnetilist kiirgust tekitava seadme energia
neeldumise määra. Euroopa Liidu Nõukogu poolt soovitatav SAR-i piirmäär on 2
W/kg. HAMMER Energy 18x9 maksimaalsed SAR-i väärtused on 0,795 W/kg GSM
2100 MHz korral ja 0,165 W/kg Wi-Fi korral.
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15. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine
Seade on märgistatud mahakriipsutatud prügikastiga vastavalt
Euroopa Direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriliste ja
elektroonikaseadmete (elektriliste ja elektroonikaseadmete
jäätmed - EESJ). Selle sümboliga märgistatud tooted ei tohi
pärast kasutamist kõrvaldada ega hävitada koos teiste
olmejäätmetega. Kasutajad on kohustatud kõrvaldama kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmed, viies need määratud ringlussevõtukohta, kus ohtlikke
jäätmeid võetakse taasringlusse. Sellist tüüpi jäätmete kogumine
teatavates kohtades ja tegelik ümbertöötlemise protsess aitab kaasa
loodusvarade kaitsele. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete
nõuetekohane kõrvaldamine on kasulik inimeste tervisele ja keskkonnale.
Kasutaja
peab
võtma
ühendust
kohaliku
omavalitsuse,
jäätmekogumispunkti või müügikohaga, kus seadet osteti, et saada teavet
selle kohta, kus ja kuidas hävitada kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmeid keskkonnasõbralikul viisil..
16. Kasutatud aku nõuetekohane hävitamine
Vastavalt ELi direktiivile 2006/66/EÜ, muudatustega, mis
sisalduvad EÜ direktiivis 2013/56/EÜ akude hävitamise kohta,
see toode on märgistatud mahatõmmatud prügikastiga.
Sümbol näitab, et selles seadmes kasutatud akut ei tohi visata
tavapäraste olmejäätmete hulka ja see tuleb käsitseda kooskõlas kohalike
ja riiklike eeskirjadega. Patareide ja akude äraviskamine koos sorteerimata
olmejäätmetega pole lubatud. Patareide ja akude kasutajad peavad
kasutama nende toodete jaoks ettenähtud kogumispunkte, et tagada
nende nõuetekohane üleandmine, ringlussevõtt ja hävitamine. Patareide ja
akude kogumine ja ringlussevõtt EÜs toimub eraldi menetluste raames.
Palun kontakteeruge oma kohaliku omavalitsuse või jäätmekäitlusettevõtte
või prügilaga, et saada rohkem teavet olemasoleva aku ja aku
ringlussevõttu protseduuride kohta.
17. Euroopa Liidu direktiivide vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab mPTech piiratud vastutusega äriühing,
et HAMMER Energy 18x9 mobiiltelefon vastab direktiivile
2014/53 / EU. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on
saadaval järgmisel Interneti-aadressil:
www.myphone.pl/hammer-energy-18x9

