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Ние създаваме за Вас. 

Благодарим ви, че избрахте телефон Hammer. Този продукт е проектиран 
специално за вас. Ние правим всичко, за да може използването му да е приятно и 

удобно. Ние се уверихме, че елегантността, функционалността и удобството при 
ползване са съчетани с достъпна цена. За по-голяма безопасност, моля, прочетете 

внимателно това ръководство. 
Производител 

mPTech Ltd. 
Nowogrodzka 31 street 

00-511 Warsaw 
Poland 

website: www.myphone-mobile.com 
Произведено в Китай 

 

Ръководство 
Действителният продукт, 
придружаващите аксесоари и някои 
от неговите характеристики могат да 
се различават от представените в това 
ръководство изображения и 
описания. Най-новото ръководство 

или неговата по-подробна версия са 
достъпни на уеб сайта на продукта: 

www.myphone.pl/qr/hammer-
active-2 
За да отворите тази страница, просто 
сканирайте този QR код  
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2. Безопасност 
Прочетете внимателно тези указания. Неспазването им може да бъде опасно или 

незаконно. 

—WI-FI (WLAN)— 
В държавите-членки на Европейския съюз мрежата WLAN (Wi-Fi) може да се 

използва на закрито без никакви ограничения.  
— ДЕЦА И ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ— 

Това устройство не трябва да се използва от хора (включително деца) с 
ограничени физически или умствени способности, както и от хора без предишен 

опит в работата с електронно оборудване. Те могат да използват устройството 
само под надзора на хора, отговорни за тяхната безопасност. Това устройство не 

е играчка. Картата с памет и SIM картата са достатъчно малки, за да бъдат 
погълнати от дете и причиняват задушаване. Дръжте устройството и неговите 

аксесоари далеч от достъпа на деца. 
—ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ— 

Устройството има сертификат за съпротива IP68. Това означава, че устройството 
е прахоустойчиво и водоустойчиво, когато всички гумени уплътнения са 

непокътнати и правилно поставени. Доколкото е възможно, защитете 
устройството от вода и други течности. Водата и другите течности нямат 

положителен ефект върху електронните компоненти на телефона. Ако се 
намокри, избършете и подсушете устройството възможно най-скоро. 

—КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ— 
Само квалифициран персонал или оторизиран сервизен център може да 

инсталира или ремонтира този продукт. Ремонтирането от неоторизиран или 
неквалифициран сервиз може да причини повреда на устройството и загуба на 
гаранция. 

—БАТЕРИИ И АКСЕСОАРИ— 
Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски температури (под 0 

° C / 32 ° F и над 40 ° C / 104 ° F). Екстремните температури могат да повлияят на 
капацитета и живота на батерията. Избягвайте контакт с течности и метални 

предмети, тъй като това може да причини частично или пълно повреждане на 
батерията. Батерията трябва да се използва само според предназначението си. 

Не унищожавайте, повреждайте или изхвърляйте батерията в пламъци - това е 
опасно и може да причини пожар. Износената или нарушена батерия трябва да 
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се постави в специален контейнер. Прекомерното зареждане на батерията може 

да причини повреда. Ето защо едно зареждане на батерията не трябва да трае 
повече от 1 ден. Инсталирането на неправилен тип батерия може да причини 

експлозия. Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърляйте батерията 
съгласно инструкциите. Изключете неизползваното зарядно устройство от 

електрическата мрежа. В случай на повреда на зарядното устройство, тя не трябва 
да се поправя, а да се сменя с нова. Използвайте само оригиналните аксесоари на 

производителя. 
—СЛУХ— 

За да избегнете увреждане на слуха, не поставяйте устройството 
директно върху ухото си, когато сте задали висок звук или по време 

на разговор със свободни ръце. 
—ЗРЕНИЕ— 

За да избегнете увреждане на очите, не гледайте внимателно върху 
светлината на светкавицата по време на нейната работа. Силна 

светлина може да причини трайни увреждания на очите! 
 

3. Използването на това ръководство 
The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual 
product. Accessories attached to the smartphone set may differ from the 
illustrations included in manual. Options described in the manual are found in 
Android system. Those descriptions may differ, depending on the version of the 
operating system and applications installed on the device. 
 

4. Важна информация 
Повечето приложения, които могат да бъдат инсталирани на устройството, са 
мобилни приложения. Режимът на работа на такива приложения може да бъде 

различен от техните колеги, инсталирани на персонален компютър. 
Приложенията, инсталирани на устройството, могат да се различават в 

зависимост от страната, региона и хардуерните спецификации. Производителят 
не носи отговорност за проблеми, причинени от софтуер на трети лица, както и за 
редактиране на настройките на системния регистър и модифициране на 
софтуера на операционната система. Опитите за модифициране на 
операционната система могат да причинят неизправности и проблеми с 
приложенията. Това може също да причини загуба на гаранция. 

 

5. Технически характеристики 

 Тъчскрийн 5” и 720x1280 px резолюция 
Модерният дисплей осигурява дълбоки цветове и широк зрителен ъгъл, което ви 
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позволява да оценявате филми, снимки и игри в реални и ясни цветове.  

 Мулти-тъч 
Сензорният екран е истинско удоволствие за работа. Пускане, писане, рисуване, 

завъртане на изображения, карти - всичко това на капацитивен екран с най-
високо качество. 

 

Процесор Quad Core: 1.3 GHz 
Изключително ефективен четириядрен процесор за максимална ефективност на 

телефона. Тежки игри, уебсайтове, имейли – правенето на много неща 

едновременно вече е безпроблемно. 
 

 Dual SIM (хибрид) 
Приложената в смартфона технология дава възможност за изключително удобно 
използване на функцията Dual SIM - едновременното използване на 2 SIM карти 

или 1 SIM карта + 1 карта microSD. 

IP 68 водо и прахо устойчивост 
Устройството е устойчиво на прах и вода, когато гумените защити на micro USB-
C портовете и слотовете за SIM / microSD карти са затворени.  

 Wi-Fi 
HAMMER ACTIVE 2 е оборудван с Wi-Fi технология, осигуряваща предаване на 

данни при скорости, съвместими с 802.11 b / g / n, така че можете да се свържете 
безжично към безжична мрежа. Получавайте и изпращайте данни, програми и 

файлове без ограничения в мрежата и други устройства. 

 Задна камера (основна) 8 Mpx / Предна камера 2 Mpx 
Предната камера дава възможност за провеждане на лесни видео разговори и 

вземане на висококачествени снимки (селфита). Задната камера позволява да 
правите снимки и да правите филми с висока резолюция, където и да сте. 

 MicroSD четец на карти - до 128 GB. 
HAMMER ACTIVE 2 - няма проблеми с капацитета на паметта. Използвайте 

microSD карти и не се притеснявайте за мястото, където записвате музиката, 
филмите и снимките. 
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 Android System 
Операционна система Android - невероятни възможности са в ръката ви - всички 

приложения са достъпни по всяко време; най-новия Gmail ™ имейл клиент или 
браузър, това е само началото на това, което можете да намерите в това 

устройство - останалото ще намерите в онлайн Google Play. 

 Google Play 
Всички смартфони на производителя могат да използват приложенията, 

закупени в Google Play. За да направите това, трябва да регистрирате отделен 

Google ™ акаунт, който предоставя електронна поща и парола. След регистрация 
и приемане на правилата можете да използвате платените и безплатни 

приложения, изброени в Google Play. 
 
 

5.1 Технически характеристики 

Дисплей 5" IPS, 720x1280 px 

Процесор (CPU / GPU) 
Quad ARM Cortex-A7 MT6580 1.3 GHz 
MALI-400 MP 

Задна камера (основна) 8 Mpx with LED lamp 

Предна камера (селфи) 2 Mpx  

RAM памет 2 GB 

Вътрешна памет 16 GB 

Четец на карти microSD (up to 128 GB) 

Операционна система Android 8.1 Oreo 

Dual SIM система 2 x nanoSIM (hybrid) 

Водо и прахо устойчивост  IP68 

Конектори 
microUSB (OTG), minijack 3.5 mm (under the 
rubber cap) 

Свързване 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.0, 
GPS with A-GPS 

GSM 850/900/1800/1900 MHz 

UMTS 900/2100 MHz 

Батерия Built-in Li-po 5000 mAh battery 

Вход/изход параметри 
Зарядно 

100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A 

Изход параметри Зарядно 5 V , 2 A 

Размери 152.5 × 75.8 × 14.8 mm 

Тегло 232g 
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5.2 Съдържание пакет 
HAMMER ACTIVE 2  
• Зарядно (адаптер + USB кабел) 

• Инструмент за изваждане на SIM карти/microSD 
• Ръководство 

•  Гаранционна карта 

 Ако някой от горните елементи липсва или е повреден, моля, свържете се 

с мястото на закупуване. 

 Съветваме Ви да пазите контейнера в случай на оплаквания. 

Съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца. 

 Изхвърляйте контейнера в съответствие с местните разпоредби, 
когато вече не е необходимо. 

6. Външен вид на телефона 
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 Symbol Function 

1 
 

Диод за известия 

2 
 

Сензори яркост и близост 

3 
 

Вътрешен говорител 

4 
 

2 Mpx обектив предна камера (selfie) 

5 
 

Аудио жак за слушалки 3.5 mm (под гумения капак) 

6 
  

8 Mpx обектив на камерата (основна) 

7 
 

Светкавица/фенер 

8  

 

Слот за SIM карти/ microSD (под гумения капак) 

9 
 

Бутони за регулиране на звук 

10 
 

Бутон за включване/изключване 

11 
 
Програмируем бутон 

12 
 

Тъч екран 5" 

13 
 

Външен говорител 

14  Мултифункционален microUSB вход (под гумения капак) 

15 
 

Микрофон 

16  

 

Методи на инсталиране на SIM и microSD карит - хибриден 
Dual SIM 

 

Сервизен отвор - Не поставяйте никакви предмети отвътре. 

Щетите ще доведат до загуба на гаранцията! 
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7. Преди първото пускане 
7.1 Поставяне на SIM картата. 

Устройството е мобилен телефон, произведен от хибридна Dual SIM 
технология (до 2 SIM карти и 1 microSD), позволяваща едновременно да 

се използват две мобилни мрежи или една SIM карта и microSD карта. 
За да поставите SIM картата (ите) правилно, изключете устройството, отворете 

водоустойчивото уплътнение (8) с нокът, плъзнете навън поставката и след това 
поставете SIM картата (ите) точно както е показано в изрезите и фигурата. (16). 

След това внимателно поставете поставката на място и затворете добре 
уплътнението. 

 
За да поставите картата с памет правилно, изключете устройството, отворете 
водоустойчивото уплътнение (8) с нокът, извадете поставката и точно поставете 

microSD картата (вместо една от SIM картите), както е показано на изрезки и 
снимка (16). След това внимателно поставете поставката на място и затворете 
добре уплътнението. 

Използвайте само карти памет, препоръчани от производителя. 
Обърнете внимание на избора на правилния формат - microSD картата, 

капацитета и типа / класа. Несъвместимите карти с памет могат да 
повредят устройството и да доведат до унищожаване на съхранените данни. 

Несъвместимостта на картата с памет може да бъде причинена, наред с 
другото, от неправилен формат на картата (необходим формат microSD) 

или капацитет на неподдържана карта - над стойността, препоръчана от 
производителя.  
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7.2 Зареждане на батерията 
Заредете батерията преди първата употреба. Батерията трябва да се 
зарежда от приложеното зарядно устройство или друго зарядно 

устройство, предназначено за този тип оборудване. Ако имате съмнения, 

свържете се с продавача или производителя. Използвайте само зарядни 
устройства и кабели  препоръчано от производителя. Използването на 
несъвместими зарядни устройства или кабели може да причини експлозия на 
батерията или повреда на устройството. Когато батерията е близо до пълно 

разреждане, уведомлението се показва при ниско ниво на зареждане на 
батерията.  

За да продължите да използвате устройството, заредете батерията. Ако 
батерията е напълно разредена, устройството не може да бъде включено 

дори когато процесът на зареждане продължава. Преди отново да включите 
устройството, батерията трябва да се зарежда поне няколко минути. В 

случай на проблеми с батерията или при нужда от подмяна, устройството 
трябва да бъде доставено в сервизния център на производителя.  
 

За да заредите батерията трябва да: 
1. Включете microUSB щекера в гнездото на устройството. 

 Неправилното свързване на зарядното устройство (USB кабел) може да 
причини повреда на променливотоковия адаптер или устройството. 

Щетите, причинени от неправилно боравене, не се покриват от гаранцията. 
 

1. Включете зарядното устройство в контакта. Когато зареждането започне, в 
горния десен ъгъл на екрана на иконата на батерията ще се появи светлинен 

символ и когато устройството е изключено, трябва да се покаже анимация, 
показваща нивото на зареждане на батерията. 

 Устройството може да се нагрее по време на зареждане. Това е редовно 
събитие и не трябва да влияе върху стабилността или работата на 

устройството. 
2. Когато зарядът достигне 100%, това означава, че батерията е напълно 

заредена. Завършете зареждането. 
3. Изключете кабела на зарядното устройство от контакта и от телефона, в който 

уплътнението на гнездото е плътно затворено. 
 Ако телефонът не се зарежда правилно, предайте го (заедно със зарядното 

устройство) в сервизен център на производителя. 

8. Бутони 
Меню 

• Натискането му ще доведе до появата на списъка с отворени приложения, 
където можете да превключите между тях или да ги изключите. 

• Двойното бързо натискане превключва на използваното преди това 
приложение. 
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Начало 

• Едно бързо натискане ви отвежда до работния плот на телефона. 

• По-дълго натискане и пускане ще включи търсещата машина на Google и 
ще получи достъп до функцията Google Now. 

Назад 

• Натискайки <Назад> ще доведе до излизане от приложението / връщане 
към предишния екран. 

Бутон за включване/изключване 

• Едно бързо натискане заключва / отключва екрана. 

• Задържайки бутона за около 2 сек. ще доведе до: 
o Ако смартфона е изключен – ще се включи. 
o Ако смартфона е включен – ще се покаже менюто, което ви позволява да 

изключите, рестартирате, активирате / деактивирате самолетен режим, 
бързи промени в профилите. 

• Можете също така да предизвикате хардуерно нулиране, като натиснете и 
задържите бутона, докато устройството се нулира. 

 
Бутони за регулиране на звука 

• Натискането по време на гласово повикване ще доведе до увеличаване или 
намаляване на силата на звука. 

• Натискането на бутона, докато входящо повикване изключва звука на 
звънене. 

• Натискането на бутона, когато няма активни повиквания, ще намали или 
увеличи силата на звука на звънене, ще промени звуковия профил на "само 

вибрации" или "само аларми". 

• Натискането на бутона, докато камерата е отворена, може да стартира 
затвора и да направи снимка. (Работи само ако софтуерът осигурява 
функцията). 

• Натискането на бутона във всяко друго приложение ще контролира нивото 

на звука на музиката, говоримите инструкции или други звуци. 

 

9. Използване на тъч скийн 
Сензорният екран може да се контролира чрез следните действия: 
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9.1. Докосване 
Докоснете една, за да стартирате опции, 

приложение, меню. 
 
 

9.2 Плъзни 
Бързо плъзнете нагоре, надолу, наляво или 

надясно, за да превъртите списъка или 
екрана. 

 
 
 

9.3 Троен клик 
Бързо докоснете екрана три пъти, за да 
започнете мащабирането - ако тази опция 
е активирана в настройките на вашия 
смартфон. 

 
 
9.4 Задръж и плъзни 
Докоснете елемент (може би икона) и го 

задръжте за около 1 секунда. След това 
можете да изтриете / деинсталирате този 

елемент.  
 
 

9.5 Мащабиране 
Докоснете екрана с два пръста и ги 
плъзнете заедно или отделно, за да 

увеличите или намалите снимка или карта. 
 

 Сензорният екран ще бъде изключен след известно време на бездействие. 

За да изключите екрана, натиснете бутона за блокир. 
 В повечето смартфони можете да зададете колко дълго устройството да 

изчаква, преди да изключи екрана. Най-често е достатъчно да изберете от 
списъка с приложения: [Настройки] > [Дисплей] > [Заспи]. 
 

9.6 Заключване на екрана 
За да заключите устройството, натиснете кратко бутона за блокиране (11). 
Екранът ще бъде празен. За да отключите екрана, натиснете кратко бутона за 
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блокиране или използвайте четец на пръстови отпечатъци. Екран, подобен на 

представения тук. 
На дисплея в режим на заключване се появява следната информация: 

1. Оператор на мрежата. 
2. Лента със статуси. 

3. Текущо време и дата.  
4. "Google Now" гласови асистент. За да го стартирате, преместете иконата 

надясно нагоре (диагонално). 
5. Икона за заключване на устройството. За да отключите устройството, 

преместете иконата нагоре.  
6. Икона на камерата. За да стартирате камерата, преместете иконата наляво 

нагоре (диагонално). 
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9.7 Десктоп екран. 
1. Лента за търсене в Google. 

 За да работи функцията за търсене, 
трябва да свържете телефона си с 

интернет. 
 

2. Гласово търсене. След като натиснете 

тази икона, кажете на глас какво искате 
(т.е. думата на адреса на уеб страницата 

и т.н.), а търсачката ще покаже 
намерените резултати. 

 За да функционира функцията за 
гласово търсене, трябва да свържете 
телефона си с интернет. 
 

3. Приложение за разговори. 
4. Съобщения. 

5. Уеб бразър 

 За да използвате браузъра, трябва да 

свържете телефона си с интернет. 
 

6. Апликация за камера. 

Плъзгането надолу от долния край на екрана ще увеличи прозореца на дисплея. 
Появява се полето за известия. Плъзнете или кликнете отново върху горната 

лента с инструменти на иконата  за да се покаже менюто с инструменти, 
където можете да конфигурирате и / или да разглеждате основни параметри, 
като например: 

• LCD осветление 

• Wi-Fi  

• Bluetooth 

• Състояние на мрежата/Оператор 

• Фенер 

• Автоматично въртене 

• Режим на пестене на батерията 

• Режим Не безпокойте 

• Самолетен режим 

• Локация 

• Аудио 

• Осветление за нощно време 

Ако натиснете иконата [Настройки]  в долния десен ъгъл на разгънатия 
прозорец ще бъдете отведени до [Насртойки] менюто, което е описано подробно 

в следващата глава в това ръководство. С докосване на [Редактирай] иконката 

 можете да редактирате реда и броя на колоните. 
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9.8 Икони за индикация 

Икона Описание 

 Ниво на батерията 

 Активна Wi-Fi връзка 

 Ново имейл съобщение 

 Ново sms съобщение 

 
Икона за сила на сигнала на 

мобилната мрежа 

 Пропуснато обаждане 

 Входящо обаждане 

 Задържано обаждане 

 
Уст-то е включено към 

компютър 

 Активиран е Bluetooth 

 Активирана аларма 

 Самолетен режим 

 Режим високоговорител 

 Роуминг активен 

 
Звуковия профил е на 

вибрация. 

 Представените по-горе икони могат да се различават от тези, които се 
появяват в телефона, в зависимост от операционната система и използваната 

системна корекция. 
 

9.9 Премахване на елементи от десктопа 
Докоснете и задръжте елемента, който искате да 
изтриете, и след това преместете в горната лента на 

устройството вместо „X Delete“. Можете да 
"пуснете" иконата, тя ще бъде премахната от 

началния екран. 
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9.10 Създаване на папки 
Можете да създавате папки на работния плот, където потребителят може да 

поставя приложения по свой избор. Така че той / тя може да използва често 
използваните приложения на едно място, а не да изхвърля работния плот на 

вашия смартфон. 
Образът показва папката Google, намираща се на основния 

работен плот на телефона. За да създадете такъв, щракнете и 
задръжте приложение, след което го плъзнете в друго 

приложение. В резултат ще бъде създадена папка, съдържаща 
две приложения. Някои приложения могат да бъдат 

разположени в една папка. За да зададете или редактирате 
името си, докоснете го с пръст. Когато папката е отворена, 

докоснете неговото име или надпис „Папка без име“, въведете 
ново име и натиснете OK. 

 

10. Връзка с компютър 
За да се свържете към компютър с Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 чрез 

USB, трябва да включите USB кабел към мултифункционалния USB порт в 
смартфона. Включете другия край на кабела в гнездото на компютъра. Когато 
устройството е включено, на компютъра ви ще се появи екран с името на 

смартфона и операциите, които могат да се изпълнят. Ако това не се случи, 
плъзнете от горния край на дъното на смартфона и кликнете върху "USB charge 

mode". Ще се покажат още опции. За да изпратите файлове, изберете 
"Изпращане на файлове". За обмен на файлове между компютъра и телефона 

изберете: "Отворете устройството за преглед на файлове". Сега можете да 
обменяте файлове между телефона и компютъра. 

 Ако операционната система не разпознава паметта на телефона, проверете 
дали инсталираният драйвер за управление на смартфона е правилен. Търсете 

ръчно списъка с драйвери и изберете "MTP USB устройство". 
 

11. Въвеждане на текст 
11.1 Въвеждане на текст – виртуална клавиатура. 
Текстът обикновено се въвежда чрез буквено-цифрова клавиатура. Ако 

избраният език съдържа диакритични знаци или специални символи, можете да 
въведете всеки знак, като натиснете съответния клавиш малко по-дълго. Т.е. Ако 

избраният език е български и искате да въведете буква "±", трябва да задържите 
клавиша "a" малко по-дълго, докато не се появи списък, от който можете да 

изберете "±". Виртуалната буквено-цифрова Android клавиатура на устройството 
е както следва (забележка: външният вид на клавиатурата може да варира леко в 

зависимост от програмата, в която се използва): 
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No. Функция 

1 Съвети за думи - за по-бързо писане на съдържание. 

2 
Писане на глас - просто диктувайте съдържанието и системата ще я вмъкне 

като текст (изисква интернет връзка). 

3 

Клавиши за виртуална клавиатура. Задръжте клавишите от Q до P, за да 
въведете цифрите от 0 до 9 и букви с диакритични знаци, характерни за този 

език, т.е. ó, ö, õ, ô. 

4 

Shift/Caps Lock - едно кликване ще предизвика промяна в ключа, което 
означава / можете да въведете една главна буква, двойно кликване 

(сигнализирано с включване на осветеност) ще причини текста да бъде 
написан с главни букви.  

5 Backspace - ще изтрие знака, зад който е поставен курсорът. 

6 Преходът към панела с цифри и символи. 

7 

Едно кликване води до въвеждане на запетая. По-дългото задържане ви 

позволява да активирате настройките за език и клавиатура, включително 
местоположението на екрана. Функцията на този клавиш може да се 

променя в зависимост от приложението, където се използва клавиатурата. 

8 Преходът към отметки с различни емотикони, включително и живописни. 

9 Вмъкване на интервали (разстояние между знаците). 

10 

Поставете точка. Задържането активира избора на допълнителни опции, 

напр. специалните символи и т.н. Функцията на този клавиш може да се 
променя в зависимост от приложението, където се използва клавиатурата. 
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11 Потвърждение на въведения текст, адрес, номер и др. 

11.2 Копиране и поставяне на текст 
Текстът, написан в текстовото поле, може да бъде копиран в друго приложение 
чрез: 

1. Натиснете и задръжте пръста си върху думата, която искате да копирате. 
2.  Появява се екран, подобен на този отдолу: 

 
3. За да маркирате повече от една дума, използвайте плъзгачите.  
4. Кликнете: [Copy] за копиране, [Cut] за изрязване на маркираните символи, 

[Share] за споделяне в инсталирани приложения (чрез съобщения, 
Bluetooth и др.). Поставете курсора в друго приложение, на което искате да 

поставите копирания текст, натиснете и задръжте пръста си (за около 2 
секунди). 

5. Изберете [Paste], за да вмъкнете текста. 
 

12. Приложения 
Когато изпълнявате приложения, можете да извлечете максимума от 

устройството. На екрана на работния плот плъзнете екрана отгоре надолу за 
достъп до инсталираните приложения. За да добавите пряк път към приложение 

на екрана на работния плот, натиснете иконата на приложението в менюто на 
приложението и го задръжте, след което, когато промените изгледа на екрана на 

работния плот, изберете мястото, където искате да създадете пряк път и го 
„изпуснете“ вътре. 

 

12.1 Сваляне на апликации 

За да използвате услугата [Google Play], трябва да притежавате или 
създавате профил в Gmail. 

Изберете [Меню Приложение]> [Магазин за възпроизвеждане], за да 
използвате [Google Play]. Търсете приложението, което ви трябва, като 

използвате иконата с лупа или чрез преместване на разделите в [Play], след 
това щракнете върху [Install]> [Accept]. Процесът на изтегляне и 

инсталиране ще започне веднага щом приемете избора си. 
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 Ако уведомленията са активирани, крайът на изтеглянето и 
инсталирането на приложението се указва с уведомление в системната 
лента. 
 

За да отворите ново инсталирано приложение, изберете [Отвори]. 
За да инсталирате приложения, изтеглени от други източници, изберете [Меню 

приложения]> [Настройки]> [Приложения и известия]> [Разширени]> 
[Специален достъп до приложение]> [Инсталиране на неизвестни приложения] 

и предоставете съответните права на приложенията, от които сте можете да 
инсталирате тези програми (уеб браузъри, файлови мениджъри, пощенски 

програми, виртуални устройства и др.). 
 

12.2 Пускане и спиране на апликации. 
За да стартирате приложение, просто натиснете иконата на приложението на 

работния плот или в менюто [Приложение]. За да осъществите достъп до [Меню 
за приложения], плъзнете основния екран на работния плот нагоре. Ако искате 
да излезете от приложението, натиснете бутона "Home" - приложението ще бъде 

сведено до минимум, но все още ще работи във фонов режим и ще видите 
работния плот. Ако искате да се върнете към предишно използвано приложение, 

натиснете бутона "Меню". Ще се появи списък с наскоро използвани, активни 
приложения. Изберете желаното приложение и го натиснете, за да го използвате 

отново. 
Ако искате да затворите приложението, плъзнете го наляво или надясно в 

списъка. Обикновено можете също да деактивирате приложението, като 
натиснете кръста в горния десен ъгъл на приложението или да забраните всички 

от тях, като използвате бутона CLEAR ALL в горната част на списъка с прозорци (с 
повече прозорци, които трябва да превъртите нагоре в списъка). 

 
 

12.3 Триене на апликации 
Има няколко начина да деинсталирате приложение. Под трите най-често 
срещани начина са представени: 

1. Изберете [Меню апликации] > [Настройки] > [Апликации и известия], 
изберете приложението, което искате да деинсталирате от списъка, щракнете 

върху него и изберете [Деинсталиране]> [OK]. 
2. Изберете [Меню Приложение]> [Магазин за възпроизвеждане], изберете 

лупа и въведете името на приложението, което искате да деинсталирате, 
щракнете върху него и след това изберете [Деинсталиране]> [OK]. В 

[Menu Applications] докоснете и задръжте иконата на приложението, 
плъзнете го в горния десен ъгъл и го оставете върху надписа [Uninstall]. 

Когато преместим иконата към надписа, тя ще се превърне в червено. 
"Пуснете" го в точния момент. След това потвърдете деинсталирането. 
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3. Можете да деинсталирате приложения, инсталирани от потребителя, и 

някои приложения, инсталирани от производителя. Не можете да 
деинсталирате системни приложения. 

 

12.4 Управление на апликации 
Можете да управлявате приложенията с помощта на диспечера на задачите. 
Въведете: [Меню Приложения]> [Настройки]> [Приложения и известия]. Ще 

бъде стартиран мениджър, съдържащ списък с приложения. За да спрете дадено 
приложение, докоснете неговото име и изберете опция [Принудително 

спиране]. 

13. Настройки 

Влезте в: [Меню апликации] > [Настройки] . 
 

13.1 Мрежа и интернет 
 Wi-Fi 
Обърнете внимание на интернет - Wi-Fi главата, която се намира по-нататък в 

ръководството.  
 

Мобилна мрежа 

Тя позволява, наред с другото, да се свързва към интернет чрез мобилна 
мрежа, да избира оператор на мобилна мрежа, да избира типа на мрежата и 

да позволява роуминг на данни, точки за достъп. 
 

Мобилни данни 
Прогнозни изчисления, позволяващи да се контролират границите на данните, 

изтеглени чрез мобилен интернет, представяне на скоростта на изтегляне. 
Също така е възможно да се активира режим за спестяване на данни - 

приложенията, които потребителят не избира, няма да изтеглят данни във 
фонов режим, което спестява данни от интернет пакета. 

 Внимание: ограниченията за прехвърляне, посочени тук, се измерват от 
софтуера на телефона. Иначе операторът може да изчисли преноса на данни. 

 
Има и оценки за контрол на ограниченията на данните, изтеглени през Wi-Fi. 

Хотспорт и споделяне на мрежа 
Осигуряване на мобилна връзка за данни при настройване на телефона като 
преносима Wi-Fi точка за достъп, Bluetooth, USB. 
 

SIM карти 

Можете да активирате или деактивирате работата на една или двете SIM 
карти, да активирате или деактивирате връзка за данни, да определите дали 

да извършвате повиквания и да изпращате SMS от определена карта, или да 
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оставите избор всеки път, когато активирате тези функции. 
 

VPN 
Позволява ви да добавяте и управлявате виртуални частни мрежи (виртуална 
частна мрежа). 
 

Самолетен режим 
Изключени радиопредавания на устройството, т.е. Wi-Fi, Bluetooth и мобилни 

мрежи. 
 

13.2 Свързани устройства 
Позволява ви да се свързвате с други устройства в малък обсег, т.е. Bluetooth, 

услуги за печат, USB поддръжка. 
 

13.3 Апликации и известия 
Показва списък на всички приложения, инсталирани на вашия смартфон. Можете 

също да управлявате известията, разрешенията за приложения, приложенията по 
подразбиране и да зададете специален достъп до приложението: оптимизиране 

на батерията, приложения за администратор на устройства, показване над други 
приложения, промяна на системните настройки, достъп до премия SMS, 

неограничени данни, достъп за използване, инсталиране на неизвестни 
приложения. 
 

13.4 Батерия 
Показва информация за начина, по който батерията се използва от устройството, 
възможността за включване на интелигентен режим на икономия на енергия, 
представяне на процента на таксуване, защита на батерията. 
 

13.5 Дисплей 
Настройки относно дисплея на устройството. Можете да зададете, между 
другото: 

• Ниво яркост, Нощна светлина, адаптивна яркост 

• Тапет  

• Режим спане, 

• Автоматично въртене на екрана, 

• Размер на шрифта и екрана, 

• Скрийн сейвър 
 

13.6 Звук 
Възможност за персонализиране на звуците по ваш вкус. Можете да зададете: 

• звук и мултимедия, силата на звука на алармата, уведомленията и силата 
на звънене, 

• вибрации 

• "не безпокойте" настройки 
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• избор на мелодии и звуци за тонове на звънене, 

• звуци за уведомяване и аларма, 

• набиране на звук, заключване на екрана, зареждане, при докосване, 

• вибрации при натискане 
 

13.7 Вътрешна памет 
Показва информация за състоянието на вътрешна памет и карта с памет microSD. 
 

13.8 Допълнителни функции 
Позволява ви да задавате разширени опции, като например навигационна лента, 

джобен режим, защита от докосване, инвертиране на заглушаването, 

допълнителни настройки на бутоните, режим на ръкавици, интелигентен 

събуждане. 
 

13.9 DuraSpeed 
Тя помага за ускоряване на приложението, което е на преден план, като 

ограничава приложенията, които работят във фонов режим. Веднъж разрешени, 
някои уведомления от фоновото приложение могат да бъдат забавени.  

 

13.10 Безопасност и локализиране 
Настройки и информация от Google Play Protect (проверява приложенията ви за 
вредни операции). Възможността за намиране на изгубен смартфон може да 

бъде активирана. Тук можете да включите заключването на дисплея (Няма, 
Плъзнете, Шаблон, PIN, Парола), Интелигентно заключване. Тук можете да 

разрешите на приложенията да използват данни и GPS сателит, за да определят 
приблизителното местоположение на устройството. Също така възможността да 

разрешите на Google да използва данни за местоположение, за да подобри 
резултатите от търсенето и т.н. Възможност за управление на приложения за 

управление на устройството, заключване на SIM карти, криптиране и данни за 
вход, доверени агенти.  

 

13.11 Потребители и акаунти 
Възможност за присвояване на потребителски акаунт за Android OS. Също така е 

възможно да се покаже, наред с други неща, информация за потребителски 
акаунти, промяна на настройките на акаунта, информация за алармата 

(медицинска информация, контакти с аларма). Възможност за активиране на 
автоматична синхронизация на данните. 

 

13.12 Достъпност 
Услугата за достъпност са специални функции за хора с нарушено зрение и / или 
слухови увреждания. Промяната на настройките осигурява по-добър достъп до 

интерфейса и функциите на устройството.  
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Освен другите, следните опции са също налични: 

• [Текст в гласово съобщение] опции за преобразуване на текст в реч. Опции 
за скорост на речта и възможност за слушане на пример. 

• [Размер на шрифта] - Увеличава размера на шрифта на системните 
текстове 

• [Размер на екрана] - контролира размера на елементите на екрана. 

• [Приближи се] - увеличаване на изображението на екрана. 

• [Голям курсор на мишката] - курсорът на мишката ще бъде по-голям. Той 
работи, когато свържете мишката към устройството. 

• [Кликни, когато курсора спре] - стартира функцията за автоматично 
кликване и забавянето му, когато курсорът се движи. Той работи, когато 

свържете мишката към устройството. 

• [Бутон за пускане за край на разговор] - Прекратяване на телефонни 
разговори чрез бутона за включване / изключване на захранването 

• [Автоматично завъртане на екрана] - автоматично завъртане / изключване 
на екрана. 

• [Натискане и задържане продължителност] - задаване на времето за 
разпознаване за докосване и задържане на опциите на дисплея. 

• [Моно аудио] - Комбинирайте канали, когато възпроизвеждате аудио. 

• [Субтитри] - улесняваща функция, която ви позволява да пуснете 
субтитрите в устройството и да зададете техните опции (по отношение на 
езика, стила, шрифта). 

• [Висококонтрастен екран] - всички цветни шрифтове стават черни. 

• [Редакция на цветовете] - Функцията помага на хората, които имат 
проблеми с разпознаването на цветовете. 

• [Инверсия на цветовете] - инвертира цветовете на интерфейса. 
 

13.13 Google 
Тя ви дава контрол над профила ви в Google, включително данни за вход, лична 
информация и поверителност, настройки, архивиране, незабавни приложения, 

Google Fit ™, Google Pay ™, местоположение, наблизо, телефонен номер на 
устройството, свързани приложения, възстановяване на контакти и реклама. 

Можете да конфигурирате бизнес профил, устройства наблизо, SmartLock 
функция за пароли, търсачка, медиен трансфер. 

 

13.14 Системни настройки 
Налични са следните опции: 

• Езици и методи на въвеждане - ви позволява да персонализирате 
езиковите настройки на устройството, корекцията на правописа, личния 
речник, виртуалната и физическата клавиатура и речта. 

• Дата и време - Настройки за дата и час на Android. 
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• Резервно копие – Резервно копие и съхранение. 

• Нулиране на опциите - Възстановява DRM ценни книжа, Wi-Fi, мобилна 
мрежа и Bluetooth, настройки на приложенията и изтрива всички данни от 
устройството. 

• Информация за телефона - Показва информация за устройството, като 
например: Статус на телефона, Правна информация, Модел, версия на 

Android, Състояние на актуализацията на защитата, Базова версия, Версия 
на ядрото, Номер на компилация. 

 

14. Тел.Указател 
14.1. Добавяне на контакти 

Единият начин е да влезете [Phone]  и въведете номера, който искате да 

добавите. След това натиснете „Създаване на нов контакт“. . Ще видите меню 
за избор на мястото, където искате да запазите контакта (Google акаунт, памет на 

телефона, SIM карта). Когато се избере място за съхранение, се появява раздел за 
контакти за попълване на полетата. От потребителя зависи кои полета ще 

попълнят - като стандарт е достатъчно да въведете име и да запишете данните, 
като изберете "Запази" , В допълнение към вашето име, можете да въведете и 
втори телефонен номер и да го опишете (дом, работа, бизнес и т.н.), вашия имейл 

адрес, вашите лични данни (фонетично име, рожден ден и т.н.). 

14.2 Редактиране на контакти 

За да редактирате контакт влезте в [Контакти] . Изберете и натиснете 

контакта, който искате да редактирате. Изберете иконата  за редакция. 
Вмъкнете промените в желаните полета и натиснете "Запиши", за да запазите 

промените. 
 

14.3 Триене на контакти 

За да изтриете контакт, изпълнете [Контакти] . Изберете и натиснете контакта, 

който искате да изтриете. Натиснете бутон  и изберете „Изтрий“, потвърдете с 
„OK“. 

14.4 Импортиране / експортиране на контакти. 

За да копирате / импортирате контакти, изпълнете приложението [Контакти] 

. Натиснете бутона  в горния ляв ъгъл и изберете [Settings]> [Import] или 
[Export]. Изберете източник, от който искате да копирате / експортирате 

контакти. Изберете място, в което искате да импортирате / експортирате 
контакти. Изберете контактите, които искате да копирате. Натиснете "OK" в 

горния десен ъгъл, за да започнете да копирате. 
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15. Комуникиране 
15.1 Провеждане на разговори 

За да осъществите повикване, стартирайте приложението [Телефон]  , 
разположено на началния екран или в менюто [Приложение] на Android. 

Въведете телефонния номер, който искате да позвъните, или го изберете от 

списъка - телефонен указател , или историята . Натиснете "слушалка" в 
долната част на екрана и изберете коя SIM карта искате да използвате. 

 

 
 

15.2 SMS - Съобщения 
Този смартфон може да се използва за обмен на текстови и мултимедийни 
съобщения с други мобилни телефони. Използвайте приложението [Съобщения] 

на началния екран или в менюто [Апликации] на вашия смартфон, за да 
управлявате съобщенията. Входящите и получените съобщения ще бъдат 

запазени като един разговор за всеки контакт. По този начин можете да 
прегледате целия разговор с даден контакт по удобен начин. 

За да изпращате и получавате SMS съобщения, поставете SIM картата в слота на 
вашето устройство, изберете [Меню приложение]> [Настройки]> [Мрежа и 

Интернет]> [СИМ карти]> [SMS] и изберете SIM картата, която искате да 
използвайте, за да изпратите SMS (ако смените SIM картата, следвайте горните 

стъпки отново). 
 
Създаване и изпращане на текстови съобщения 
Използвайте приложението [Съобщения] на началния екран или в менюто 

[Апликации] на вашия смартфон, за да управлявате съобщенията. 

Тук въведете 
номера. 

Докоснете за 
стартиране на 

разговора. 
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Отворете приложението и натиснете иконата , въведете телефонен номер 
или име. Когато сте избрали контакта, ще се появи екран, на който ще напишете 

самото съобщение.  

Въведете тялото на съобщениеот. За да изпратите съобщението натиснете .  

Преди да изпратите текстово съобщение, можете да го трансформирате в 
мултимедийно съобщение 

натискайки  символ в левия ъгъл 
на текстовото поле и добавяне на 

снимка, видео, аудио или 
местоположение. 
Графиката до нея показва някои 
икони, символизиращи данните, 

които могат да бъдат добавени. 
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16. Мултимедия 
16.1 Камера 

Влезте в [Меню приложения] > [Камера] . 
 

Икона Описание 

 

HDR режим – висок 

динамичен обхват. 

 
Режим светкавица 

 
Активира предната или 
задната камера. 

 
Активира камерата и затвора 
на камерата. 

 
Активира камерата - 
видеозапис. 

 

Настройки на камерата и 
видеорекордера. 

 
Нормален режим. 

 
Режим красиво лице. 

 
Режим панорама. 

За да направите снимка, поставете заснетия обект в рамката и натиснете бутона 

на затвора . Ако е необходимо, можете да настроите експозицията, 
светкавицата и други настройки или да ги оставите в автоматичен режим 

(наличните опции в настройките). докоснете  за да отидете в настройките: 

• Основни 
◦ Съхранение 
◦ Експонация 
◦ Цветове 
◦ Режим сцени 
◦ Баланс на бялото 
◦ Настройки на изображението 
◦ Анти трептене 
◦ Бутони за звук 
◦ Върни основни настройки 

 

• Камера 
◦ Нулево закъснение на отвора 
◦ Разпознаване на лицето 
◦ Автоматично разпознаване на сцената 
◦ Таймер 
◦ Номер на заснемане 
◦ Размер на снимката 
◦ Размер за преглед 

◦ ISO 
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• Камера 

◦ EIS 
◦ Микрофон 
◦ Видео качество 

 

16.2 Снимки 
Стартирайте [Меню приложения]> [Снимки], за да видите снимки и 
видеоклипове. Приложението показва снимки и видеоклипове, съхранени на 

вашия смартфон и карта с памет, включително тези, заснети с камерата, 
изтеглени от мрежа или от други места. Когато в приложението се покаже 

изображение, тези опции са достъпни, наред с други: 

1. Споделяне на снимки - можете да споделяте снимките си чрез Bluetooth, 

електронна поща и други чрез докосване и икона  разположен в 
долния ляв ъгъл на приложението "галерия". 

2. Триене на снимки: Можете да изтриете снимката, която разглеждате, като 

натиснете  и потвърждавате, че сте преместили изображението в 
контейнера. 

3. Детайли: Можете да покажете повече информация за гледаното 

изображение, като натиснете  . 

4. Редактиране на снимки - При преглеждане на снимките в галерията 
можете да го редактирате всяка снимка, която искате. За да направите това, 

докоснете икона . 
 

16.3 FM радио 

 За да използвате FM радио, трябва да включите слушалки към 

смартфона (действа като антена). -НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ 

Влезте в [Меню приложения] > [FM Radio] .  
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Натискайки бутон  ще отвори диалогов прозорец, в който се появяват следните 
опции: 

• Започване на записа - позволява запис на радиостанции и запаметяване в 
паметта на смартфона. 

• Запазени записи - Тя ви позволява да отидете в списъка на записаните 
файлове и да слушате, да добавите към плейлиста или да ги редактирате. 

 

Радиостанцията може да бъде слушана във фонов режим, така че по това време 
на вашия смартфон могат да се използват и други приложения.  
 

17. Bluetooth 
Вграденият Bluetooth модул използва безжична комуникационна технология с 

малък обсег, използвана за обмен на данни на разстояние до 10 метра. Най-често 
използваните Bluetooth устройства са слушалки или безжични 

високоговорители, използвани за осъществяване на гласови повиквания и 
слушане на музика. Често се използват и комплекти за автомобили и други 

безжични мобилни устройства като лаптопи, таблети и мобилни телефони. 
 

Текуща 
честота 

Радио станции 

Добавяне на 
текущата 
честота в 

любими. 

Търсене на по-
ниска честота. 

Финна настройка на честотата 

с 0.1 MHz 

Включване на 
FM Radio  

Търсене на по-

голяма честота. 

Изберете 
слушалки или 
високоговори

тел. 

Записване и 
разглеждане 

на записи. 
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17.1 Изпращане на файлове 
За да изпратите файл, влезте в: [Меню 

Приложения]> [Настройки]> [Свързани 
устройства]> [Bluetooth] преместете 

плъзгача [Bluetooth] надясно, за да го 
включите. Стартирайте [Меню 

приложения]> [Файлове] и след това 
потърсете и задръжте по-дълго файла, 

който искате да споделите. Натиснете 

иконата  и изберете [Bluetooth] от 
списъка. В списъка докоснете 

идентификатора на устройството, за да 
започнете сдвояването. Когато свързването 
е завършено и трансферът е потвърден на 
целевото устройство, файлът ще бъде изпратен. 

 

17.2 Получаване на файлове 
За да получите файл влезте в: 
[Меню приложения]> [Настройки]> [Свързани устройства]> [Bluetooth] 

преместете плъзгача [Bluetooth] надясно, за да го включите. Когато е сдвоен, 
смартфонът ще получи файл, изпратен от друго устройство и ще го запази в 

паметта сид, когато бъде потвърден.  
 

17.3 Връзка с Bluetooth слушалка 
За да свържете слушалки към вашия смартфон, въведете: [Меню приложения]> 

[Настройки]> [Свързани устройства]> [Bluetooth]> и изберете ИД на слушалки 
от списъка. Когато сдвояването е активно, ще можете да слушате музика и да 

избирате / извършвате повиквания. 
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18. Интернет 
18.1 Wi-Fi 

 Опция, използвана за свързване на устройството към Wi-Fi мрежа. 

1. Изберете [Меню приложение]> [Настройки]> [Мрежа и интернет]> [Wi-Fi] 

и плъзнете плъзгача надясно (включете го). Ако искате да добавите или 
зададете нова Wi-Fi мрежа, натиснете бутона [Добави мрежа] и въведете 

SSID, изберете типа на защитата и ако е необходимо, задайте прокси 
сървъра и типа на IP. 

2. В това поле можете да видите списък на наличните Wi-Fi мрежи, 

състоянието на връзката между устройството и дадена мрежа, икона, 
показваща силата на мрежовия сигнал, сигурността (видим катинар). 

 Ако Wi-Fi мрежата е защитена, тогава при опит за свързване се появява 
запитване за парола, което се въвежда от виртуална буквено-цифрова 

информация. 
 

18.2 Свързване с 3G мрежа 
С помощта на смартфона можете да използвате мобилния интернет, предлаган 

от мобилния ви оператор. За да използвате интернет във вашия смартфон, SIM 
картата, която използвате, трябва да може да се свързва с 3G мрежа и вашият 

смартфон трябва да е в обхвата на мрежата. Ако не сте сигурни дали SIM картата 
има възможност да се свърже с горепосочената мрежа, или не сте сигурни дали 

вашият смартфон е в обхвата на 3G мрежа, свържете се с вашия мобилен 
оператор. За да включите мобилния интернет, SIM картата трябва да бъде 

поставена в слота на устройството. Влезте в: [Меню Програми]> [Настройки]> 
[Мрежа и интернет]> [СИМ-карти]> [Мобилни данни] и маркирайте СИМ-

картата, с която ще се свързвате с интернет. (Когато сменяте SIM картата, трябва 
да повторите целия процес). След това разгънете лентата за известия 

(започваща от горния край) и натиснете  и устройството трябва да се свърже 

с 3G интернет. 
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 Ако не разполагате с интернет, я активирайте: [Меню Приложения]> 

[Настройки]> [Мрежи и интернет]> [Мобилна мрежа] роуминг на национални 
повиквания или всички повиквания. 

19. Добавяне на APN точки за достъп 
 За правилното 
функциониране на услугата 
MMS и мобилната интернет 
мрежа е необходима правилна 
конфигурация на настройките 
на APN.  

 Най-добрият вариант е да 
се проверят данните, които 
трябва да бъдат в APN на 
уебсайта на клетъчния 
оператор, чиято SIM карта се 

инсталира. 
В някои случаи тези данни 
могат да бъдат получени чрез 
SMS или имейл. 

Ако трябва да ги добавите ръчно, след като намерите информация за стойностите, 
които трябва да бъдат записани в APN, обикновено трябва да въведете: [Меню 

приложения]> [Настройки]> [Мрежи и интернет]> [Мобилна мрежа]> [Име на 
точки за достъп]. 

След това докоснете горния десен ъгъл  което ще добави точка APN. Ще се 
появи възможност за попълване на някои полета. По-долу са дадени примери на 

екрани, пълни с полета за случайни оператори APN.  
 
 
След като ги попълните (не всички трябва да получат стойности), трябва да 

кликнете върху иконата  в горния десен ъгъл на екрана и изберете [Запази], ако 
искате да запазите APN в паметта на устройството или [Отхвърли], когато искате 
да излезете от прозореца без запазване. 
 

20. Местоположение 
Има възможност да се разреши на приложенията да използват данни и GPS 
сателити, за да определят приблизителното местоположение на устройството. 

Също така възможността да се позволи на Google да използва данни за 
местоположението, за да подобри например резултатите от търсенето. Преди да 

използвате услугите за местоположение, като приложения за карти и навигация, 
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или интернет услуги, уверете се, че има активна безжична връзка с интернет и 

функцията на GPS сателитите в [Меню за приложения]> [Настройки]> 
[Сигурност и местоположение] > [Местоположение]. 

 

21. Обновяване на ОС на смартфона чрез OTA 
От време на време производителят предоставя актуализация на системния 

софтуер, така че устройствата да получават нови възможности, пачове и т.н. В 
системата има приложение [Меню Apps]> [Software update]. Тя ви позволява 

да проверите дали има някаква актуализация и ако е така, можете да я изтеглите 
от интернет и да инсталирате на устройството. 

Вътрешната памет на устройството НЕ се използва за актуализиране на 
системен софтуер, така че по време на процеса на надграждане може да се 
появи съобщението "Изтеглянето и инсталирането на актуализация 

изисква SD карта." Това означава, че файлът за актуализация е толкова 
голям, че не се побира в стандартната кеш памет на устройството. Затова, 

за да изпълните правилно процеса на обновяване, поставете SD картата, 
която съдържа достатъчно свободно място и я укажете в системата като 

външна памет. Ако картата е зададена като разширение на вътрешната 
памет, актуализацията няма да бъде възможна. 
 

 Не забравяйте, че актуализациите са с очакван размер в стотици 
мегабайта, затова ви препоръчваме да ги изпълнявате, когато сте свързани 

чрез Wi-Fi. Актуализирането чрез GSM мрежата може да допринесе за 
таксуването от оператора на данни, изтеглени от Интернет. 

 Не забравяйте, че преди обновяване нивото на зареждане на батерията 
трябва да бъде по-високо от 30%. Ако е по-ниска, включете устройството 
към електрическата мрежа и заредете батерията поне до 30%. 

 Докато актуализирате устройството може да се рестартира 
самостоятелно няколко пъти. Не трябва да изваждате батерията или да 

използвате някакви функции на устройството, тъй като това може да 
доведе до спиране на работата на устройството.  
 

22. Бележки за безопасност 

22.1 Честосрещани проблеми 

 В случай на проблеми с устройството, ние силно препоръчваме да направите 
копие на важни данни (контакти, SMS, снимки, видео, музика и т.н.) и да 
рестартирате телефона или да възстановите фабричните настройки по 

подразбиране. 
 

Ако проблемът продължава, прочетете следните съвети и следвайте дадените 
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предложения в случай на проблеми с определен раздел: 

• SD Карта с памет - проверете дали е правилно монтиран в съответния слот за SD 
карта. Ако не ви помогне да използвате друга карта с памет от подходящ клас и 
капацитет. 

• USB - проверете кабела, като включите друго устройство. Проверете формата на 
USB връзката в настройките на смартфона (пряк достъп в екранните известия). 
Ако това не помогне, използвайте друг кабел. 

• Bluetooth - Проверете дали връзката е активна, а опциите за Bluetooth видимост 

са активирани. Уверете се, че и двете устройства са в обхвата на Bluetooth 
връзката и няма препятствия между тях (интересен факт - някои LCD дисплеи 
поглъщат магнитните вълни). Уверете се, че устройствата имат достатъчно 
количество памет за обмен на файлове. Уверете се, че и двете устройства са 

забранили режима на самолет. Той блокира Bluetooth, Wi-Fi и мобилните 
мрежи. 

• Internet/Wi-Fi - Проверете дали режимът на самолета не е включен, защото 

деактивира използването на функции на безжична мрежа. Проверете обхвата на 
мрежата. Проверете дали функцията е активирана в устройството и дали 
параметрите са зададени правилно. Проверете паролата за вход в Wi-Fi мрежата. 

• Звуци - Уверете се, че звукът в телефона не е заглушен. Проверете другите 

настройки на звука на смартфона. Проверете дали жака в края на кабела е свързан 
правилно към 3,5 мм гнездото. Някои минижакове се различават един от друг, 
което също може да е причина. Опитайте с друг кабел или използвайте адаптер. 

• Снимки и скрийншотове - проверете дали обективът на камерата някак не е 

затъмнен. Проверете дали устройството има достатъчна памет в SD картата или 
вътрешната памет (в зависимост от носителя, в който се съхраняват снимки или 
екранни снимки). Проверете дали SD картата с памет е монтирана правилно. 

• Въпреки че батерията се зарежда, зарядът на батерията продължава да 

намалява - изключете всички опции, като Wi-Fi, Bluetooth, Местоположение и 
след това намалете яркостта на екрана (тези опции консумират най-много 
енергия от батерията на устройството), след което превключват режима на 

самолет на устройството. Тези лесни стъпки ще ускорят процеса на таксуване. 
Препоръчително е да зареждате устройството със зарядно устройство, а не чрез 
USB порт на компютъра. 

Ако проблема продължава, свържете се със сервиза оказан на 

гаранционната карта. 
 

22.2 Защита на картата памет и информация. 
• Не изваждайте картата с памет, докато информацията се прехвърля или 

използва от устройството. Това може да причини загуба на данни или повреда 
на картата или устройството. 

• Не докосвайте щифтовете с пръсти или метални предмети. В случай на 
замърсяване, избършете картата с мека суха кърпа. 
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22.3 Защита на личните данни и важна информация 
• Препоръчва се редовно да архивирате важни данни. Производителят не носи 

отговорност за загуба на информация. 

• Преди да продадете или дарите устройството, изтрийте всички данни [Меню 
на приложението]> [Настройки]> [Система]> [Възстановяване на опции]> 

[Изтриване на всички данни (нулиране на фабричните настройки)]. По този 
начин можете да се предпазите от достъп до личната си информация от 

неупълномощени лица. 

• Изтегляне на приложения, вижте информацията на екрана. Особено 
внимание трябва да се обърне в случай на заявления, които имат достъп до 
много функции или до значителна част от личната информация. 

• Редовно проверявайте сметката си в случай на неоторизирана или 
подозрителна употреба. Ако бъдат открити следи от злоупотреба с лична 

информация, свържете се с вашия доставчик на услуги, за да изтриете или 
промените информацията за профила си. 

• В случай на загуба или кражба на устройството незабавно променете паролите 
за сметките (Google, имейл, социални мрежи и т.н.). 

• Опитайте се да не използвате приложения, идващи от неизвестни източници. 
Заключете устройството, като използвате шаблона, паролата или PIN кода. 

• Не разпространявайте защитени с авторски права материали. 

• Не разпространявайте защитено с авторски права съдържание без 
разрешение на притежателя на авторските права. Ако не го направите, това 

може да доведе до нарушаване на авторските права. Производителят не носи 
отговорност за правни последици от незаконно използване от потребителя на 

защитени с авторски права материали. 

• Използвайте антивирусен софтуер, който редовно актуализира базата данни 
със сигнатури за вируси. 

22.4 Правилно използване на батерията. 
• Батерията може да се зарежда с USB порт в компютъра или лаптопа. Въпреки 

това, това не е препоръчителна форма на зареждане на работещо устройство 
поради ниския ток на зареждане, предлаган от USB - въпреки че устройството 

е свързано с батерия на източник на захранване, все още може да се разрежда. 
Ако искате да заредите устройството си по този начин, изключете 

устройството.  

• Ако нивото на батерията е ниско, заредете го, за да продължите да използвате 
устройството. Ако желаете да удължите живота на батерията, разредете 
батерията под 20% от капацитета на батерията и я заредете до 100%. Ако не 

се използва, изключете зарядното устройство от устройството. Прекомерното 
зареждане може да доведе до съкратен живот на батерията. 

• Температурата на батерията оказва влияние върху цикъла на зареждане. 
Преди процеса на зареждане, охладете батерията или повишете нейната 
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температура, така че да е подобна на стайната температура. Ако 

температурата на акумулаторната батерия надвиши 40ºC, батерията не 
трябва да се зарежда! 

• Не използвайте повредена батерия! 

• Животът на батерията може да бъде съкратен, ако е бил изложен на много 
ниски или много високи температури - това води до смущения в устройството, 

дори когато батерията е заредена правилно. 
 

23. Поддръжка на устройството 
За да удължите живота на устройството, действайте съгласно тези инструкции. 

• Дръжте устройството и неговите аксесоари далеч от достъпа на деца. 

• Избягвайте контакт с течности; това може да причини повреда на 
електронните компоненти на устройството. 

 
• Избягвайте много високи температури, тъй като това може да скъси живота на 

електронните компоненти на устройството, да разтопи пластмасовите части и 

да унищожи батерията. 

• Не се опитвайте да разглобявате устройството. Неправомерното 
манипулиране на устройството може да причини сериозни щети на телефона 
или да го унищожи напълно. 

• За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте агенти с 
висока концентрация на киселини или основи. 

• Използвайте само оригиналните аксесоари. Нарушаването на това правило 
може да доведе до анулиране на гаранцията. 

 
 
Опаковката на устройството може да бъде рециклирана в 
съответствие с местните разпоредби.  

 
 

24. Безопасност в околната среда 
Изключете устройството в места, където използването му е забранено или когато 

може да причини смущения или опасност. Използването на всякакви устройства, 
които радиовълните предизвикват смущения в медицинските устройства (т.е. 

сърдечен пейсмейкър), ако те не са правилно обезопасени (ако имате съмнения, 
консултирайте се с Вашия лекар или с производителя на медицинското 

устройство). 
 

Внимание Изявление 
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Производителят не носи отговорност за 
последствия, причинени от неправилно 

използване на устройството и неспазване на 

горните инструкции. 

Версията на софтуера 
може да бъде надстроена 

без предизвестие. 

 

25. Използване на това ръководство 
25.1 Съгласия 

Без предварително писмено съгласие на производителя, нито една част от 
това ръководство не може да бъде фотокопирана, възпроизвеждана, 
преведена или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е 
начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, записване 

или съхранение в системи за съхраняване и споделяне на информация. 
 

25.2 Външен вид  
Съдържащите се в това ръководство устройства и снимки на екрана могат да 
се различават от действителния продукт. Принадлежностите, прикрепени към 

комплекта, могат да се различават от илюстрациите, включени в 
ръководството. 
 

25.3 Запазени марки 
• Google, Android, Google Play, Google Play лога са собственост на Google 

LLC trademarks. 
• Oracle и Java са запазени маркти на Oracle и техните партньори. 

• Wi-Fi® Wi-Fi са регистрирани мартки на Wi-Fi Alliance association. 

• Всички други търговски марки и авторски права принадлежат на 
съответните им собственици. 

 

26. Правилно изхвърляне на използвана техника 
Устройството е маркирано със зачеркнато кофа за боклук в 

съответствие с Европейската директива 2012/19 / WE за използваното 

електрическо и електронно оборудване (Отпадъчно електрическо и 

електронно оборудване - WEEE). Продуктите, маркирани с този 
символ, не трябва да се изхвърлят или изхвърлят с други битови 

отпадъци след определен период на употреба. Потребителят е длъжен да се 

освободи от използваното електрическо и електронно оборудване, като го 
предаде на определено място за рециклиране, в което се рециклират опасни 

отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на определени места и 
действителният процес на тяхното възстановяване допринасят за опазването на 

природните ресурси. Правилното изхвърляне на използваното електрическо и 
електронно оборудване е от полза за човешкото здраве и околната среда. За да 
получите информация за това къде и как да изхвърлите използваното 
електрическо и електронно оборудване по екологосъобразен начин, 
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потребителят трябва да се свърже с местното правителствено учреждение, 

точката за събиране на отпадъци или мястото на продажба, където е закупено 
оборудването.  
 

27. Правилно изхвърляне на използвана батерия 
В съответствие с Директива 2006/66 / ЕО, изменена с Директива 

2013/56 / ЕС относно изхвърлянето на батерии и акумулатори, този 
продукт е маркиран със символа на зачеркната кош за отпадъци. 

Символът показва, че батериите, използвани в този продукт, не трябва 
да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци, а да се третират 

съгласно законовите директиви и местните разпоредби. Не се допуска 
изхвърляне на батерии и акумулатори с несортирани битови отпадъци. 
Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличните места 
за събиране на тези елементи, което им позволява да върнат, рециклира и 

унищожи. В рамките на ЕС събирането и рециклирането на батерии и 
акумулатори е предмет на отделни процедури. За да научите повече за 

съществуващите процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля 
свържете се с местния офис или институция за депониране или депониране на 
отпадъци. 

28. Коефициент (SAR) 
SAR е стойност, показваща количеството излъчване, излъчвано от телефона. 

Границата на SAR, препоръчана от Съвета на Европейския съюз, е 2 W / kg. 
Максималните стойности на SAR за телефона HAMMER Active 2 са 1.467 W / kg 

за LTE 1800 MHz и 0.388 W / kg за 2.4 GHz Wi-Fi. 
 

Максималната мощност на радиочестотата, излъчена в честотния диапазон. 

Честотен диапазон Предавателна мощност 

GSM 850/900/1800/1900 MHz 2W / 1W 

UMTS 900/2100 MHz 0,25W 

Wi-Fi 2412-2472 MHz 17,45 dBm EIRP 

Bluetooth 2402-2480 MHz 1,86 dBm EIRP 
 

29. Декларация за съответствие с директивите на 
Европейския съюз 

mPTech ООД декларира, че мобилният телефон HAMMER 

PATRIOT ACTIVE 2 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. 
Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен 

на следния интернет адрес: 

www.myphone.pl/qr/hammer-active-2 


