
 

 

PL - Instrukcja obsługi 
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:  
https://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart 
 

 
EN - User Manual 
The actual product, accompanying accessories and some of its 
functions may differ from the presented in this manual images 
and descriptions. The latest manual or its more detailed version is 
also available on the website:   
https://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart 
 

 
 
 

 
 

PL - Opakowanie urządzenia możesz poddać 
recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. 
EN - The packaging of the device can be recycled 
in accordance with local regulations. 
 
 



 

 

 
>>>>>>Pokazać prawdziwe pustewnętrze z gniazdami.<<<<<< 

 
 
 

microSD 

SIM1 

PL - Złącze akumulatora 
EN - Battery connector 

SIM2 



 

 

PL - Bezpieczeństwo 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub 
niezgodne z prawem. 
 
EN - Safety 
Read these guidelines carefully. Not following them may be 
dangerous or illegal. 
 
 
  
PL - 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 5 
SMART wynosi 1,653 W/kg. 
 
EN - Specific absorption rate (SAR) 
SAR is a value indicating the amount of radiation emitted by the 
phone. The SAR limit recommended by the Council of the 
European Union is 2 W/kg. Maximum value for HAMMER 5 SMART 
equals 1.653 W/kg. 
 
 

 
PL - Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon 
HAMMER 5 SMART jest zgodny z Dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem 

internetowym: 
https://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart 

 
EN - Declaration of conformity with EU Directives 



 

 

mPTech limited liability company hereby declares 
that HAMMER 5 SMART cellular phone is compliant 
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU 
Declaration of Conformity is available at the 

following Internet address: 
https://www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart 

 
 

PL - Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w 
zakresie częstotliwości. 

EN - Maximum radio-frequency power transmitted in the 
frequency band(s) in which the radio equipment operates. 

Frequency 
Range 

GSM 850 / 900 / 1800 
/ 1900 MHz 

Bluetooth 2402-
2480 MHz 

Transmit 
Power  32,66 dBm -3,44 dBm EIRP 

 


