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Användar manual
myPhone HAMMER

1

© myPhone 2014. All rights reserved.

Tack för att du köpte en myphone Hammer .
Läs handboken noggrant .
myphone Hammer är utformad för att användas i
GSM 900/1800 MHz .
Robust , vattentät och dammtät telefon , kontrast ,
färgskärm , ficklampa , Bluetooth , Dual SIM - det är detta
som kännetecknar myphone Hammer
.
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SÄKERHET
Läs dessa enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt
eller olagligt.
Riskera inte
Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda
mobiltelefoner eller om det kan orsaka störningar eller
fara.
TRAFIKSÄKERHET
Använd inte mobiltelefonen när du kör bil.
interferance
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som
kan påverka deras prestanda.
SKYDDADE OMRÅDEN
Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten i
flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle,
kemikalier eller sprängningsarbeten.
KVALIFICERAD SERVICE
Endast kan Installation eller reparation av produkten
kvalificerad personal. Reparera av en obehörig tjänsten
kan orsaka en telefon skador och garantiförlust.
BATTERI OCH TILLBEHÖR
Undvik att utsätta batteriet för mycket höga / låga
temperaturer (under 0 ° C / 32 ° F och över 40 ° C / 104 °
F). Extrema temperaturer kan påverka kapaciteten och
batteritid.
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Undvik kontakt med vätskor och metallföremål eftersom
det kan orsaka partiell eller fullständig batteriskador.
Batteriet ska användas i enlighet med dess syfte.
Koppla oanvända laddaren från elnätet. Överdriven
laddar batteriet kan orsaka skada.
Därför bör en enda batteriladdning inte varar längre än
tre dagar.
Använd endast original MyPhone tillbehör som finns
med din telefon.
VATTENTÄT
OCH DAMMTÄT
Även myphone Hammer är vattentät i viss utsträckning,
undvika att doppa det avsikt i någon vätska.
För att upprätthålla damm av telefonen, vänligen se till
att alla telefon lock är ordentligt och väl tillsluten.
Larmsamtal
Ringa larmsamtal kan vara omöjligt i vissa områden
eller omständigheter. Det rekommenderas att hitta ett
alternativt sätt att meddela räddningstjänsten om du
ska till obebyggda eller avlägsna områden.
BARN
Telefonen är ingen leksak. Håll enheten och dess
tillbehör utom räckhåll för barn.
Använda manualen
Innan du använder enheten avser
information om säkerhetsföreskrifter och instruktioner
för att använda telefonen.
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Beskrivningarna i denna bruksanvisning är baserade på
standardinställningarna i telefonen.
Den senaste versionen av användarhandboken finns på
hemsidan: www.myphones.se
Beroende på den installerade versionen av
programvaran, tjänsteleverantörer, SIM-kort eller ett
land, kan en del av beskrivningarna i denna handbok
inte matcha din telefon.

Tillverkad av:
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Phone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
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Innehåll i myphone HAMMER

Innan du använder din telefon, se till att alla följande
poster ingår i lådan:
• myphone Hammer,
• batteri,
• laddare (adapter + USB-kabel)
• headset.
• användarmanual,
• metallplatta som används för att skruva av bakstycket.

Om någon av ovanstående punkter saknas eller är skadad,
kontakta din återförsäljare.
Det finns en dekal som innehåller IMEI och serienummer på
förpackningen till myphone Hammer set.
Därför rekommenderas att behålla förpackningen vid
eventuella klagomål. Förvaras oåtkomligt för barn.
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myPhone Hammer – Tekniska parametrar
 Display: TFT 2.0” QCIF (144x176px), 262 000 färger.
 Minne: 64MB RAM + 32MB ROM
 li-ion batteri, kapacitet 1700mAh
 Kamera: 0.3Mpx
 Bluetooth 2.0 z A2DP
 MicroUSB 1.1
 IP67
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1. Telefon layout – introduktion
Telefonens layout – knappar och funktioner

1. MicroUSB port (under gummi skyddet).
2. Hörlursuttag (under gummi skyddet).
3. Ficklampa.
4. Ficklampa knapp.
5. Högtalare.
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6. Display.
7. <grön lur> knappen.
8. <röd lur> tangenten.
9. Navigeringsknappar <upp>,
<ner>, <vänster>, <höger>.
10. <OK> knappen.
11. Mikrofon.
12. Volymkontroll Tangent <+>, <->.
13. Kameralins.
14. Bakre högtalare (summer).
15. Batterilock.
Slå på / stänga av telefonen
* Observera: Slå inte telefonen på platser där använder
mobiltelefoner är förbjuden eller där den kan vålla störningar
eller fara.
För att slå på telefonen / off tryck och håll <röda luren>
nyckel.
Om telefonen frågar efter en PIN-kod, ange koden (den
kommer att visas som: ****) och trycker på <grön lur>
knappen.
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SIM-kort, minneskort och batteri insättning
Om telefonen är påslagen - stäng av den. Ta bort
bakstycket - med hjälp av skruvmejsel (eller en metallplatta
fäst till en uppsättning) lossa de två skruvarna som håller

höljet. .
Sätt i SIM-kortet - SIM-kortet ska placeras med
guldkontakterna nedåt på ett sätt som urtaget stämplas.
Sätt i minneskortet - att öppna locket till kortläsaren försiktigt
glida ner. Micro SD-minneskort måste placeras med
guldkontakterna nedåt, på ett sätt som dess urtag stämplas
(se bild nedan). Den maximala kapacitet som stöds av
minneskortet är 16 GB.
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Sätt i batteriet - det bör införas på ett sådant sätt så att
guldkontakterna på batterikontakten guldkontakter i batteri
fördjupning i din mobiltelefon.

Sätt tillbaka locket (tryck in det på plats och skruva åt
skruvarna).

Ladda telefonen
Använd nageln för att lyfta upp gummilocket på sidan för att
komma åt telefonkontakter. Anslut micro USB-B-kabel till
micro USB-kontakt i telefonen. Anslut sedan USB-A-kabel
med adapter och elnätet.

* Observera: Felaktig anslutning av laddaren kan orsaka
allvarliga skador på din telefon. Skador orsakade av felaktig
användning täcks inte av garantin.
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Under laddningen visas en ikon i det övre högra hörnet på
displayen. Det kommer att animeras under
laddningsprocessen. Koppla bort laddaren från eluttaget
efter laddning. Koppla ur laddningskabeln från
laddningsplatsen i din mobiltelefon.
Låg batteriindikator Information
När batteriet är urladdat, kommer du att se en indikator för
låg batteri på displayen. Batteriikonen är tom. Om
batterinivån är för låg, stängs telefonen av automatiskt. Om
du vill använda telefonen, återladda batteriet.
2. Använda de grundläggande funktionerna
Knapplås
För att låsa upp telefonen (med en tom skärm), tryck på
valfri knapp slår på skärmen, tryck på den vänstra knappen
"Lås upp" (längst ner till vänster på skärmen), tryck sedan
på <*> på telefonens knappsats. Knappsatsen är olåst.

Meny tillgång
För att komma åt telefonmenyn, tryck på mittknappen <OK>
eller <Meny> på skärmen.
Använda navigeringsknapparna <upp>, <ner>, <vänster>
eller <höger> välj önskat alternativ i menyläget.
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Tryck på <OK> för att bekräfta (enter) eller <Tillbaka>, för
att gå tillbaka till föregående skärm.

 Anpassa din telefon
 myphone HAMMER kan anpassas efter dina behov.
Det kommer att göra att använda det enklare och
roligare.

 Aktivera / inaktivera "Tyst" läge
 Använd <#> för att inaktivera alla ljud i standby-läge.
Tryck och håll den i ca 3 sekunder tills uttalande "Tyst
läge aktiveras" visas på displayen.

 Genom att hålla <#> gång du kommer att gå tillbaka
från tyst läge till allmän läge (profil med alla ljud på).
 Ljud och användarprofiler
 För att ställa in ljudprofilen gå till [Användarprofiler] i
[Meny] → [Inställningar] → [Användarprofiler].
 Tryck på <OK> för att öppna menyn. Använda
navigeringsknapparna
väljer
du
alternativet
[Inställningar] → [Användarprofiler] och tryck på <OK>.
 Välj önskad ljudprofil i listan och tryck på [Alternativ]
16
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→ [Aktivera] → [Välj], för att aktivera valda profilen eller
[Alternativ] → [Anpassa] → [Välj], för att redigera
profilen enligt dina önskemål. Det finns följande
alternativ tillgängliga:
 • [Alert typ] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <Välj> och
ändra varningstypen.
 • [Ringtyp] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <Välj> och
välja lämplig typ ringen.
 • [Inkommande samtal] - här kan du ändra ring typ av
inkommande samtal - ange
 [Alternativ] → [Ändra] → <OK>, välj ringsignal i listan
och bekräfta genom att trycka på <OK>.
 • [Rington volym] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK>
och tangent tryck volymkontroll <+> och <-> (sitter på
höger sida av myphone HAMMER) för att ställa in
volymen.

 [Meddelande] - ändra ljudet av inkommande
meddelanden - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK>, välj
lämplig ljud och bekräfta genom att trycka på <OK>
knappen.
 • [Meddelandee volym] - ändra volymnivån för
inkommande meddelande - välj [Alternativ] → [Ändra]
→ <OK> och tryck volymkontroll nycklar <+> och <->
(sitter på höger sida av telefonen) för att ställa in
17
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volymnivån.
 • [Knappsats] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK> och
välj den typ av knappsatsen ljud (Tyst, Klick, Ton) bekräfta ditt val genom att trycka på <OK> knappen.
 • [Knappljud volym] - ändra knapptonens volymen - välj
[Alternativ] → [Ändra] → <OK> och tryck volymkontroll
tangenter <+> och <-> (sitter på höger sida av
telefonen) för att ställa in önskad knapptonens
volymnivå.
 • [Avstängning] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK>
och välj det ljud som visas när du slår på telefonen.
Bekräfta ditt val genom att trycka på <OK>.
 • [Stäng] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK> och välj
det ljud som kommer att visas när du stänger av
telefonen. Bekräfta ditt val genom att trycka på <OK>
knappen.
 • [System ljud] - välj [Alternativ] → [Ändra] → <OK> och
aktivera eller varningsljud inaktivera systemet (till
exempel låg batteri ljud), bekräfta genom att trycka på
<OK> knappen.

Radera kontakter
Ta bort alla kontakter väljer du: [Meny] → [Telefonbok] →
[Alternativ] → [Telefonbok inställningar] → [Radera alla
18
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kont] [Ok].
För att radera en kontakt väljer: [Meny] → [Telefonbok] →
sökandet efter kontakt du vill ta bort → [Alternativ] →
[Delete] → [Ja].
3. Avancerade funktioner
Ringa en kontakt från telefonboken
Att etablera samband med kontakt sparas i [Telefonbok]
menyn utföra följande steg:
I vänteläge anger [Meny].
Ange [Telefonbok] menyn och bekräfta genom att trycka på
[OK].
Sök efter kontakt på listan (genom att ange namn och
kontaktnummer), och upprätta ett samtal genom att trycka
på <grön lur> nyckel - välj [Samtal].

Missade samtal
Alla missade samtal visas på telefonens display. Ett
meddelande om ett missat samtal och en ikon: visas på
displayen.
Dessutom,

när

displayen

är

avstängd,

Tangentbord

bakgrundsbelysningen blinkar regelbundet och informerar
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oss om ett missat samtal eller ett nytt meddelande
För att kontrollera vem ringde:
Tryck [Visa].
Det andra sättet att göra det är genom att ange [Callcenter].
Välj [Meny] → [Call center] → [Samtalshistorik] → [Missade
samtal] → <OK>.
Om du vill ringa ett missat nummer, väljer du den i listan
över missade samtal och tryck på <gröna luren> knapp →
[samtal].
Högtalare
Under

ett

aktivt

samtal

[H-Free],

för

att

aktivera

högtalarläge.
Kortnummer
Välj alternativet [Meny] → [Telefonbok] → [Alternativ] →
[Telefonbok inställningar] → [Kortnummer].
En lista med alternativ visas: [Status] (för att markera det
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här alternativet status) och [set nummer] (till program
kortnummer).
Ange alternativet [Status] (med navigeringsknappen), tryck
på <OK> och ställ in [Status] till: [på].
Ange alternativet [set siffror]. Det finns siffror på den vänstra
sidan

av

displayen

som

motsvarar

nummer

på

tangentbordet.
Använda alternativet [Redigera] → välj en kontakt från
telefonboken som du vill tilldela ett visst antal på
tangentbordet - Kortnummer. Efter inställning siffror, tryck
<röda luren> knappen gå tillbaka till huvudskärmen. För att
göra ett snabbsamtal, tryck och håll i ca 3 sekunder nyckel
med tilldelade telefonnumret.
Dual SIM
Dual SIM kan du använda två SIM-kort samtidigt.
För att dra fördel av den här funktionen måste du installera
två SIM-kort i telefonen (SIM-kortplatser finns under
telefonens batteri).
Ange sedan [Meny] → [Inställningar] → [Dubbla SIM
21
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inställningar]. Det finns tre alternativ:
• [Båda SIM öppen] - för att använda två SIM-kort samtidigt.
• [Endast SIM1 öppen] - för att använda endast SIM1.
• [Endast SIM2 öppen] - för att använda endast SIM2.

Om du aktiverar båda SIM-kort, kommer telefonen att fråga
dig vilket kort vill du använda varje gång du `ll ringa ett
samtal eller skicka ett meddelande.
Ansluta telefonen med datorn
myPhone Hammer kan anslutas med PC via USB. Denna
funktion gör att du kan förhandsgranska och utbyta data
mellan telefonen och datorn. För att upprätta en sådan
anslutning behöver du:
1) Anslut microUSB-kontakt till mikro-USB-kortplats i
telefonen (på vänster sida av telefonen) och USB-A på den
andra änden av kabeln till en USB-port på datorn.
Information "USB-laddare ansluten" ska visas på displayen.
2) Välj [Masslagring] i listan.
3) Telefonen har anslutits till datorn. Telefonens minne kan
ses med hjälp av Windows Utforskaren.
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Internationella samtal
I standbyläge trycker du på knappen <*> två gånger tills en
skylt "+" visas.
Ange ett helt antal (landskod, riktnummer och
telefonnummer) och tryck på <gröna luren> tangenten för att
ringa ett samtal.
4. Andra funktioner
Datum och tidsinställning
För att ställa välja datum och tid följande alternativ:
[Meny] → [Inställningar] → [Telefoninställningar] → [Tid
och datum].
Välj [Tid och datum] och bekräfta genom att trycka på
<OK>. Ange aktuell tid med det numeriska tangentbordet.
Med navigeringsknapp <ner>, ange aktuellt datum, bekräfta
genom att trycka på <OK> eller välja [Spara].
I [Ange format] alternativet välja lämplig typ av datum och tid
du vill utföra på displayen.
Språkinställningar
Ställa in eller ändra språket välja följande alternativ: [Meny]
→ [Inställningar] → [Telefoninställningar] → [Språk].
Välj önskat språk i listan.
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Displayinställningar
[Meny] →
[Display]:

[Inställningar]

→

[Telefoninställningar]

→

• [Bakgrund] → [System] (om du vill visa systemets
bakgrundsbilder) eller välj [Användardefinierad] (om du vill
lägga till din egen tapet från micro SD-kort), välj sedan en
bild i listan. För att se en förhandsvisning av vald tapeter
välja <OK>.
För att ställa denna bild som bakgrund väljer: [Visa] → [OK]
→ [OK].
• [Visa datum och tid] - aktivera / inaktivera visar datum och
tid på huvudskärmen.

Samtalsinställningar
Finns i [Meny] → [Call center] → [Samtalsinställningar] →
[Avancerade inställningar]. Det finns följande inställningar
tillgängliga:
Automatisk återuppringning, samtalstid, ansluter varsel eller
svarsläge.
Larm konfiguration
Ange [Arrangör] i huvudmenyn.
Välj [Alarm] med [OK].
Välj ett objekt i listan och tryck på [Redigera].
24
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Använda [Status] alternativet aktivera eller inaktivera larmet.
Efter att ha tryckt navigeringsknapp <ner> är det möjligt att
ställa in tiden för larmet. Du kan göra det med hjälp av
siffertangenterna.
Genom att trycka <ner> knappen igen du kan bestämma när
du ska repetera alarmet (en gång, varje dag, anpassade
etc.). Du kan också ställa in alarmsignalen.
För att bekräfta larminställningar välj alternativ [Spara] →
[OK].

Räknare
I Meny väljer [Organizer]. Ange [Kalkylator] läge med
<grön lur> knappen. Räknesätten kan utföras med det
alfanumeriska tangentbordet (skriva siffror, siffror).
Åtgärder operatör kan ställas in med hjälp av
navigeringsknappen (<upp>, <ner>).
Tryck på <grön lur> för att se resultatet.

Fabriksinställningar
För att återställa fabriksinställningarna väljer [Meny] →
[Inställningar] → [Återställ fabriksinställningar], ange ett
lösenord och bekräfta ditt val genom att trycka på <OK>
knappen.
25
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Lösenord för att återställa fabriksinställningarna: 0000.
Ficklampa
För att aktivera en ficklampa tryck och håll i ca 3 sekunder
Ficklampa knappen på tangentbordet. Det enda sättet att
göra det möjligt för en ficklampa är genom att trycka
ficklampa knappen i 3 sekunder.
Observera: ljus som avges av lysdioden präglas av ett starkt
fokus, därför rekommenderas inte att stirra på dioden under
en längre tid. Underlåtenhet att lyda detta kan leda till
allvarliga skador på ögonen.

Samtalshistorik
Det finns ett alternativ [Samtalshistorik] i telefonen. Du kan
hitta den i [Meny] → [Call center] → [Samtalshistorik]. Det är
möjligt att bläddra bland dina samtalslistor - missade samtal,
uppringda samtal, mottagna samtal etc. Det finns följande
alternativ tillgängliga i undermenyn:
• Missade samtal
• Uppringda samtal
• Mottagna samtal
• Alla samtal
• Radera samtalsloggar
För att skriva in ett av ovanstående alternativ, välj den i
26
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listan och tryck på <OK>.
Ljudspelare
Ljudspelare ligger i: [Meny] → [Multimedia] → [Audiospelare]. Den spelar mp3-filer.
Ljudfiler ska sparas på micro SD-minneskort i mappen Min
musik - de kommer automatiskt att läggas till i en spellista i
ljudspelare.
Uppmärksamhet: Lyssna på ljudspelaren för högt eller för
en längre tid kan skada din hörsel.
Följande tangenter används för att styra spelaren:
Knapp

Funktion

+

Volym upp

-

Volym ned

<höger>

Nästa

<vänster>

Föregående

<OK>

Spela/Pause

<upp>

Repetera

<ned>

Random spelning
27

© myPhone 2014. All rights reserved.

Fler alternativ för Audio-spelare är tillgängliga när du har
angett [List] → [Alternativ] → [Inställningar]:
o [Playlist auto genere] - inställt på "aktivera";
o [Repetera] - upprepa inspelningar;
o [Shuffle] uppspelning;

aktivera

eller

inaktivera

slumpmässig

o [Bakgrund spela] - spela i bakgrunden;
o [Se spektrum] - Välj stilen på skärmen ljudspektrum av
musiken.

FM-radio i myphone Hammer
Aktivera FM-radio kräver att koppla in hörlurarna. Det
förbättrar verkligen kvaliteten på att lyssna på en
radiosändning. Hörlurar inkopplad fungera som en extern
antenn
I Meny anger alternativ: [Multimedia] → [Radio FM].
Välj: [Alternativ] → [Auto search] → [Select] för att söka
efter tillgängliga radiostationer.
Alla tillgängliga kanaler sparas i
[Kanallista] -mappen.
Radio volymkontroll görs med hjälp av <+> och <-> för
placerade på vänster sida av skalet.
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Styrning av radion görs med hjälp av följande knappar:
Knapp

Funktion

<ned>

Ändra frekvensen 0,1 MHz ner.

<upp>

Ändra frekvensen 0,1 MHz upp.

<OK>

Tryck för att aktivera / inaktivera
radion.

<vänster>

För att söka efter en annan kanal
upp.

<höger>

För att söka efter en annan kanal
ned.

Kalender
Det finns en kalender i myphone Hammer
För att aktivera kalendern välja: [Meny] → [Arrangör] →
[Kalender].
Bluetooth
Det finns en Bluetooth-modul i myphone Hammer.
Den används för att ansluta trådlöst med enheter som är
utrustade med Bluetooth-funktion.
 För att skriva in Bluetooth-modul, välj: [Meny] →
[Inställningar] → [Bluetooth]. Följande alternativ är
29
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tillgängliga:
 [Ansluta] - genom att trycka på <OK> aktivera /
inaktivera Bluetooth radiosändningar. En blå ikon med
bokstaven "B" på huvudskärmen visar att Bluetoothmodulen är på.
 [Synlighet] - möjliggör denna funktionen kan andra
enheter med Bluetooth-teknik för att se oss på listan
över tillgängliga enheter.
 [Min enhet] - du kan hitta [Sök ny enhet] alternativet
här. Det ger oss möjlighet att visa en lista över
tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidd. Det är
möjligt att ansluta till enheter som finns på listan.
 [Sök ljudenhet] - Det här alternativet kan du söka och
ansluta telefonen till en ljudenhet med Bluetooth-teknik
- till exempel - trådlös Bluetooth-headset.
 [Mitt namn] - kan du ange det namn som enheten
kommer att visas när du ansluter till andra Bluetoothenheter. Standardnamnet är myphone Hammer.
 [Avancerat] - Det här alternativet kan du ställa in
ljudöverföring mellan Bluetooth-headsetet och telefonen
([Audio sökväg]) och visar MAC-adressen på telefonen
([Min adress]).

 Para ihop Bluetooth-enheter.
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 För att ansluta med andra Bluetooth-enheten, väljer du
den i listan över tillgängliga enheter [Meny] →
[Inställningar] → [Bluetooth] → [Min enhet] → [Sök ny
enhet],
 välj sedan enhet i listan över tillgängliga enheter och
tryck på [Pair]. Uttalande frågar om lösenord matchas?
visas på båda enheterna. Tryck på [Ja].
 Enheterna är anslutna.
 Skicka filer via Bluetooth.
 Om du vill skicka filen till enheten som vi är anslutna
med (parade), skriv: [Meny] → [File Manager] →
[Minneskort] → välj en fil som du vill skicka, markera
den och välj [Alternativ] → [Skicka] → [via Bluetooth],
och sök efter enhet på listan över ihopkopplade
enheter. När mottagaren tar emot filen - det kommer att
skickas.
Kamera
 myphone Hammer är utrustad med kamera. Med hjälp
av kameran är det möjligt att ta bilder och spela in
videoklipp.
 Ta bilder
 • Om du vill ta en bild öppen kamera ansökan: [Meny]
→ [Camera] eller genom att trycka på
knappen på tangentbordet. När du har
angett Kameraläge trycker du bara på <OK> för att ta
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en bild. Bilderna lagras som standard i "Bilder" filen på
din micro SD-kort.
 Foton kan visas med ansökan [Bildvisning] ([Meny] →
[Multimedia] → [Bildvisning]).

 videoinspelning
 För att spela in en video öppen ansökan
[Videoinspelning] genom att ange [Meny] →
[Multimedia] → [Videoinspelning]. För att starta
inspelningen trycker du bara på <OK> knappen och gör
din video. Videoklipp sparas som standard i "video"
filen på din micro SD-kort. Filmer kan ses i
videospelare: [Video player] ([Meny] → [Multimedia] →
[Video player]).
 Internet
 Datakonto
 myPhone Hammer har en funktion för GPRS Internet.
För att börja använda Internet måste du konfigurera
tjänsten datakonto: [Meny] → [Inställningar] →
[Datakonto]. Om du kan `hitta din tjänsteleverantör
väljer [Alternativ] → [Lägg PS Account] och ställ in
kontonamn, APN, Användarnamn, Lösenord och andra
områden enligt kontokonfigurationen APN din
mobiloperatör. Det är möjligt att konfigurationsdata
kommer att skickas från din tjänsteleverantör, då
datakonto ska konfigureras automatiskt.
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 Med hjälp av en webbläsare.
 För att starta en webbläsare (efter tidigare datakonto
konfiguration) skriv: [Meny] → [Tjänster] → [Internet].
Listan med alternativ visas:
 • [Hemsida] - visa en webbplats som du har tidigare satt
som en hemsida,
• [Bokmärken] - en lista över dina favoritwebbplatser,
• [Sök eller input URL] - ange adressen till webbsidan
som du vill gå till,
• [Tidigare sidor] - en lista över nyligen besökta
webbplatser,
• [Inställningar] - det är möjligt att ställa in alternativ
som startsida adress, din profil, aktiv datakonto,
webbläsarens inställningar, etc.
Ikoner i myphone HAMMER
GSM nätverk
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Telefon lås
Bluetooth är på
„General” Ljud profil
„Tyst” Tyst ljudprofil
Alarm
Missade samtal
Batteri status
Nytt SMS eller MMS
Musik Spelare

Hörlur inkopplad

Inkopplad till dator
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Felsökning
Alert

Sample solution

Montera SIM kort

Se till att SIM-kortet har installerats
korrekt.

Ange PIN

Nätverks fel

Om SIM-kortet är säkrad med en PINkod, ange en PIN efter att ha slagit på
telefonen och bekräfta genom att trycka
på <OK> knappen.

I områden där det finns en svag signal
eller mottagning, ringa och ta emot
samtal kan vara omöjligt. Flytta till en
annan plats och försök igen.

Ingen kan nå fram till myphone Hammer.
• Telefonen kan vara avstängd;
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Du kan inte höra den som ringer / ringer kan inte höra
myphone Hammer.
• Mikrofon bör placeras mycket nära munnen;
• Kontrollera om den inbyggda mikrofonen eller högtalaren
inte har täckt;
• Om du använder headsetet kontrollera om den har rätt
ansluten;

Dålig ljudkvalitet under ett telefonsamtal.
• Kontrollera om högtalaren och mikrofonen inte har täckts;

Det är omöjligt att göra ett telefonsamtal.
• Kontrollera om numret
tangentbordet är korrekt;

med

hjälp

av

numeriska

• Kontrollera om nummer som sparats i [Telefonbok] är
korrekt;
• Om det är nödvändigt, ange rätt nummer.
5. Skötsel och underhåll
Korrekt användning batteri
Batteriet drivs via en laddare. Om batterinivån är låg, ladda
det. För att förlänga batteritiden, låt det vara upp till landa
innan du ansluter till laddaren.
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Om du inte använder en laddare, koppla bort den från
telefonen. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
Batteritemperaturen påverkar kvaliteten på laddning.
Innan du börjar ladda, kan batteriet kylas eller värmas upp
så att det `s temperatur liknar de standardvillkor. Om
batteritemperaturen överstiger 40 grader, kan batteriet inte
laddas!
Använd endast batteriet för avsett ändamål. Undvik att
lämna batteriet i magnetfältet då det kan förkorta livscykeln
på batteriet.
Använd inte batteriet om det har skadats.
Batteriets livslängd kan förkortas om den utsätts för mycket
låga eller mycket höga temperaturer, detta orsakar
störningar i telefonen, även om batteriet är laddat ordentligt.
Kasta inte använda batterier i öppen eld! Kasta inte gamla,
oanvända batterier - skicka det eller återgå till en
auktoriserad uppsamlingsåtervinningsplatsen .

Skötsel och underhåll
För att förlänga livslängden på din enhet, följer riktlinjerna:
Förvara telefonen och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
Undvik mycket höga temperaturer; Det kan förkorta
elektriska komponenter livet, smälta plastdelar eller förstöra
batteriet.
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Försök inte att ta isär enheten. Oprofessionellt störningar i
strukturen av telefonen kan allvarligt skada eller förstöra
den.
Använd inte en hög koncentration av sur eller alkalisk för
rengöring telefonen;
Använd endast originaltillbehör; brott mot denna regel kan
garantin ogiltig.
Exponera telefonen för extrema temperaturer kan minska
skyddsnivån. Det rekommenderas att inte använda
telefonen i temperaturer under 0 ° C / 32 ° F eller högre än
40 ° C / 100 ° F
Säkerhetsinformation
När du använder telefonen, anser bestämmelser om
användaren och miljösäkerhet.
Säkerhet under körning
Förutom brådskande situationer bör headset användas alltid
när du kör bil. Detta kommer att garantera säkerheten under
ett telefonsamtal - rörelserna vann `t begränsas. Om du inte
har ett headset, och du måste använda telefonen, dra över
och stanna bilen.

Vänligen ta hänsyn till föreskrifter om att använda en
mobiltelefon när du kör.
Vissa elektroniska komponenter i bilen, utan tillräckligt
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skydd, kan påverkas av telefonen. Det är lämpligt att
använda telefonen i bilen endast när den externa antennen
fordonets sitter fast ordentligt. Anlita en specialist när du
installerar din telefon i bilen.
Miljö säkerhet
Stäng av telefonen på platser där det är förbjudet att
använda eller när det kan orsaka störningar och fara.
Använda alla enheter som använder radiovågor kan
orsaka störningar på medicinsk utrustning (t.ex.
stetoskop, eller pacemaker), om de inte sitter ordentligt
fast (om du är osäker, kontakta din läkare eller
medicinteknisk producent).
* Observera: (. Ex bensinstationer, kemiska fabriker,
etc.) På platser med hög explosionsrisk är det lämpligt
att stänga av telefonen. Kolla in reglerna för användning
av GSM-utrustning på dessa platser.

Teknologiska kriterier
Nätverk: GSM 900/1800
Vissa tjänster kan bero på din operatör, tillståndet i det
lokala GSM-nät, version av SIM-kortet och hur du
använder din telefon. För mer information kontakta din
operatör.
Notering

Statement
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Tillverkaren är inte ansvarig
för följderna av den situation
som orsakats av felaktig
användning eller bristande
efterlevnad av de
ovannämnda
rekommendationerna.

Programvaruversionen kan
förbättras utan förvarning.

Information om certifiering (SAR)
Denna telefon uppfyller Europeiska unionen (EU) krav som gäller
exponering mot radiovågor. Din mobiltelefon är en radiosändare
och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte
överskrida de gränser för exponering för radiofrekvent (RF) energi,
vilket rekommenderas av EU-rådet. Dessa gränser är en del av
omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent
energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende
vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande
utvärderingar av vetenskapliga studier. Riktlinjerna innehåller en
god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla
personer, oavsett ålder och hälsa.
Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder en mätenhet
som kallas Specific Absorption Rate SAR (ang. Specific Absorption
Rate).
SAR-gräns som rekommenderas av Europeiska unionens råd
uppgår till 2.000 W / kg och oro värde genomsnitt över 10 gram
vävnad.
Det högsta SAR-värdet för myphone Hammer är 0421 W / kg.

Korrekt avyttring av begagnade elektriska och elektroniska
40
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produkter
Enheten är märkt med symbolen för
korsade soptunnan, i enlighet med EUdirektiv 2002/96 / EG om avfall från
elektriska och elektroniska produkter
(Waste
Electrical
and
Electronic
Equipment - WEEE). Produkter märkta
med denna symbol efter en tids
användning inte bör användas eller bortskaffas med
hushållsavfall.

Du måste kassera elektrisk och elektronisk utrustning,
som ger dessa till den utsedda punkt där sådana farligt
avfall utsätts för en process av återvinning. Insamlandet
av denna typ av avfall i slutna platser och rätt process
för återvinning hjälper till att skydda naturresurserna.
Korrekt återvinning av avfall från elektriska och
elektroniska produkter har en positiv inverkan på
människors hälsa och miljön.
För att få information om var och hur man på ett säkert
sätt göra sig av elektrisk och elektronisk utrustning
avfall bör användare kontakta lämplig myndighet i
kommuner, återvinningsstation eller försäljningsställe
där utrustningen köpts.

Försäkran om överensstämmelse med EU-direktiv
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myphone
Sp.
z
o.o.
deklarerar att denna produkt
uppfyller de grundläggande
kraven och andra relevanta
bestämmelser i EU-direktiv 1999/5 / EG.
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