Vartotojo vadovas

HAMMER 3
Partijos numeris: 201703
Ačiū, kad pasirinkote prietaisą myPhone Hammer 3.
Prašom atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.
Telefonas skirtas naudoti GSM 2G dažniuose
850/900/1800/1900 MHz. Jis turi tvirtą, nepralaidų
vandeniui ir dulkėms korpusą, kontrastingą spalvų
ekraną, žibintuvėlį, Bluetooth ir integruotą dual SIM
technologiją.
Be išankstinio raštiško gamintojo sutikimo, jokios šio
vartotojo vadovo dalies negalima kopijuoti, atkurti,
išversti ar perduoti tretiems asmenims.
SAUGA
Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami
šių nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti
įstatymams.
NERIZIKUOKITE
Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra
draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.
SAUGUMAS VAIRUOJANT AUTOMOBILĮ
Nesinaudokite prietaisu, kai vairuojate automobilį. Jei
naudotis telefonu būtina, rekomenduojama naudoti
garsiakalbį.
TRIKDŽIAI
Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams,
tai gali įtakoti jų veikimą.

© 2017 myPhone. All rights reserved

HAMMER 3 LT

DRAUŽIAMOS ZONOS
Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro
transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų,
cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.
PAGALBOS SKAMBUČIAI
Kai kuriose zonose, pagalbos skambučiai yra neįmanomi.
Rekomenduojame pasirūpinti, kitomis pagalbos iškvietimo
alternatyvomis, jei keliaujate į tas zonas, kuriose pagalbos
skambutis telefonu neįmanomas.
VAIKAI
Telefonas nėra žaislas. Laikykite įrenginį ir jo priedus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
SAUGA DEGALINĖSE
Išjunkite telefoną, kai esate degalinėje. Nenaudokite
prietaiso arti chemikalų.
KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA
Tik kvalifikuoti specialistai gali įdiegti programinę įrangą
arba taisyti šį prietaisą. Nekvalifikuotas aptarnavimas, gali
sukelti telefonui žalą ir garantijos praradimą.
PSICHIŠKAI AR PROTIŠKAI NEĮGALŪS ŽMONĖS
Prietaisas neturėtų būti valdomas psichiškai, ar fiziškai
neįgalių (įskaitant vaikus) žmonių, ar tų asmenų, kurie
neturi pakankamai patirties su elektroninių prietaisų
naudojimu. Šie asmenys gali naudoti prietaisą, tik
prižiūrint žmonėms, kurie yra atsakingi už neįgaliųjų
asmenų saugumą.
VANDUO IR KITI SKYSČIAI
Prietaisas turi atsparumo drėgmei sertifikatą IP68. Tai
reiškia, kad telefonas yra atsparus dulkėms ir vandeniui,
kai visi guminiai sandarikliai yra teisingai sudėti ir yra
nepažeisti, taip pat, kai galinis saugos dangtelis yra
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tinkamai uždėtas ir užsuktas varžtais, o garsiakalbių
membranos yra nepažeistos (neužterštos pvz. metalo
dulkėmis). Rekomenduojame nenardinti telefono į vandenį,
ar kitus skysčius, kai nėra tam rimtos priežasties. Vanduo
ar kitas purvas neturi teigiamos įtakos prietaiso veikimui.
Jei telefonas sušlapo, nusausinkite jį ir leiskite išdžiūti, kaip
galima greičiau.
BATERIJOS IR PRIEDAI
Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos
temperatūros (žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios
temperatūros gali turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto
su skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti
dalinę ar visišką baterijos žalą.
Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal paskirtį.
Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova gali
sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų trukti ne
ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone
priedus.
GARSAI
Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite
telefono esant nustatytam aukštam garsumo
lygiui ilgą laiką. Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies.
REGA
Kad nepakenktumėte savo regai, nežiūrėkite
tiesiai į įjungtą žibintuvėlį. Stiprus šviesos
spindulys gali pakenkti jūsų regai.
3
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Info linija: (+370)
67007100
E-mail: gedimai@myphone.lt
Elektroninė svetainė:
http://www.myphone.pl/pr
odukty/hammer/
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Komplektacija
Prieš pradedant naudotis telefonu, įsitikinkite, kad dėžutėje
yra pilna telefono komplektacija:
 telefonas HAMMER 3,
 baterija,
 įkroviklis (adapteris + USB kabelis),
 vartotojo vadovas,
 garantinė kortelė,
 įrankis, kuriuo atidaromas galinis saugos dangtelis.
Jeigu kurio nors iš šių išvardintų daiktų nėra arba jis yra
pažeistas, kreipkitės į pardavėją. Ant pakuotės yra lipdukas,
kuriame yra prietaiso IMEI serijos numeris, taip pat myPhone Hammer pakuotės serijos numeris.
Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo
laikotarpiu. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5
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Techniniai parametrai
 Ekranas: TFT 2,4” 320x240 px
 GSM tinklas 2G: 850/900/1800/1900 MHz
 Baterija: 2000 mAh Li-ion
 Kamera: VGA
 Bluetooth 2.0, Wi-Fi, Dual SIM, FM radio
 MicroUSB
 Vandens ir dulkių atsparumo standartas – IP68
 Išmatavimai: 133,5 x 58 x 18 mm
 Svoris (su baterija): 156 g
Naujausią vartotojo vadovo versiją, galite rasti čia:
http://www.myphone.pl/produkty/hammer/
Kai kurie vartotojo vadovo aprašymai gali skirtis, nuo
jūsų turimo prietaiso, tai priklauso nuo įrašytos programinės įrangos, paslaugų tiekėjo, SIM kortelės ir šalies, kurioje naudojatės telefonu. Kai kurie telefono “meniu” punktai gali būti anglų kalba
Telefonas ir aksesuarai ar priedai, gali skirtis nuo tų,
kurie yra pavaizduoti vartotojo vadove.
Šiame vartotojo vadove pateikti aprašymai atitinka
telefono nustatymus.

6
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1. Telefono išvaizda, funkcijos ir mygtukai

1

Ekranas

2

Audio jungtis

3
4
5
6
7

Garsiakalbis
LED diodas
Kamera
Žibintuvėlis

LCD ekranas
Ausinių prijungimas (taip pat
naudojama, kaip FM Radijo
antena).
Garsiakalbis naudojamas
pokalbiams.
Žibintuvėlis
Kameros lęšis
Žibintuvėlio
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įjungtas/išjungta
įjungimas/išjungimas
s
Leidžia kontroliuoti garso
Garsinimo
stiprumą telefone, audijo
mygtukas
grotuve ar FM radijuje
Pritvirtina dangtelį, po kuriuo
Varžtai
yra baterija, SIM ir atminties
kortelės
Pagrindiniame ekrane,
<Meniu>
paspaudę mygtuką, galite įeiti į
mygtukas
Meniu.
Pagrindiniame ekrane,
paspaudę – įeisite į telefonų
<Kontaktai>
knygą [Kontaktus]. Kai esate
mygtukas
meniu, šis mygtukas leis jums
išeiti iš pasirinkimo.
Spauskite, kad atsilieptumėte į
<Žalias
įeinantį skambutį.
ragelis>
Budėjimo režime: spauskite, jei
norite pamatyti skambučių
mygtukas
sąrašą.
<Raudonas
Spauskite, jei norite atmesti
ragelis>
įeinantį skambutį.
mygtukas
Jei telefonas yra išjungtas:
spauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad įjungtumėte telefoną.
Jei telefonas yra įjungtas:
spauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad išjungtumėte telefoną.
Jei esate meniu: spauskite, kad
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<aukštyn>,
<žemyn>,
<kairėn>,
13
<dešinėn> ir
<OK>
mygtukai

14

Telefono
klaviatūra

15 <*> mygtukas

16 Mikrofonas
17 <#> mygtukas
18 Galinis
garsiakalbis
9
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grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
Leidžia judėti ir rinktis funkcijas
iš viso meniu. Pagrindiniame
ekrane <aukštyn> įjungsite
audijo grotuvą, <žemyn>
įjungsite FM radiją, <dešinėn>
įjungsite garso profilius,
<kairėn> įjungsite meniu
punktą, kur galite pakeisti
kalbą, <OK> veikia kaip
<Meniu> mygtukas.
Skaičių ir raidžių klaviatūra,
leidžia jums surinkti telefono
numerį ir jam paskambinti, o
raidžių klaviatūra, leidžia rašyti
trumpąsias SMS žinutes.
Pagrindiniame ekrane,
paspauskite ir palaikykite šį
mygtuką dvi sekundes –
įjungsite kamerą. Kai rašote
SMS, paspaudus, pasirodis
simboliai, kur galėsite išsirinkti
reikiamą.
Nepaslėpkite jo po savo delnu,
kai vyksta pokalbis.
Pagrindiniame ekrane,
paspaudę, įjungsite garso
profilius. Kai kuriate SMS,
įterpsite emocijų veidukus.
Skamba skambučio tonas ir
pranešimai, taip pat groja
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muzikos grotuvas ir FM radijas.
microUSB
Kai prijungtas pakrovėjas –
jungtis
baterija įkraunama. Kai
19
prijungtas kompiuteris – galite
tvarkyti savo informaciją
(nuotraukas, filmukus, muziką).
Serviso įspėjimas. Prietaiso viduje
nedėkite jokių papildomų daiktų.
Pažeidę telefoną, prarasite
garantinį prietaiso aptarnavimą.
Telefono įjungimas ir išjungimas
Kad įjungtumėte telefoną, paspauskite ir palaikykite mygtuką <raudonas ragelis> . Iš kart po telefono įjungimo,
pamatysite PIN kodo užklausą, (ji atrodys taip “****”)
įveskite keturių skaitmenų kodą ir spauskite <OK>.
SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas
Jei telefonas yra įjungtas – išjunkite. Nuimkite galinį
apsauginį dangtelį, stumdami pirštu, kur yra stumimo
iškilimai. Išimkite bateriją. Įdėkite SIM kortelę į jos vietą,
taip, kaip parodyta paveikslėlyje, telefono viduje. Įdėkite
atminties kortelę. Atminties kortelę dėkite pagal išpjovas,
kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje. Atminties
kortelės talpa negali būti didesnė kaip 32GB. Įdėkite
bateriją taip, kad telefone esantys kontaktai liestųsi su
baterijos aukso spalvos kontaktais. Uždėkite galinį dangtelį.
Ir užsukite varžtelius.
Baterijos įkrovimas
Prijunkite microUSB kabelį prie microUSB jungties
telefone, tada prijunkite USB kabelį prie adapterio ir
galiausiai junkite prie elektros lizdo.
10
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*Dėmesio: neteisingas įkroviklio prijungimas prie telefono,
gali padaryti žalą telefonui. Tai yra mechaninis pažeidimas,
kuris gali panaikinti prietaiso garantiją.
Įkrovimo metu, ekrano viršutiniame dešiniąjame kampe,
pasirodo įkrovimo piktograma. Kai baterija yra pilnai
įkrauta, ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo. Atjunkite
įkroviklį nuo mobilaus telefono.
Klaviatūros užrakinimas
Klaviatūra užsirakina automatiškai po to, kai nustatote tai
nustatymuose. Taip pat užrakinti klaviatūrą galite ir
rankiniu būdu. Paspauskite ir palaikykite mygtuką <*>.
Kad atrakintumėte klaviatūrą (kai ekranas yra užgesęs),
paspauskite bet kurį klaviatūros mygtuką, kad ekranas būtų
aktyvuotas ir tuomet spauskite mygtuką <atrakinti> (jis
randasi apačioje, kairiąjame ekrano kampe), ir tuomet
klaviatūroje spauskite mygtuką <*>. Klaviatūra atrakinta.
Garsai ir profiliai
Kad nustatytumėte skambučio toną ir garsumą, pasirinkite
nustatymuose [Profiliai] ir spauskite <OK> ir įeikite į
telefono meniu. Vėliau su valdymo mygtukais pasirinkite
[Profiliai] ir spauskite <OK>. Pažymėkite pasirinktą garso
profilį ir eikite [Nustatymai] → [Aktyvuoti] →
[Pasirinkti], kad aktyvuotumėte pasirinktą profilį, arba
[Nustatymai] → [Pritaikyti] → [Pažymėti], kad
pakeistumėte profilį pagal savo poreikius. Kad išjungtumėte
profilį, telefono budėjimo režime spauskite mygtuką <#>.
Paspauskite ir palaikykite apie 3 sekundes, kol ekrane
atsiras pranešimas apie profilio pasikeitimą.

11
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Skambinimas
Naudokite skaičių klaviatūrą, kad įvestumėte telefono
numerį (nepamirškite įvesti šalių ar miesto kodų, jei
skambinate į užsienį). Taip pat galite skambinti iš savo
telefonų knygos, pasirinkę norimą kontaktą.
Spauskite <žalias ragelis>, kad pradetumėte skambinimą.
Spauskite <raudoną ragelį>, kad baigtumėte pokalbį.
Įeinančio skambučio atsiliepimas
Spauskite <žalią ragelį> ar [atsiliepti], kad atsilieptumėte.
Spauskite <raudoną ragelį> kad atmestumėte įeinantį
skambutį/ kad baigtumėte pokalbį.
Tekstiniai pranešimai
Žinutės siuntimas
Eikite: [Meniu] → [Žinutės] → [Rašyti žinutę]. Raides
rašykite naudodami klaviatūrą. Ženklai yra spausdinami
raidė paskui raidę. Mygtukas <#> yra naudojamas, norint
nustatyti rašymo būdą: Abc – Pirma raidė didžioji, kitos
mažosios, abc – tik mažosios raidės, ABC – tik didžiosios
raidės, Skaičiai – tik skaičiai.
Kad įterptumėte simbolius tokius, kaip kablelis, taškas ir
t.t., spauskite <*> ir rinkitės iš sąrašo, ar spauskite mygtuką
<1> kelis kartus (jei tik neesate pasirinkę rašymo būdo
"Skaičiai"). Kad įterptumėte tarpą tarp žodžių, spauskite
mygtuką <0>. Kai baigėte rašyti savo tekstinį pranešimą,
spauskite mygtuką [Nustatymai], pasirinkite funkciją
[Siųsti] ir pasirinkite [Įvesti numerį] ar [Pridėti iš
kontaktų]. Kai pasirinkote, spauskite <OK> ar <Pridėti>,
kad patvirtintumėte.
Rodomi pranešimai
Eikite: [Meniu] → [Žinutės] → [Gautieji pranešimai],
pasirinkite žinutę iš sąrašo ir pažymėkite [Nustatymai] →
12
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[Žiūrėti] → <Pažymėti>, kad galėtumėte peržiūrėti
tekstinį pranešimą.
Kontaktai (Telefonų knyga)
Naujo kontakto pridėjimas
Eikite: [Meniu] → [Vardai] → [Pridėti naują kontaktą]
→ <OK> ir [į SIM1], [į SIM2] ar [į telefoną] patvirtinkite
spausdami <OK>. Įveskite kontakto duomenis pažymėdami
žymeklį ties vardu ar numeriu ir spausdami <Keisti>. Po
įvedimo numerio/ vardo spauskite <OK>. Pasirinkite
[Nustatymai] → [Saugoti].
Kontakto paieška: [Meniu] → [Kontaktai]. Įrašykite
pirmąją kontakto vardo raidę. Kontaktai iš pasirinktos
raidės bus rodomi sąraše. Norėdami ieškoti kontakto tame
sąraše tiesiog naudokite valdymo mygtukus <aukštyn> ir
<žemyn>.
Pažymėkite
kontaktą
ir
pasirinkite
[Nustatymai], pasirodys galimos funkcijos: Žiūrėti, Siųsti
tekstinį pranešimą, Skambinti, Koreguoti, Ištrinti,
Kopijuoti, Įtraukti į juodąjį sąrašą, Pažymėti keletą,
Telefonų knygos nustatymai.
Ištrinti kontaktus
Kad ištrintumėte kontaktą: [Meniu] → [Kontaktai] →
Raskite kontaktą, kurį norite ištrinti → [Nustatymai] →
[Ištrinti] → <Taip>.
Telefono prijungimas prie kompiuterio
MyPhone Hammer 3 gali būti prijungtas prie kompiuterio,
naudojant USB kabelį. Tai leis jums peržiūrėti ir keisti duomenų vietą, iš kompiuterio į telefoną ir iš telefono – į
kompiuterį, jei tik įdėta microSD kortelė. Prijunkite
microUSB kabelį prie telefono (randasi telefono apačioje),
tuomet prijunkite kitą kabelio galą prie kompiuterio.
13
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Pasirinkite [Masinis saugojimas] iš pasirodžiusio sąrašo.
Dabar telefono atminties elementai bus matomi kompiuretyje.
Gamykliniai nustatymai
Kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus [Meniu] →
[Nustatymai] → [Atkurti gamyklinius nustatymus],
įveskite telefono slaptažodį ir spauskite <OK>.
Reikalaujamas slaptažodis, kad atkurtumėte gamyklinius
nustatymus yra : 1122.
Žibintuvėlis
Žibintuvėlis gali būti įjungtas spaudžiant mygtuką
(Žibintuvėlis). Spauskite tą patį mygtuką, kad išjungtumėte
žibintuvėlį.
Problemų sprendimas
Pranešimas

Įdėkite SIM
Įveskite PIN

Tinklo klaida

14

Galimas problemos sprendimas

Įsitikinkite, kad SIM kortelė teisingai
įdėta.
Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto
kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir
spustelėkite mygtuką <OK>.
Kai kuriose vietose ir vietovėse
negalėsite skambinti ir jums negalės
prisiskambinti. Reiškia, kad tinklo ryšys
yra silpnas. Reikia pasirinkti kitą vietą ir
bandyti iš naujo.
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Mikrofonas turi būti arti burnos.
Aš negirdžiu Patikrinkite, ar mikrofonas yra
neuždengtas.
pašnekovo/
pašnekovas Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos
negirdi manęs gerai prijungtos.
Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis yra
neuždengtas.
Prasta garso
kokybė

Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis ir
mikrofonas yra neuždengti.
Patikrinkite, ar teisingai įvedėte numerį.
Patikrinkite, ar teisingai įvestas numeris
Aš negaliu
prisiskambinti telefonų knygoje.
Jei reikia, įveskite teisingą telefono
numerį.
Niekas negali man Telefonas turi būti įjungtas ir ryšio
prisiskambinti.
zonoje.
Tinkama telefono priežiūra.
Tinkamas baterijos naudojimas
Norėdami įkrauti bateriją naudokite įkroviklį. Jei baterijos
įkrovimo lygis yra žemas - įkraukite ją. Norėdami padidinti
baterijos resursus leiskite baterijai visiškai išsikrauti. Jei
nenaudojate įkroviklio atjunkite jį nuo telefono. Per ilgas
įkrovimas gali sumažinti baterijos resursus. Baterijos temperatūra turi įtakos jos kokybei. Prieš pradedant įkrovimo
procesą, bateriją reikia atvėsinti arba pašildyti, kad ji būtų
kambario temperatūros. Jei baterijos temperatūra yra
aukštesnė kaip 40 laipsnių jos naudoti negalima! Naudokite
bateriją pagal paskirtį. Nepalikite jos vietose, kuriose yra
magnetinis laukas, tai gali sumažinti baterijos gyvybing15
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umą. Nenaudokite pažeistos baterijos. Jei naudojate bateriją
aukštoje arba žemoje temperatūroje jos resursai sumažės.
Telefonas veiks blogiau net jei baterija bus visiškai įkrauta.
Nemeskite nenaudojamos baterijos į ugnį - išmeskite ją į
tam skirtus konteinerius.
Telefono priežiūra
Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal
saugumo taisykles:
Laikykite telefoną ir priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra
gali sutrumpinti elekroninių telefono detalių veikimo laiką,
sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti kai kurias
plastikines dalis.
Nepatartina telefono naudoti žemesnėje nei -10 ° C ir
aukštesnėje nei 40 ° C temperatūroje, tai gali pažeisti prietaisą.
Techniniai kriterijai
Tinklas: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz
Kai kurios funkcijos gali priklausyti nuo jūsų operatoriaus,
tinklo ir SIM kortelės versijos bei nuo to, kaip naudojatės
telefonu. Daugiau informacijos sužinosite iš paslaugų
tiekėjo.
Dėmesio
Teiginys
Gamintojas neatsako už Programinė įranga gali būti
pasekmes, kurios nutiko po naujinama be perspėjimo.
netinkamo prietaiso
Gamintojas pasilieka teisę
naudojimo.
keisti vartotojo vadovo turinį.
16
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Sertifikatai (SAR)
Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir
imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos
Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – t. y. Neviršija
leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra
išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo
bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai
grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų
mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių išsamius
mokslinius tyrimus.
Šiuose standartuose numatytos atsargos priemonės,
užtikrinančios visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar
sveikatą, saugą. Specifinė sugerties sparta (SAR- Specific
Absorption Rate) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis
mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. SAR riba,
nustatyta ES Tarybos, 2.0kg, vidutiniškai tenkantis 10
audinių gramų.
Aukščiausia telefono Hammer 3 SAR vertybė yra 1,725
W/kg.
Tinkamas elektrinių ar elektroninių atliekų surinkimas ir
utilizavimas
Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių
dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos
direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrangos atliekų
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip
paženklinti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami,
kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs turite, pristatyti
nebenaudojamus įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas
garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja
17
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nebenaudojamus
arba
netinkamus
naudoti
įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda
apsaugoti
gamtinius
išteklius.
Tinkamas
elektonikos ir elektoninių įrenginių perdirbimas,
turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Tinkamas prietaisų baterijų utilizavimas
Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija
yra pažymėta užbraukta šiukšlių dėže:
Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir nenaudojamą
mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas naudojimui
baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. sertifikuotas
garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja
šiuos produktus.
Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros
įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami
sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių
utilizavimą, kreipkitės į savo savivaldybę, ar atliekų
tvarkymo institucijas, ar atliekų sąvartynus.
Atitikimas
Europos
sąjungos
direktyvoms
MyPhone Ltd. deklaruoja, kad šis
gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC
reikalavimus ir kitas jam taikomas ES sąlygas.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas
šiuo interneto adresu:
Http://www.myphone.pl/certyfikaty
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