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Instrukcja obsługi
Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.
Rzeczywisty produkt, dołączone do niego akcesoria oraz niektóre jego funkcje
mogą różnić się od prezentowanych na ilustracjach i w opisach w niniejszej
instrukcji. Aktualna instrukcja lub jej bardziej szczegółowa wersja jest również
dostępna na poniżej podanej stronie producenta:
www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus
1. Spis treści
1. Spis treści
2. Bezpieczeństwo
3. Zawartość zestawu
4. Specyfikacja techniczna
5. Telefon, jego przyciski i funkcje
6. Awaryjna zmiana języka
7. Ustawienia fabryczne
8. Rozwiązywanie problemów
9. Poprawne używanie baterii
10. Utrzymanie telefonu
11. Współczynnik SAR
12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
13. Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora
14. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE
Producent:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
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Punkt przyjmowania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska
Strona WWW:
www.myphone.pl

Uwaga

Oświadczenie

Producent nie jest odpowiedzialny
za konsekwencje sytuacji
spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem telefonu lub
niezastosowaniem się do
powyższych zaleceń.

Wersja oprogramowania może
być ulepszona bez wcześniejszego
powiadomienia. Reprezentant
zachowuje sobie prawo do
decydowania o właściwej
interpretacji powyższej instrukcji.
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2. Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami i regulacjami prawnymi
w zakresie użytkowania telefonów komórkowych w miejscach, gdzie
zamierzasz używać takiego sprzętu. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może
być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. W zależności od zainstalowanej
wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów
zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu, a telefon
i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej
instrukcji.
Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje
zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są
one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem
lub producentem urządzenia medycznego). Zawsze stosuj się do wszelkiego
rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel
miejsca, w którym jesteś.
Uwaga: W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje
benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu.
Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych
miejscach.
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy
powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub
głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości
ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz
zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze
i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie
wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy
elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane
oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie
telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest
zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować oprogramowanie i naprawiać ten produkt może wyłącznie
wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowany odpowiednik.
Naprawa tego telefonu i pozostałych akcesoriów w zestawie dokonana przez
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi
uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.
BATERIE I AKCESORIA
Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich
lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C
/ 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i
żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami
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i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego
lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko
zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie
wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować
pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym
pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora
może powodować jego uszkodzenie i pożar. W związku z tym, nie należy
jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Nieużywaną
ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu
ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów producenta, które dostępne
są w zestawie z urządzeniem. Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu
grozi jej wybuchem. Utylizuj baterię zgodnie z instrukcją.
WODA I INNE PŁYNY
Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę
i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone. W miarę
możliwości nie narażaj urządzenia celowo na działania wody i innych
płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych
podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie.
POŁĄCZENIA ALARMOWE
Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych
obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć
alternatywny sposób na powiadamianie służb ratowniczych w przypadku
wyjazdu w tego typu tereny.
DZIECI
Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala
od zasięgu dzieci.
DŹWIĘKI
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim
poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego
urządzenia bezpośrednio do ucha.
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Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona,
skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek
ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.
4. Specyfikacja techniczna
Dwa gniazda na karty SIM; tryb głośnomówiący; latarka; kamera 2 Mpix; radio FM
Wyświetlacz: 2,4”, 240x320 pix
Pojemność akumulatora: 1800 mAh
Wymiary: 132 x 55 x 29 mm
Waga: 152 g
Obsługa kart pamięci: do 32 GB
Parametry wej. ładowarki: 100-240 V~ 0,2 A, 50/60 Hz
1A
Parametry wyj. ładowarki: 5.0 V
5. Telefon, jego przyciski i funkcje

3. Zawartość zestawu
Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy
znajdują się w pudełku:
• telefon HAMMER PATRIOT+,
• akumulator,
• ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
• narzędzie do odkręcania śrubek,
• instrukcja obsługi,
• karta gwarancyjna.
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SIM2

microSD

PL - Złącze akumulatora
EN - Battery connector
HU - Akku érintkező
CZ - Kontakty baterie
SK - Kontakty batérie
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Przycisk Menu

Na ekranie głównym pozwala wejść
do Menu, a w nim potwierdza wybór.
Pozwala zablokować i odblokować
klawiaturę telefonu.
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Przycisk Kontakty

Na ekranie głównym uruchamia
książkę telefoniczną. W menu
pozwala wyjść z opcji lub rezygnować
z wyboru.
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Przycisk
Zielona słuchawka

Pozwala
odebrać
przychodzące
połączenie, a w trybie gotowości
przejrzeć listę połączeń.
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Przycisk
Czerwona słuchawka

Pozwala
odrzucić
przychodzące
połączenie. W Menu pozwala wrócić do
ekranu głównego. W trybie gotowości,
po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć
telefon lub, gdy ten jest wyłączony,
włączyć go.
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Przyciski
<W górę>,
<W dół>,
<W prawo>,
<W lewo>

W menu pozwala na poruszanie się
po nim. Na ekranie głównym <W
górę> - odtwarzacz audio, <W dół>
- aparat fotograficzny, <W prawo> alarm / budzik, <W lewo> - kalendarz.
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Klawiatura telefonu

Klawisze pozwalające wybrać na ekranie
głównym numer telefonu, a w trybie
pisania SMS wpisać litery i cyfry
treści.
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Gniazdo słuchawkowe
minijack 3,5 mm

Pozwala podłączyć do telefonu
słuchawki, dzięki którym można
słuchać radia (poprawiają jakość
odbioru – działają jak dodatkowa
antena), muzyki, a także prowadzić
rozmowy (gdy słuchawki wyposażone
są w mikrofon).

SIM1
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Głośnik słuchawki

Głośnik do prowadzenia rozmów
telefonicznych.

2

Dioda LED

Dioda służy jako latarka.

3

Aparat

Obiektyw aparatu fotograficznego.

4

Dioda LED

Dioda służy jako lampa błyskowa
aparatu.

5

Głośnik zewnętrzny

Głośnik do odtwarzania dźwięków
systemowych, dzwonków, muzyki.

6

Wyświetlacz

Ekran LCD.

7

Przycisk OK

Na ekranie głównym pozwala wejść
do Menu, a w nim potwierdza wybór.

HAMMER PATRIOT+
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Gniazdo microUSB
(pod gumową klapką)

HAMMER PATRIOT+

Po podłączeniu ładowarki pozwala
naładować akumulator. Po połączeniu
przewodem z komputerem można
przesyłać dane (zdjęcia, filmy,
muzykę).

HAMMER PATRIOT+

8. Rozwiązywanie problemów
Komunikat

Przykładowe rozwiązanie

Włóż kartę SIM

Należy się upewnić, czy karta SIM jest
poprawnie zainstalowana.
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Przycisk *

Podczas tworzenia SMSów wyświetla
symbole do wstawienia do treści.

Podaj PIN

17

Włącznik latarki

Przytrzymanie przez 2 sekundy
pozwala na włączenie lub wyłączenie
diody latarki.

Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem
PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod
PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.

Błąd sieci

Na obszarach, na których występuje słaby
sygnał wykonywanie połączeń może okazać
się niemożliwe. Również odbiór połączeń
może być niemożliwy. Przenieś się w inne
miejsce i spróbuj ponownie.
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Przycisk #

Pozwala przełączać tryby dźwiękowe
i tryby wprowadzania znaków przy
pisaniu SMSów.
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Śrubki

Zabezpieczają klapkę komory baterii.

Słaba jakość dźwięku
podczas rozmowy

Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie
zostały zakryte.
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Klapka komory baterii

Zabezpiecza komorę akumulatora
przed wypadnięciem i dostaniem się
do niej wody.

Nikt nie może się do
mnie dodzwonić

Telefon musi być włączony i być w zasięgu
sieci GSM.
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Mikrofon

Podczas rozmowy nie zakrywaj go
dłonią.

Nie słychać rozmówcy/
rozmówca mnie nie słyszy

Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.
Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie
został zakryty.
Jeśli
wykorzystywany
jest
zestaw
słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest
poprawnie podłączony.
Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został
zakryty.

Nie można nawiązać
połączenia

Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer
telefonu jest poprawny.
Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do
[Kontakty] jest poprawny.
Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer
telefonu.

6. Awaryjna zmiana języka
Aby ustawić język użytkownika, gdy ktoś przypadkiem wybrał nieznany mu,
należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków
[Menu] > W górę > W górę > W górę > OK > W dół > W dół > OK > W dół >
W dół > OK, a następnie wybrać żądany język menu.
7. Ustawienia fabryczne
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać w trybie menu telefonu:
[Ustawienia] > [Ust. fabryczne]. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych
to: 1122.
8
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9. Poprawne używanie baterii
Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli
poziom energii w nim jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność
akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu
energii, przed podłączeniem telefonu do ładowarki, po czym naładuj go do
100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie
spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora
ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania
obniż lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury
pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, nie
może być on ładowany! Jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu urządzenie
wyświetli stosowny komunikat. Żywotność akumulatora może być skrócona,
jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej
temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet,
jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Używaj akumulatora
tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora
w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj
uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj
starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego
miejsca recyklingu.
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niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.

10. Utrzymanie telefonu
Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z poniższymi
wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
Unikaj używania telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona
powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu,
stopić plastik, zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu.
Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie
uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki.
Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera
na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and
Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować
lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie
niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.
Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy
proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.
Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik
powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych,
11

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów, gdyż złamanie tej zasady może
spowodować unieważnienie gwarancji.
Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć
poziom ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach
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11. Współczynnik SAR
Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania
emitowanego przez telefon. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę
Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla
telefonu HAMMER PATRIOT+ wynosi 1,395 W/kg.
Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości
Frequency
Range

GSM 850
/900/1800
/1900 MHz

UMTS
900/2100
MHz

WiFi 24122472 MHz

Bluetooth
2402-2480
MHz

Transmit
Power

2W/1W

0.25W

12.35 dBm
EIRP

2.2 dBm
EIRP

Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie
z lokalnymi przepisami.
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z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.
13. Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi
w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt
ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci.
Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub
akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi
odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą
i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi
odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii
akumulatorów muszą
korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich
zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii
i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej
o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów,
należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki
odpadami lub wysypiskiem.
14. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że smartfon
HAMMER PATRIOT+ jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/
UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus
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