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Telefona myPhone Rumba
lietošanas instrukcija
Partijas numurs: 201703
Pateicamies par myPhone Rumba izvēli. Pirms
ekspluatācijas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju.
DROŠĪBAS TEHNIKA
Iepazīstieties ar zemāk minētajiem drošības tehnikas
noteikumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt
bīstama vai pretlikumīga.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA
Pirms ierīces izmantošanas, izlasiet informāciju par
drošības pasākumiem un telefona lietošanas
instrukciju. Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā
informācija ir balstīta uz telefona noklusējuma
iestatījumiem. Pēdējo lietošanas instrukcijas versiju
var atrast interneta vietnē:
www.myphone.pl.
Atkarībā no uzstādītās programmatūras versijas,
sakaru sniegšanas pakalpojumu sniedzēja, SIM
kartes vai valsts daži no šajā lietošanas instrukcijā
ietvertajiem aprakstiem var neatbilst Jūsu telefonam.
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UZMANĪGI
Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo telefonu
izmantošana ir aizliegta, tas var radīt traucējumus vai
būt bīstami.
RADIOVILŅU TRAUCĒJUMI
Jebkuras mobilās ierīces ir pakļautas radioviļņu
traucējumiem, kas var pasliktināt sakaru kvalitāti.
IEROBEŽOJUMU ZONAS
Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet mobilo ierīci, jo tā var
traucēt citu lidmašīnas ierīču darbu. Telefons var
traucēt medicīnas iekārtu darbu. Ievērojiet medicīnas
darbinieku sniegtos norādījumus vai aizliegumus.
KVALIFICĒTS SERVISS
Ierīces iestatīšana un remonts jāveic tikai kvalificētiem
un autorizētiem speciālistiem. Ja telefona remontu
veikts neautorizēti speciālisti, tas var sabojāt telefonu
un var tikt anulēta garantija.
BĒRNI
Tālrunis nav rotaļlieta. Ierīci un tās aksesuārus
glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
ĀRKĀRTAS ZVANI
Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai
noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram,
izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu
veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.
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DROŠĪBA PIE STŪRES
Nelietojiet mobilo tālruni, vadot automobili.
AKSESUĀRI UN AKUMULATORS
Izvairieties no ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras
(zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 40 °C/100
°F) iedarbības uz telefonu. Ekstremāla temperatūra
var samazināt akumulatora ietilpību un kalpošanas
mūžu. Sargājiet akumulatoru no kontakta ar
šķidrumiem un metāliskiem priekšmetiem. Šāds
kontakts var pilnībā vai daļēji sabojāt bateriju.
Neiznīciniet, nebojājiet un nemetiet bateriju ugunī –
tas var būt bīstami un var izraisīt ugunsgrēku.
Neatbilstošas baterijas ievietošana var izraisīt
sprādzienu. Neizjauciet bateriju. Bateriju utilizējiet
atbilstoši instrukcijai. Izlietotu vai bojātu bateriju
izmetiet tam paredzētajās urnās. Bateriju izmantojiet
tikai atbilstoši tās tiešajam izmantošanas veidam.
Neizmantojamo lādētāju atvienojiet no elektrības tīkla.
Pārmērīga lādēšana var sabojāt bateriju. Tādējādi
viena akumulatora uzlāde nedrīkst turpināties ilgāk
par 12 stundām (maksimums 1 diennakti). Izmantojiet
tikai oriģinālos myPhone aksesuārus, kas ietilpst
telefona komplektācijā.
ŪDENSIZTURĪBA
Šī ierīce nav ūdensdroša. Sargājiet to no saskares ar
mitrumu.
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DROŠĪBA DUS
Vienmēr izslēdziet telefonu, uzpildot Jūsu automobili.
Nelietojiet savu telefonu viegli uzliesmojošu ķimikāliju
tuvumā.
DZIRDE
Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz dzirdi,
ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā
režīmā iestatītu skaļumu. Nenovietojiet ierīci
tieši pie auss.
Ražotājs:
myPhone Sp. z o. o.

E-pasts:
pomoc@myphone.pl

Novogrodzka iela 31,

Klientu apkalpošana:

00-511, Varšava,

myPhone Sp. z o. o.

Polija

Krakovska iela 119,

Tālrunis:

50-428, Varšava,

(+48 71) 71 77 400

Polija
Mājas lapa:
www.myphone.pl
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Iepakojuma saturs
Pirms lietošanas pārliecinieties par piegādātās ierīces
komplektāciju:
 telefons myPhone Rumba,
akumulators Li-Ion 800 mAh,
lādētājs,
lādēšanas stacija,
lietošanas instrukcija,
garantijas talons.
Ja kāds elements nav komplektācijā vai ir bojāts,
vērsieties pie pārdevēja.
Uz myPhone Rumba oriģinālā iepakojuma ir uzlīme
ar IMEI kodu un sērijas numuru.
Tādēļ ieteicams saglabāt iepakojumu. Iepakojumu
uzglabāt bērniem nepieejamās vietās.
Tehniskā specifikācija
SIM GSM 900/1800 MHz
Krāsu displejs 2,4”
Audio atskaņotājs
FM radio
Lukturis
Bluetooth
Fotokamera
Atbalsta microSD atmiņas karti līdz 32 GB
Akumulators: Li-ion 800 mAh 3,7 V
Lādētāja ieejas raksturojošie lielumi:
100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
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Lādētāja izejas raksturojošie lielumi: 5V
Izmēri: 103,3x 53 x 20 mm
Telefona svars: 91,5 gr.
Telefona ārējais izskats:
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1

Skaļrunis

2

Ekrāns

Sarunām paredzētais skaļrunis
LCD ekrāns

Ģenerē zvanu un īsziņu skaņas.
Aizmugurējai
3
Paredzēts arī mūzikas vai radio
s skaļrunis
atskaņošanai.
Nospiediet un noturiet taustiņu
4 SOS taustiņš trauksmes zvana vai konkrēta
numura zvana aktivizēšanai.
5
6
7

Aizmugurējai Nospiediet
te,
lai
s panelis aizmugurējo paneli.
LED diode

noņemtu

Zibspuldze un lukturis.

Ļauj izvēlēties tiem piesaistītos
Taustiņi M1, numurus, kā arī pilda navigācijas
M2, M3
taustiņu <Pa kreisi> un <Pa labi>
funkciju.

8

Kamera

9

Taustiņš
<Izvēlne>

Kameras objektīvs.
Gaidīšanas režīmā
izvēlnē.
Izvēlnē
izvēlētās opcijas.

ļauj ienākt
apstiprina

Galvenajā ekrānā ļauj ienākt
Taustiņš
10
[Kontaktos]. Izvēlnē ļauj iziet no
<Kontakti>
šīs opcijas vai atcelt izvēli.
11 Paziņojumu Simboli,
7

kas

informē

par
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simboli

neizlasītām
īsziņām
un
neatbildētiem zvaniem, kā arī par
akumulatora uzlādes līmeni.

12

Audio izeja

Tiek
izmantota
austiņu
pieslēgšanai (kalpo par antenu,
klausoties radio)

13

<Zaļā
klausule>

Ļauj atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas
režīmā ļauj atvērt zvanu sarakstu.

14

Lukturis

15

Ļauj ieslēgt lukturi (6).

Ļauj atslēgt ienākošo zvanu.
Atrodoties izvēlnē, ļauj atgriezties
<Sarkanā
uz galveno ekrānu. Gaidīšanas
klausule>
režīmā ļauj ieslēgt / izslēgt
telefonu.

Tiek izmantoti navigācijai izvēlnē.
Galvenajā ekrānā <Uz augšu>
Taustiņi <Uz
atver
ātro
piekļuvi
(SMS
16
augšu>,
rakstīšana, īsziņu izvēlne, jauna
<Uz leju>
kontakta pievienošana), <Uz leju>
atver kontaktus.
Skaļuma Ļauj regulēt telefona signālu,
17 regulēšanas audio atskaņotāja un FM radio
taustiņi
skaļumu
18

Telefona
klaviatūra

Taustiņi galvenajā ekrānā ļauj
ievadīt numuru, bet, rakstot SMS,
8
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ievadīt burtus un ciparus.
19

Lādēšanas Ļauj vienkāršā
stacija
telefonu.

veidā

uzlādēt

Turiet nospiestu 2 sekundes, lai
Taustiņš
ieslēgtu kameru. Rakstot SMS,
20 <Zvaigznīte ļauj ievadīt speciālos simbolus.
>
Klausoties
radio
vai
audio
atskaņotāju, samazina skaļumu.
Gaidīšanas
režīmā
pārslēdz
skaņas režīmus. Rakstot SMS,
Taustiņš
21
pārslēdz ievades veidu. Klausoties
<Restīte> #
radio vai audio atskaņotāju,
palielina skaļumu.
22

Mikrofons

Sarunas laikā neaizsedziet to ar
roku.

23

MicroUSB
izeja

Tiek izmantota lādēšanai un datu
apmaiņai ar datoru.

24

Kontakti

Tiek izmantoti lādēšanas stacijas
uzlādei.

Telefona ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu vai izslēgtu telefonu, nospiediet un turiet
nospiestu taustiņu „Sarkanā klausule”. Ja pēc
ieslēgšanas paradīsies pieprasījums ievadīt PIN kodu,
9
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ievadiet to (tas tiks attēlots ar zvaigznītēm: ****) un
nospiediet <OK>.
SIM kartes,
ievietošana

atmiņas

kartes

un

baterijas

Ja telefons ir ieslēgts – izslēdziet to. Noņemiet
aizmugurējo paneli, viegli nospiežot uz gropi (5) un
izstumiet to. Izņemiet akumulatoru. Ievietojiet SIM
karti telefona slotā atbilstoši attēlam. Atmiņas karti
ievietojiet ar kontaktiem uz leju atbilstoši slotam un
nofiksējiet to. Telefons atbalsta atmiņas karti līdz 32
GB. Ievietojiet akumulatoru – tas ir jāievieto tā, lai
apzeltītie kontakti skartu telefona kontaktus. Uzmanīgi
uzstādiet aizmugurējo paneli.
Akumulatora uzlāde
USB kabeli pievienojiet lādētāja ligzdai, bet otru galu
(microUSB) pieslēdziet telefona microUSB, tad
lādētāju pieslēdziet elektrotīklam. Tostarp kabeli var
pieslēgt lādēšanas stacijas microUSB ligzdai, tad
telefonu ievietot stacija tā, lai telefona kontakti (24)
skartu lādēšanas stacijas kontaktus.
*Uzmanību: Nepareiza lādētāja pieslēgšana var
izraisīt nopietnus telefona bojājumus, tādējādi tiks
zaudēta garantijas apkalpošana.
Lādētāju pieslēdziet tīklam. Lādēšanas laikā baterijas
statiskais simbols, kas atrodas labajā augšējā stūrī
10
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mainīsies uz animēto attēlu ar zibeņiem.
Pēc
lādēšanas lādētāju atvienojiet no tīkla, tad no telefona.
Pieslēgšana datoram
Telefonu var pieslēgt datoram ar USB palīdzību. Tas
ļauj caurlūkot un apmainīties ar failiem starp datoru un
telefonu, ja ir ievietota microSD atmiņas karte. Lai
savienotos, microUSB kabeli pieslēdziet telefona
ligzdai, tad arī datoram. Telefona ekrānā paradīsies
informācija par USB savienojumu. Izvēlieties opciju
[USB atmiņa]. Tagad telefons ir savienots ar datoru.
Atmiņas stāvokli var apskatīties Windows sistēmā.
Pirmā ieslēgšana
Pirmo reizi ieslēdzot telefonu, izvēlieties valodu, kas
parādīsies izvēlnē. Tad varēs iestatīt laiku un datumu.
Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet <Saglabāt>.
Skaņas un profili
Lai izvēlētos skaņas profilu, izvēlieties [Izvēlne] →
[Iestatījumi] → [Profili]. Lai aktivizētu profilu,
apzīmējiet to un nospiediet [Iespējas] → [Aktivizēt] →
<Izvēle> vai [iespējas] → [Iestatījumi] → <Izvēle>, lai
iestatītu profilus. Lai ātri pārslēgtu profilu gaidīšanas
režīmā, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <#>.
Katra nākamā nospiešana aktivizēs nākamo profilu.
11
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Zvani
Vēlamā numura ievadīšanai izmantojiet ciparu
klaviatūru (atcerieties ievadīt reģionālos pilsētu un
valstu kodus) un apstipriniet to ar taustiņu <Zaļā
klausule>. Lai pabeigtu sarunu, nospiediet taustiņu
<Sarkanā klausule>.
Zvanu pieņemšana
Ienākošos zvanus var pieņemt, atverot telefonu. Ja
tas jau ir atvērts, nospiediet taustiņu <Zaļā klausule>
vai izvēlieties [Iespējas] → [Pieņemt]. Ja telefons ir
aizvērts, tad, izmantojot skaņas regulēšanas taustiņu,
var noraidīt zvanu. Ja telefons ir atvērts, tad zvanu var
noraidīt, izmantojot taustiņu <Sarkanā klausule>. Tas
pats taustiņš izbeidz savienojumu.
Īsziņas
SMS rakstīšana un nosūtīšana
Izvēlieties: [Izvēlne] → [Īsziņas] → [Uzrakstīt
īsziņu]. Īsziņas tekstu ievadiet ar klaviatūras
palīdzību. Simboli tiek ievadīti viens pēc otra. Taustiņš
<#> maina ievadīšanas veidu. Var izvēlieties EN
valodu – tikai lielie burti, en – tikai mazie burti, En –
Pirmais burts būs lielais, nākamie – mazie, 123 – tikai
cipari. Lai ievadītu speciālās zīmes, piemēram:
punkts, komats, defise u.tml., nospiediet <*> un no
saraksta izvēlaties nepieciešamo simbolu, vai
nospiediet <1>, kamēr neparādīsies nepieciešamā
12
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zīme (nedarbojas ciparu režīmā). Atstarpi starp
vārdiem var izveidot ar taustiņu <0> (nulle). Lai
nosūtītu īsziņu, nospiediet [Iespējas] → [Nosūtīt] un
[Ievadīt numuru] vai izvēlieties numuru no
saglabātajiem kontaktiem, apstipriniet ar taustiņu
<OK> un izvēlieties [Iespējas] → [Nosūtīt].
Īsziņu aplūkošana
Izvēlieties: [Izvēlne] → [Īsziņas] → [Ienākošās],
sarakstā izvēlieties īsziņu un nospiediet → [Iespējas]
→ [Aplūkot].
Kontakti
Jauna kontakta pievienošana
Izvēlieties: [Izvēlne] → [Numuru saraksts] →
[Pievienot jaunu kontaktu] → [Iespējas] →
<Izvēlēties> → [SIM kartē] vai [Telefonā]. Ievadiet
kontakta datus un izvēlieties [Iespējas] → [Saglabāt]
vai [Atcelt], lai pārtrauktu darbību. Saglabājot
kontaktu telefona atmiņā, bez numura un vārda var
pievienot fotogrāfiju un izvēlēties atsevišķu melodiju
kontaktam.
Kontakta meklēšana
Izvēlieties: [Izvēlne] → [Kontaktu saraksts]. Ievadiet
burtu, ekrānā parādīsies kontakti, kas sākas ar šo
burtu. Lai atrastu konkrētu kontaktu, izmantojiet
taustiņus uz augšu/uz leju. Atzīmējiet kontaktu un
13
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izvēlieties [Iespējas], parādīsies sekojošas iespējas:
Aplūkot, Pievienot favorītiem, Nosūtīt SMS, Izvēlēties,
Rediģēt, Dzēst, Kopēt, Kontaktu iestatījumi.
Kontaktu dzēšana
Lai izdzēstu vienu kontaktu, izvēlieties: [Izvēlne] →
[Kontaktu saraksts] → atrodiet nepieciešamo
kontaktu → [Iespējas] → [Dzēst] un apstipriniet
<Jā>.
SOS
Telefonā ir iebūvēta SOS funkcija, ekstremālā situācijā
tā ļauj ieslēgt trauksmes signālu un brīdināt tuviniekus
(vai ārstu) par briesmām. Lai izmantotu šo iespēju,
izvēlieties [Izvēlne] → [SOS]. Te var aktivizēt taustiņu
SOS, kas atrodas telefona aizmugurējā daļā.
Izvēlieties [Iestatījumi], ievadiet numurus, uz kuriem
tiks nosūtīts trauksmes signāls [SOS numuri]. Var
aktivizēt SMS nosūtīšanas iespēju [Trauksmes SMS],
uzrakstīt
trauksmes
īsziņu
[SOS
īsziņa],
ieslēgt/izslēgt [SOS skaņa]. Pēc visu iestatījumu
uzstādīšanas, aktivizējot SOS taustiņu, ieslēgsies
trauksmes signāls (ja tas tika aktivizēts izvēlnē), bet
uz izvēlētajiem numuriem tiks nosūtīts SMS ar īsziņas
tekstu. Tad telefons mēģinās sazvanīt izvēlētos
numurus, kamēr netiks izveidots savienojums.
Trauksmes signālu var izslēgt, nospiežot <Atpakaļ>.
14
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Lukturis
Lukturi var ieslēgt vai izslēgt no galvenā ekrāna,
izmantojot taustiņu (14).
Rūpnīcas iestatījumi
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties
[Izvēlne] → [Iestatījumi] → [Atjaunot iestatījumus],
ievadiet paroli un nospiediet <OK> taustiņu. Standarta
parole: 1122.
Problēmas risināšana
Paziņojums

Risināšanas veids

Ievietojiet SIM Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota
karti
pareizi.
Ievadiet PIN
kodu

Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, tad
pēc telefona ieslēgšanas, ievadiet PIN
kodu un nospiediet <OK>.

Tīkla kļūda

Vietās, kur ir vājš signāls, zvanu veikšana
var būt neiespējama. Mainiet atrašanās
vietu un mēģiniet vēlreiz.
Mikrofonam jāatrodas tuvu lupām.

Pārbaudiet, vai mikrofons nav ar kaut ko
Nav dzirdams aizsegts.
sarunas biedrs /
sarunas biedrs Ja jūs izmantojat brīvroku sistēmu,
nedzird mani pārbaudiet, vai tā ir pareizi pieslēgta.
Pārbaudiet, vai skaļrunis nav ar kaut ko
aizsegts.
15
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Slikta skaņas
Pārbaudiet, vai mikrofons vai skaļrunis nav
kvalitāte sarunas
ar kaut ko aizsegts.
laikā
Pārbaudiet, vai pareizi ir ievadīts numurs,
uz kuru jūs zvanāt.
Nav iespējams Pārbaudiet, vai [Kontaktos] saglabātais
piezvanīt
numurs ir pareizs.
Nepieciešamības gadījumā ievadiet pareizo
numuru.

Mani nevar
sazvanīt

Telefonam jābūt ieslēgtam un
jāatrodas GSM tīkla darbības zonā.

tam

Telefona atbilstoša glabāšana
Pareiza akumulatora izmantošana
Šī telefona akumulatoru var lādēt ar lādētāja
palīdzību. Ja uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet to.
Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas mūžu,
sagaidiet, kamēr akumulatora uzlādes līmenis kļūs
mazāks par 20% un uzlādējiet to līdz 100%. Pēc
lādēšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla. Pārlieku
ilgstoša lādēšana, augstas un zemas temperatūras
vai magnētiskie lauki var samazināt akumulatora
ekspluatācijas mūžu. Akumulatora temperatūra
ietekmē uzlādes procesu. Samaziniet vai palieliniet
temperatūru, lai tā būtu tuva istabas temperatūrai
(aptuveni 20ºC). Ja temperatūra pārsniedz 40ºC,
16
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lādēšana ir aizliegta! Akumulatorus izmantojiet tikai
atbilstoši to izmantošanas mērķim. Neizmantojiet
bojātu akumulatoru. Nemetiet to ugunī! Neizmetiet
izlietotu akumulatoru – nododiet to pārstrādes punktā.
Telefona glabāšana
Lai pagarinātu telefona kalpošanas mūžu, turiet to
bērniem nepieejamā un sausā vietā. Neizmantojiet
telefonu zemās vai augstās temperatūrās, tas var
samazināt elektronisko elementu kalpošanas mūžu,
izkausēt plastmasu un iznīcināt akumulatoru. Nav
ieteicams lietot telefonu, esot temperatūrai, kas
pārsniedz 40°C/104°F. Nemēģiniet izjaukt telefonu.
Neprofesionāla iejaukšanās telefonā var radīt
bojājumus vai to iznīcināt. Telefonu tīriet tikai ar sausu
lupatiņu. Neizmantojiet vielas, kurās ir augsta skābu
vai sārmainu vielu koncentrācija. Izmantojiet tikai
oriģinālos aksesuārus. Šo noteikumu neievērošanas
rezultātā tiks zaudēta garantija.
Tehnoloģiskie kritēriji
Tīkls: GSM 900/1800 MHz
Daži pakalpojumi var būt atkarīgi no Jūsu operatora,
tīkla stāvokļa, SIM kartes versijas un telefona
izmantošanas nosacījumiem. Vairāk informācijas var
uzzināt pie GSM operatora.

Piezīme

Paziņojums
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Programmatūras versija var
Ražotās neatbild par sekām,
tikt atjaunota bez iepriekšējas
kas radušās nepareizas
piekrišanas. Pārstāvis ir
telefona izmantošanas vai šo
tiesīgs lemt, vai iepriekš
rekomendāciju
minētās instrukcijas tiek
neievērošanas rezultātā.
skaidrotas pareizi.

SAR sertifikācija
Jūsu mobilais telefons ir radioviļņu raidītājs un
uztvērējs. Tas izstrādāts un izgatavots saskaņā ar
mūsdienīgākajiem drošības standartiem, radioviļņu
ietekme nekad nepārsniedz Eiropas Savienības
Padomes noteiktās normas. Šie ierobežojumi nosaka
pieļaujamo izstarojuma līmeni un tos noteica
neatkarīgas zinātniskās organizācijas, balstoties uz
detalizētiem zinātniskajiem pētījumiem, nosakot
drošības rezervi. Viņi garantē drošību visiem
cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.
Ņemot vērā to, ka mobilie telefoni ir starojuma avoti,
radioviļņu ietekme tiek mērīta SAR (Specific
Absorption Rate). Eiropas Savienības Padomes
ieteicamais SAR ierobežojums ir 2 W/kg, tas attiecas
uz vidējo daudzumu uz 10 gramiem matērijas.
Maksimālais myPhone Rumba SAR daudzums ir
0,792 W/kg.
Pareiza izlietoto ierīču utilizācija
Uzmanību: Saskaņā ar ES direktīvu
2012/19/UE par elektrotehnisko izstrādājumu
18
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atkritumiem (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) ierīce ir marķēta ar pārsvītrotas
urnas simbolu. Šādi marķētus produktus nedrīkst
utilizēt kopā ar komunālajiem atkritumiem. Jums ir
pienākums elektriskās un elektroniskās ierīces utilizēt,
nogādājot tās noteiktās vietās, kurās šādi bīstami
atkritumi tiek utilizēti. Šāda veida atkritumu vākšana
slēgtās telpās un pareizs atjaunošanas process palīdz
aizsargāt dabas resursus.
Pareiza elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu
utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēka veselību un
apkārtējo vidi. Lai iegūtu informāciju par to, kur un kā
droši utilizēt elektrisko un elektronisko ierīču
atkritumus, lietotājiem jāvēršas attiecīgā pašvaldības
iestādē,
atkritumu
pieņemšanas
punktā
vai
pārdošanas punktā, kur ierīce tika nopirkta.
Pareiza izlietoto bateriju utilizācija
Saskaņā ES direktīvu 2006/66/ES par
bateriju utilizāciju šis produkts ir marķēt ar
simbolu.
Šis simbols norīmē to, ka šajā produktā izlietoto
bateriju nedrīkst utilizēt kopā ar komunālajiem
atkritumiem, tā ir jāutilizē saskaņā ar direktīvu un
vietējiem priekšrakstiem.
Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar
nešķirotajiem komunālajiem atkritumiem. Bateriju un
akumulatoru īpašniekiem ir pienākums izmantot
priekšmetu pieņemšana punkta pakalpojumus, kas
nodrošina to utilizāciju un pārstrādi.
19
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ES bateriju un akumulatoru pieņemšana un utilizācija
ir atsevišķu procedūru subjekts. Lai uzzinātu vairāk
par aktuālajām bateriju un akumulatoru pārstrādes
procedūrām, lūdzu, sazinieties ar vietējo biroju vai
iestādi saistībā ar atkritumiem.
Atbilstības deklarācija
myPhone Sp. z o.o. paziņo, ka šis produkts atbilst
galvenajām prasībām un citiem ES direktīvas
1999/5/ES noteikumiem.
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