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Производителят не носи 

отговорност за каквито и да 

било последици, причинени 

от неправилно използване 

на телефона и неспазване на 

горните инструкции. 

Версията на софтуера може 

да бъде обновена без 

предизвестие. 

Представителят си запазва 

правото да определи 

правилното тълкуване на 

горните инструкции. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 

Без предварително писмено съгласие на производителя, 

никоя част от това ръководство не може да бъде 

фотокопирана, възпроизвеждана, превеждана или 

предавана под каквато и да е форма или по каквито и да 

било средства, електронни или физическа, включително 

фотокопиране, записване или съхраняване във всякакви 

системи за съхранение и споделяне на информация. 
 

Моля, прочетете предпазните мерки и ръководството 

за потребителя на телефона преди употреба. 

Описанията, съдържащи се в това ръководство, се 

основават на настройките по подразбиране на 

телефона. Най-новата версия на ръководството може 

да бъде намерена на уебсайта: 

www.myphone.pl/qr/hammer-5-smart 
В зависимост от инсталираната версия на софтуера, 

оператора на услуги, SIM картата или държавата, 

някои от описанията в това ръководство може да не 

съвпадат с вашия телефон, а самият телефон и 
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неговите аксесоари може да се различават от този, 

включен в илюстрациите в това ръководство.  
 

Безопасност 
—АЛАРМИ— 

Извършването на алармени повиквания може да не 

е възможно в някои области или обстоятелства. 

Препоръчително е да намерите алтернативен начин 

за уведомяване на службите за спешна помощ, ако 

отивате в незастроени или отдалечени райони. 

—НЕ РИСКУВАЙТЕ— 

Всички безжични устройства могат да причинят 

смущения, които могат да повлияят на качеството на 

други връзки. Не включвайте устройството на места, 

където е забранено използването на мобилни 

телефони, или когато може да причини смущения 

или други опасности. Винаги спазвайте всякакви 

забрани, разпоредби и предупреждения, предадени 

от персонала. 

—БЕНЗИОНОСТАНЦИИ— 

Не използвайте мобилния си телефон, докато 

зареждате гориво на бензиностанция или в близост 

до химикали. 

ВНИМАНИЕ! На места, където съществува риск от 

експлозия (бензиностанции, химически фабрики и 

др.), е препоръчително да изключите телефона. 

Моля, вижте разпоредбите, уреждащи използването 

на GSM оборудване на тези места. 
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— СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ — 

Само оторизиран сервизен център може да 

ремонтира този продукт. Ремонтът на устройството 

от неквалифициран или неупълномощен сервизен 

техник може да доведе до повреда на устройството и 

анулиране на гаранцията. 

— ДЕЦА И ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ 

ЗАТРУДНЕНИЯ — 

Това устройство не трябва да се използва от хора 

(включително деца) с ограничени физически или 

умствени способности, както и от хора без опит в 

работата с електронно оборудване. Те могат да 

използват устройството само под надзора на лица, 

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 да 

причинят задавяне. Дръжте устройството и неговите 

аксесоари далеч от деца. 

—ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ— 

Устройството има сертификат за устойчивост IP68. 

Това означава, че устройството е прахоустойчиво и 

водоустойчиво, когато всички гумени уплътнения са 

непокътнати и правилно поставени, както и когато 

капакът е правилно затегнат с винтове и 

мембраните на високоговорителите са непокътнати 

(не са замърсени с метален прах) . Също така 

препоръчваме да не излагате телефона на вода или 
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други течности без основателна причина. 

Водата и другите течности нямат положителен ефект 

върху електронните компоненти на телефона. Ако е 

мокро, избършете и подсушете устройството 

възможно най-скоро.  

Уверете се, че USB кабелът е сух, преди да го 

свържете към гнездото за зареждане на телефона. 

Включването на кабела в мокър или влажен контакт 

го излага на бавна корозия и може да причини 

проблеми със зареждането на телефона ви. 

Ако не се спазват следните правила и се спазва 

случай на неправилна употреба, всички оплаквания 

относно това, че устройството не е водо- или 

прахоустойчиво, няма да бъдат взети под внимание. 

—WI-FI (WLAN)— 

В държавите-членки на Европейския съюз WLAN 

мрежа може да се използва на закрито без никакви 

ограничения. 

—БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ— 

Не използвайте това устройство, докато шофирате 

какъвто и да е вид превозно средство. 

—БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ— 

Избягвайте да излагате 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 частична или пълна 
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повреда на батерията. Батерията трябва да се 

използва според предназначението й. Не 

унищожавайте, повреждайте и не хвърляйте 

батерията в пламъци – това може да бъде опасно и да 

причини пожар. Износената или повредена батерия 

трябва да се постави в специален контейнер. 

Прекомерното зареждане на батерията може да 

причини повреда. Следователно едно зареждане на 

батерията не трябва да издържа повече от 1 ден. 

Инсталирането на неправилен тип батерия може да 

причини експлозия. Никога не отваряйте батерията. 

Моля, изхвърлете батерията според инструкциите. 

Изключете неизползваното зарядно устройство от 

електрическата мрежа. В случай на повреда на 

кабела на зарядното устройство, той не трябва да се 

ремонтира, а да се смени с нов. Използвайте само 

оригиналните аксесоари на производителя. 
 

—СЛУХ— 

За да избегнете увреждане на слуха, не 

използвайте устройството при високи нива 

на силата на звука за дълъг период от време, не 

поставяйте работещото устройство директно до 

ухото. 

—ЗРЕНИЕ— 

За да избегнете увреждане на зрението, не 

гледайте директно в диода, докато той е 
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включен. Силната светлина може да причини трайно 

увреждане на очите! 
 

Производител: 

mPTech Sp. z o.o. 

Nowogrodzka 31 street 

00-511 Warsaw 

Poland 

Website: www.myphone-mobile.com 
 

Съдържание на пакета 

Преди да започнете да използвате телефона си, 

уверете се, че всички от следните елементи са 

включени в кутията: 

• Hammer 5 SMART 

• Батерия: 2500 mAh 

• Зарядно (адаптер + USB кабел) 

• Инструмент за отваряне на задния капак 

• Ръководство за употреба 

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

свържете се с вашия търговец. Съветваме ви да съхранявате 

опаковката в случай на оплаквания. Дръжте я на място 

недостъпно за деца. 
 

Технически характеристики 
Два слота за SIM карти; режим хендсфри; фенер; FM радио. 

Задна камера (основна) 2Mpx / Предна (селфи) камера 

0.3Mpx 

Операционна система: KaiOS 
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Свързаност: GSM - 2G: GSM 900/1800 MHz, WCDMA - 3G: 

900/2100 MHz, LTE - 4G: B1/B3/B7/B20 (2100/1800/2600/800 

MHz), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 

GPS: GPS + A-GPS 

Дисплей: 2.4”, 240x320px 

RAM / Вътрешна памет 0.5 GB / 4 GB 

Карта памет до 128 GB 

IP 68 водо и прахоустойчивост  

Капацитет на батерията: 2500mAh 

Размери: 137 x 61.6 x 17.8mm 

Тегло: 168g / 5.9oz 

Входни Параметри Зарядно: 100-240V~ 0.2A, 50/60Hz 

Изходни Параметри Зарядно: 5.0V  1.0A, 5.0W 

Средна ефикасност при работа (за 230V, 50hz): 79.27% 

Разход на енергия при слабо натоварване: по-малко от 0.3W 
 

Допълнителна информация 

Можете да инсталирате приложения от магазина на 

KaiStore в паметта на телефона. 

Wi-Fi® Wi-Fi логото са регистрирани търговски марки 

на Wi-Fi Alliance Association. 

Всички други търговски марки и авторски права 

принадлежат на съответните им собственици. 
 

Функции и бутони на телефона 

1 Говорител 
Високоговорител, използван при 

телефонни разговори. 

2 Камера Обектив 0.3 Mpx (селфи). 

3 Ухо За прикрепяне на връзка 
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4 

MicroUSB вход 
(под гумения 

капак) 

Когато е свързано, зарядното 

устройство позволява 

презареждане на батерията. 

Можете да прехвърляте данни 

(снимки, видеоклипове, музика), 

когато го свържете към вашия 

компютър. 

5 Порт за 

слушалки 

минижак 3,5 мм 

(под гумена 

тапа) 

Позволява ви да свържете 

слушалки към телефона си, за да 

можете да слушате радио (действа 

като антена), музика и разговори 

със слушалки, оборудвани с 

микрофон. 

6 Камера Обектив 2 Mpx (основна). 

7 LED Светкавица/Фенер 

8 Външен 
говорител 

Високоговорител за системни 
звуци, мелодии и музика. 

9 Дисплей LCD дисплей 
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10 Среден <OK> 

бутон 
<Надолу> 

<Нагоре> 

<Надясно> 

<Наляво> 

Бутонът <OK> на началния екран 

ви позволява да влезете в менюто 

на приложенията и да потвърдите 

избора си. Натискането и 

задържането му за по-дълго време 

стартира Google Assistant (версия 

на английски). Функцията му 

варира в зависимост от 

работещото приложение. 

Бутоните за посока в менюто ви 

позволяват да навигирате през 

него. 

<Надолу> - в мултимедийните 

приложения ви позволява да 

намалите силата на звука по време 

на възпроизвеждане. 

На началния екран: <Нагоре> - 

стартира приложения (Фенер, 

Яркост, Режим самолет, Wi-Fi, 

Мобилни данни, Bluetooth, 

Мелодии и сигнали), в 

мултимедийни приложения ви 

позволява да увеличите силата на 

звука по време на работа, 

<Надясно> - камера , <Отляво> - 

лента с приложения. 
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11 
Бутон 

<Известия> 

На началния екран можете да 

влезете в менюто Известия (от 

приложенията, инсталирани на 

вашия телефон - SMS/MMS, 

имейли, Facebook и др.). 

Функцията му се променя в 

зависимост от работещото 

приложение и се обяснява с 

описанието над него. 

12 
Бутон 

<Контакти>  

На главния екран стартира 

телефонния указател. Докато е в 

менюто с приложения, той 

стартира подменюто "Опции". 

Функцията му се променя в 

зависимост от работещото 

приложение и се обяснява с 

описания над него. 

13 
Бутон <Зелена 

слушалка> 

На началния екран стартира 

регистъра на повикванията. 

Позволява ви да получавате 

входящо повикване. 
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14 
Бутон <Червена 

слушалка>  

Включва телефона. На началния 

екран, натискане и задържане за 

за по-дълго време активира меню 

с опции Заключване, Почистване 

на паметта, Рестартиране, 

Изключване. 

Позволява ви да отхвърлите 

входящо повикване. От менюто 

можете да се върнете към 

началния екран и да изтриете 

последния знак, когато пишете 

текст. Функцията му се променя в 

зависимост от работещото 

приложение и се обяснява с 

описанието над него. 

15 Болтове 
Прикрепете капака, под който са 

поставени батерията, SIM картите 

и картата с памет. 

16 Клавиатура 

Бутони, които ви позволяват да 

набирате телефонен номер и в 

режим на писане да пишете букви 

и цифри. 

17 Бутон <*> 

На началния екран натиснете и 

задръжте, за да 

включите/изключите 

заключването на телефона. Когато 

пишете текстово съдържание, 

показва букви/символи за 

вмъкване в съдържанието.  
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18 Бутон <#> 

Позволява ви да превключвате 

звукови профили. Превключвате 

между режими на въвеждане на 

знаци, когато пишете текст. 

19 Бутон <0>  

Натиснете и задръжте, за да 

включите или изключите 

фенерчето (LED). 

20 Микрофон 
Не го покривайте с ръка, докато 

сте на телефона. 
 

Поставяне на SIM карта, карта памет и батерия 

Ако телефонът е включен - изключете го. Свалете задния капак 

– развийте винтовете, фиксиращи капака, с помощта на плоска 

отвертка или приложения инструмент. 

Поставете SIM картата със златните й контакти надолу, по 

начина. Поставете картата с памет също със златните й 

контакти надолу. Максималният поддържан капацитет на 

картата с памет е 128 GB. Поставете батерията по такъв начин, 

че златните контакти да докосват конектора, поставен вляво 

от micro SD картата (проверете илюстрацията). Сменете капака 

на батерията: поставете го обратно на място – обърнете 

внимание на гуменото уплътнение – и затегнете винтовете. За 

да извадите батерията, извършете тези действия в обратен 

ред. 
 

Зареждане на батерията 
За да разкриете телефонните конектори, издърпайте гумената 

тапа на телефона с нокътя си. Включете microUSB кабела към 

microUSB конектора на телефона, след което свържете USB 

конектора към адаптера и към мрежата с ниско напрежение. 

*Внимание: Неправилното свързване на кабела на зарядното 

може да причини сериозни повреди на телефона и/или 



© 2021 mPTech. Ръководство за употреба. HAMMER 5 SMART BG 

зарядното устройство. Повреди, причинени от неправилна 

употреба на телефона и неговите аксесоари, не се покриват от 

гаранцията.  

По време на зареждане статичната икона на състоянието на 

батерията, разположена в горния десен ъгъл на екрана, ще 

стане анимирана. Когато зареждането приключи, изключете 

зарядното устройство от контакта. Извадете кабела от 

контакта на телефона. 

Изключване/Включване на телефона 

За да включите/изключите телефона, натиснете и задръжте 

бутона <Червена слушалка>. Ако веднага след включване на 

телефона видите искането за код, (под формата на “****”) 

въведете кода предоставен от оператора ви и натиснете 

бутона <OK>. В повечето случаи е 0000. 
 

Пускане за първи път 
Когато телефонът се включи за първи път (дори след като е 

нулиран към фабричните настройки), може да бъдете 

помолени да въведете ПИН кода за поставената SIM карта, ако 

такава защита е установена на SIM картата. 

Ако SIM картата е сменена, телефонът може да се рестартира 

след включване, за да конфигурирате настройките според GSM 

оператора. 

След това системата ще ви помоли (на английски) да изберете 

езика на менюто на телефона, езика на клавиатурата, ще ви 

позволи да влезете в наличната Wi-Fi мрежа (ще покаже 

списък, от който да избирате - конфигурацията може да бъде 

направена по-късно), ви позволяват да зададете часа и датата 

или да изберете автоматичната им настройка, да ви помоли да 

приемете условията на лицензионното споразумение и 

условията за поверителност на KaiOS. Можете също да 

помогнете в развитието на системата, като се съгласите да 
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изпращате диагностични данни на разработчиците на 

системата. След това ще бъде представена основна 

информация за използването на KaiOS. Когато се появи 

главният екран, можете да започнете да използвате телефона 

или да преминете към допълнителна конфигурация. 
 

KaiOS функция против кражба 
Струва си да си създадете акаунт в системата против кражба 

KaiOS, благодарение на която след загуба или кражба на 

телефон ще можете дистанционно да активирате силна 

аларма - MAKE RING (улеснява търсенето на изгубено 

устройство), заключете устройството с 6-цифрен код и 

извеждане на текст на екрана, известяващ, то да се свърже със 

собственика на устройството - ДИСТАНЦИОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ 

(препоръчваме да въведете телефонния номер, за да може 

търсещият да ви се обади или изпрати), т.к. както и 

дистанционно изтриване на всички данни от вътрешната 

памет на устройството - REMOTE WIPE (музика, съобщения, 

снимки, видео и др.). 

За да регистрирате акаунт против кражба, изберете [Меню] > 

[Настройки] > Акаунт > KaiOS акаунт > Създайте акаунт, като 

въведете своя имейл адрес и потвърдите паролата си. На 

вашия имейл адрес ще бъде изпратено съобщение с молба да 

потвърдите акаунта си. Описаните по-горе операции могат да 

бъдат извършени след влизане с данните, използвани за 

създаване на акаунт против кражба (имейл и парола) в 

портала: 

https://services.kaiostech.com/antitheft 
 

Случайна смяна на езика 
Ако случайно имате телефон с предварително зададен език, 

който не разбирате, отидете на главния работен плот и 
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следвайте тези стъпки: Отидете на основния екран. Натиснете 
и задръжте <Червена Слушалка> докато не се покаже 
менюто. Натиснете бутоните: <Надолу>, <Надолу>, <OK> 

Телефонът ще се рестартира. Когато се покаже началния 

екран, натиснете бутон [Меню] > Device settings icon  > 

Надясно > Нагоре > Нагоре > OK > OK и изберете Български 
или друг език, който желаете. Потвърдете с <OK>. 
 

Фабрични настройки 
За нулиране на системата до първоначалните й фабрични 

настройки (всички настройки и вътрешна памет на телефона - 

музика, записи, съобщения, снимки, видеа и др. - се изтриват), 

изберете [Меню] > [Настройки]  > Устройство > 

Информация за устройство > Рестартирай устройство и 

потвърдете своя избор. 

Ако сте настроили акаунт в системата против кражба на 

телефона си, системата ще ви помоли да въведете паролата си 

за системата против кражба. В този момент е необходима 

интернет връзка. 

При спешни случаи можете да възстановите фабричните 

настройки на телефона си до първоначалното му състояние 

дистанционно чрез акаунт против кражба в портала: 

https://services.kaiostech.com/antitheft 
За да можете да използвате отдалечено възстановяване на 

фабричните настройки през портала, трябва да имате 

предварително дефиниран акаунт във вашия телефон. 

Създаването на този акаунт беше описано в предишната 

глава. 
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Често задавани въпроси 

Съобщение / 

проблем 
Възможно решение 

Въведи SIM карта 
Уверете се, че SIM картата е инсталирана 

правилно. 

Въведи PIN 

Ако SIM картата е защитена с ПИН кода, 

трябва да въведете ПИН при включване на 

телефона и да натиснете <OK>. 

Грешка в мрежата 

В области, където сигналът е слаб, 

разговорите може да не са възможни. 

Също така получаването на повиквания 

може да не е възможно. Преместете се на 

друго място и опитайте отново. 

Не могат да се 
свържат с мен 

Телефонът трябва да е включен и в обсега 

на GSM мрежата. 

Не чувам 

обаждащия се. / 

Обаждащият се не 

ме чува 

Микрофонът. трябва да е близо до устата. 

Проверете дали вграденият микрофон. не 

е покрита. 

Когато слушалките не се използват, 

проверете дали са свързани правилно. 

Проверете дали вграденият 

високоговорител не е покрит. 

Връзката не може 

да бъде 

установена 

Проверете дали въведеният телефонен 

номер е правилен. 

Проверете дали телефонният номер, 

въведен в [Телефонния указател], е 

правилен. 

Въведете правилния телефонен номер, 

ако е необходимо. 
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Поддръжка на устройството 
Следвайте инструкциите по-долу. 

• За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не 

използвайте средства с висока концентрация на киселини 

или основи. 

• Използвайте само оригиналните аксесоари. Нарушаването 

на това правило може да доведе до анулиране на 

гаранцията. 
 

Правилно изхвърляне на електроника 

Устройството е маркирано със зачеркната кофа за 

боклук, в съответствие с Европейската директива 

2012/19/ЕС за използвано 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 

период на употреба. Потребителят е длъжен да се отърве от 

използваното електрическо и електронно оборудване, като го 

достави до определен пункт за рециклиране, в който се 

рециклират опасни отпадъци. Събирането на този вид 

отпадъци на определени места и реалния процес на тяхното 

оползотворяване 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 получи информация 

за това къде и как да изхвърли използваното електрическо и 

електронно оборудване по щадящ околната среда начин, 

потребителят трябва да се свърже с местната власт, пункта за 

събиране на отпадъци или точката за продажба, където е 

закупено оборудването. 
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Правилно изхвърляне на използвани батерии 
Съгласно директива на ЕС 2006/66/ЕО с 

промените, съдържащи се в директивата на ЕС 

2013/56/UE относно хвърлянето на батериите, 

този продукт е маркиран като символ за 

зачеркване на коша за боклук. Символът, който 

батериите се използват в този продукт, не трябва да се 

изхвърля с обикновените битови отпадъци, а да се третира в 

съответствие със законовите директиви и местните елементи. 

Не е разрешено изхвърлянето на батериите и акумулаторите 

с несортирани битови отпадъци. Потребителите на батерии и 

акумулатори трябва да използват наличните пунктове за 

събиране на тези артикули, което им позволява връщане, 

рециклиране и изхвърляне. В рамките на ЕС събирането и 

рециклирането на батериите и акумулаторите 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 изхвърляне на отпадъци или 

депониране. 


