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NÁVOD
myPhone PRIME Plus
(smartphone)

Verzia: 201610
Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Prečítajte si pozorne tento
návod.
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Výrobca:
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw Poland
Hotline: (+48 71) 71 77 400
Email: pomoc@myphone.pl
Homepage: http://myphone.pl
Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz
Bezpečnostné pokyny
 Žiadna časť tohto návodu nesmie byť kopírovaná, rozširovaná, prekladaná
alebo prenášaná v akejkoľvek forme použitím akýchkoľvek elektronických
alebo mechanických prostriedkov, vrátane fotokópií, registráciou alebo
ukladaním do akýchkoľvek systémov pre ukladanie dát bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti myPhone
 Starostlivo si prečítajte všetky pokyny nižšie. Nedodržanie týchto povinností
môže byť považované za nebezpečné alebo nezákonné
 Nezapínajte prístroj v miestach, kde je používanie elektronických zariadení
zakázané a ak by to mohlo viesť k rušeniu alebo iným rizikám.
 Nepoužívajte zariadenie ak riadite vozidlo
 Prístroj môže ovplyvniť prevádzku zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a
ďalších zdravotníckych zariadeniach. Prosíme, dodržujte všetky zákazy,
predpisy a varovanie zdravotníckeho personálu
 Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré ovplyvňujú
chod iných zariadení
 Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom MyPhone
alebo

v

autorizovanom

servisnom

stredisku.

Opravou

zariadení

neoprávnenou alebo nekvalifikovanou servisnou firmou by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky
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 Nevystavujte batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 ° C
alebo nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť
batérie. Vyhnite sa kontaktu akumulátora s tekutinami a kovovými predmetmi.
Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému alebo úplnému poškodeniu batérie.
Používajte iba akumulátor v súlade so zamýšľaným použitím. Neničte,
nepoškodzujte a nehádžte batériu do ohňa - to môže byť nebezpečné a viesť k
explózii. Použitá alebo poškodená batéria by mala byť uložená v špeciálnom
kontajneri. Preťaženie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto by batérie
nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 dni. Ak je použitý
nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte batériu. Batéria by
mala byť zlikvidovaná v súlade s pokynmi. Nepoužívaný adaptér by mal byť
odpojený zo zásuvky. Kedykoľvek je kábel adaptéra poškodený, nemal by byť
opravovaný, použite nový adaptér. Používajte iba originálne príslušenstvo
MyPhone.


Núdzové volania nemusí byť v určitých oblastiach alebo za určitých okolností
možné. Odporúčame nájsť alternatívny spôsob ako informovať záchranné
zložky ak sa chystáte do odľahlých oblastí

 Nevystavujte telefón vlhkosti, vodou alebo inými tekutinami. Kontakt s
vlhkosťou alebo kvapalinami môže spôsobiť oxidáciu a poškodeniu
elektronických súčastí.
 Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú natoľko malé, že
ich dieťa môže ľahko prehltnúť a udusiť sa. Skladujte prístroj a jeho
príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
 Pred použitím telefónu si prečítajte návod a bezpečnostné pokyny pre
používanie telefónu. Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z
dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusí mať z technických
dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne
návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny
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návod v elektronickej podobe nájdete na ww.myphone.pl. Tlačové chyby,
omyly a technické zmeny vyhradené.
 Vypnite prístroj pri tankovaní paliva na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v
blízkosti chemikálií
 V krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri. Vo
Francúzsku sa WLAN vo vonkajšom prostredí nesmie používať.
 Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo
mentálnym obmedzením, rovnako ako osobami bez predchádzajúcich
skúseností s prevádzkou elektronických zariadení. Takéto osoby môžu používať
prístroj len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
 Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s vysokou úrovňou
hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte telefón priamo do ucha
 Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do aktívnej LED diódy.
Lúč svetla môže viesť k trvalému poškodeniu zraku
 Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek následky situácií, ktoré vyplývajú z
nesprávneho použitia prístroja alebo nedodržaním odporúčaní. Verzia softvéru
môžu byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah balenia myPhone PRIME Plus
Pred použitím telefónu skontrolujte úplnosť obsahu balenia:
• mobilný telefón myPhone PRIME Plus
• slúchadlá
• nabíjačka (adaptér + USB kábel)
• návod
Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, obráťte sa na
svojho predajcu. Na balenia je nálepka obsahujúca IMEI a sériové číslo telefónu.
Odporúčame vám uschovať obal pre prípadnú reklamáciu. Obal uschovajte mimo
dosahu detí.
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Vzhľad myPhone PRIME Plus

Symbol Funkce
1

5” LCD displej

2

Slúchadlo

3

Svetelný a vzdialenostný senzor

4

Predný 5 Mpx fotoaparát

5

Konektor slúchadiel jack 3.5mm

6

microUSB konektor

7

Zadný 8Mpx fotoaparát

8

LED Blesk/svietidlo

9

Tlačidlá hlasitosti

10

Zapínacie tlačidlo

11

Tlačidlo menu

12

Tlačidlo domov
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13

Tlačidlo späť

14

Mikrofón

15

Hlasitý reproduktor

Specifikace
Displej

5.0” HD 1280x720 px, IPS, G+FF

CPU

Quad Core ARM Cortex A7 MT6580

Zadní fotoaparát

8 Mpx AF s LED bleskom

Predný fotoaparát

5 Mpx

RAM

2 GB

ROM

16 GB

Pamäťová karta

microSD až 32 GB

Operačný systém

Android 6.0 Marshmallow

Dual SIM

ÁNO (2xmini SIM)

Konektory

microUSB; jack 3.5 mm

Konektivita

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

GSM

850/900/1800/1900 MHz

WCDMA (3G)

900/2100 MHz

Batéria

2500 mAh Li-ion

Nabíjačka - vstup

100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz

Nabíjačka - výstup

5V

Rozmery

144.5 x 71.8 x 9.0 mm

Váha

215 g

1A

Prvé kroky
Inštalácia SIM karty
Tento prístroj je smartfón s Dual SIM technológiou, ktorá umožňuje používať
dve mobilné siete súčasne. Podporované sú karty microSIM a SIM. Pre správnu
inštaláciu SIM karty:


Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta.



Vyberte batériu, ak je vložená.
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Vložte kartu (y) microSIM alebo SIM do slotu (ov) tak, ako je zobrazené na
piktograme umiestnenom nad slotom.

Do prístroja neinštalujte prázdny micro-SIM adaptér (bez vloženej SIM karty).
Vnútri slotu totiž dôjde k jeho zaseknutiu. Pokus vybrať uviaznutý adaptér späť
zo slotu môže spôsobiť mechanické poškodenie telefónu. Ak je SIM adaptér
zablokovaný v slote, mali by ste kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti
myPhone v ČR
Inštalácia pamäťovej karty


Používajte iba kompatibilné a výrobcom schválené pamäťové karty.
Nekompatibilná pamäťová karta môže poškodiť seba samého a / alebo prístroj
a viesť k strate dát. Nekompatibilita pamäťovej karty znamená nepodporovaný
formát karty (vyžadovaný je formát microSD) alebo nepodporované kapacita
karty (nad 32 GB). Pre správnu inštaláciu pamäťovej karty: Vypnite prístroj,
zložte kryt pomocí nechtu alebo prstu.



Vyberte batériu, ak je vložená.



Vložte pamäťovú kartu do slotu, ktorý je umiestnený medzi sloty pre SIM
karty tak, ako je zobrazené na piktogramu nad slotom.



Nevyberajte pamäťovú kartu, ak sú na ňu premiestňujú dáta alebo ju používa
zariadenie. To môže viesť k strate dát alebo poškodeniu karty / zariadenia.
Nedotýkajte sa zlatých pinov na pamäťovej karte prstami ani inými kovovými
predmetmi. V prípade, že je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Inštalácia batérie
Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pre vybrať batériu. Používajte iba batérie a
nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom. Použite necht na
určitom mieste pre otvorenie krytu. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť
telefónu, vložte batériu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne.
Nedotýkajte sa zlatých kontaktov prstami alebo inými kovovými predmetmi. Zatvorte
kryt batérie a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu žiadnej časti prístroja
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Prvé použitie novej SIM karty
Zadajte 4-miestny kód PIN a potvrďte. Uvedomte si, že PIN je 4-miestne číslo a máte
iba 3 pokusy nie jeho správne zadanie. Po treťom chybnom zadaní je nutné SIM kartu
odblokovať zadaním PUK kódu. PIN a PUK dostanete od svojho mobilného operátora.
Zapnutie/vypnutie telefónu
Pre zapnutie telefónu stlačte na 3 sek. Zapínacie tlačidlo.
Pre vypnutie telefónu stlačte na 3 sek. Zapínacie tlačidlo a vyberte Vypnúť.
Nabíjanie batérie
Používajte iba batérie, nabíjačky a káble odporúčané a schválené výrobcom telefónu.
Použitie nekompatibilných nabíjačiek, káblov alebo batérií môže spôsobiť explóziu
alebo poškodenie zariadenia. Ak je batéria vybitá, telefón vás na to upozorní. Ak
chcete pokračovať v používaní telefónu, musíte batériu nabiť. Po úplnom vybití
batérie, batériu niekoľko minút nabíjať pred ďalším spustením telefónu. V prípade
akýchkoľvek

problém

batériu

vymeňte

a

kontaktujte

servis.

Pre správne nabitie batérie musíte:
 Pripojte nabíjačku do konektora telefónu. Nesprávne zapojenie môže poškodiť
konektor telefónu. Na akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnym
zaobchádzaním sa nevzťahuje záruka.
 Pripojte nabíjačku do zásuvky. Nabíjanie batérie bude maximálne do
niekoľkých minút indikované na displeji telefónu. Tiež sa zobrazí aj úroveň
nabitia batérie. Počas procesu nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
telefónu a batérie. Táto situácia je úplne normálne a nemala by mať vplyv na
životnosť a výkon vášho zariadenia.
 Ako náhle úroveň nabitia batérie dosiahne 100%, znamená to, že batéria bola
nabitá a proces by mal byť ukončený.


Odpojte nabíjačku zo zásuvky.

V prípade akýchkoľvek problémov s nabíjaním zašlite telefón vrátane batérie a
nabíjačky do servisu.
Pripojenie k počítaču
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Pre pripojenie telefónu k počítaču s operačným systémom Microsoft Windows XP /
VISTA / 7/8/10 /, použite USB kábel z balenia telefónu:
 Pripojte dátový kábel do konektora telefónu.
 Druhý koniec pripojte do USB konektora vaše počítače.
 Ak je telefón pripojený, zobrazí sa informácia o pripojení na obrazovke
počítača.
 Ťahaním prsta po displeji telefónu zhora nadol aktivujete notifikačná lištu, kde
nájdete informáciu o pripojení telefónu k počítaču. V menu telefónu je možné
zvoliť možnosť akým spôsobom bude telefón pripojený k počítaču. Po zvolení
požadovanej voľby bude možné telefón a jeho úložisko spravovať vo vašom
počítači
Indikačné ikony
Na oznamovacej lište sa môžu zobrazovať rôzne informácie. Väčšina z nich sa bude
týkať aplikácií, ktoré boli predinštalované do telefónu výrobcom. Nižšie nájdete
najčastejšie zobrazované ikony:
Symbol

Popis
Stav kapacity batérie
Pripojenie k Wi-Fi sieti
Nový e-mail
Nová SMS
Sila GSM signálu operátora
Zmeškaný hovor
Prebiehajúci hovor
Hovor pridržaný
Pripojenie k PC
Ikona Blutooth pripojenia
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Zapnutý budík
Režim Lietadlo
Handsfree
Aktívny roaming
Profil nastavený na vibrácie
Ikony v návode sa zo z dôvodu rôznych SW verzií môžu líšiť od ikon vo vašom
telefóne.
Sťahovanie aplikácií
Možnosti vášho telefónu môžete výrazne rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.
Upozorňujeme, že inštaláciou aplikácií z pochybných zdrojov môžete ohroziť
funkčnosť telefónu. Inštalácia takýchto aplikácií nebude dôvodom na reklamáciu.
Odporúčame pre inštaláciu aplikácií používať iba službu [Google Play].
Ak chcete používať [Google Play], vytvorte si konto pre inštaláciu aplikácií a
inštalujte aplikácie z [Play Store].
Vyhľadajte si požadovanú aplikáciu v [Play Store], potom stlačte [Inštalovať].
Aplikácia sa sama nainštaluje a telefón vás o inštalácii bude informovať. O
inštalácii aplikácie budete informovaní v notifikačná lište letefonu.
Pre spustenie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na vašom zariadení, stlačte
zodpovedajúcu ikonu umiestnenú v menu telefónu.
Internet
Ak chcete telefón pripojiť k Wi-Fi sieti:


Zvoľte menu [Nastavenia]  [Wi-Fi] a presuňte prepínač do polohy
zapnuté.

 Wi-Fi sieť možno pridať ručne alebo vybrať z existujúcich dostupných sietí.
 V menu Wi-Fi sietí sú viditeľné všetky dostupné Wi-Fi siete. U dostupných
sietí je zobrazený názov siete a sila signálu danej siete a zámok zobrazujúci
či je sieť zabezpečená heslom.
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 Ak je Wi-Fi sieť zabezpečená heslom je nutné toto heslo poznať a zadať ho
na klávesnici telefónu pri pripájaní k tejto sieti.
Bluetooth
[Menu] → [Nastavenia] → [Bluetooth]

Telefón disponuje vstavanou technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. A je
závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.).
Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž
batérie sa týmto znižuje.
Aktivácia Bluetooth:
[Menu]  [Nastavenia]  [Bluetooth] a presuňte prepínač do polohy zapnuté.
Odoslanie súboru cez Bluetooth :

[Menu]  [Správca súborov], dlho kliknite na súbor, ktorý chcete odoslať.
 Stlačte

a zvolte Bluetooth.

 Zvoľte Bluetooth zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Pri prenose
súborov môže byť potrebné zadanie 4-miestneho kódu vygenerovaného
niektorým zo zariadení. Pokiaľ nie je zariadenie v zozname spárovaných môže
byť pred odoslaním súboru požadované spárovanie.
Prijatie súboru cez Bluetooth:
 [Menu]  [Nastavenia]  [Bluetooth] presuňte prepínač do polohy zapnuté
 S telefónom spárujte požadované zariadenie. Po úspešnom prepojení sa súbor
stiahne do telefónu a uloží sa do vnútornej pamäte telefónu. Stiahnuté súbory
nájdete tu: [Menu]  [Správca súborov]  [Interné úložisko]  [Download]).
Riešenie problémov
Ak máte nejaké problémy s prístrojom, vytvorte zálohu dôležitých dát (kontakty,
SMS správy, obrázky, videá, hudbu, atď.) A potom reštartujte telefón alebo
obnovte továrenské nastavenia. Ak problém pretrváva, prečítajte si nižšie uvedené
tipy a postupujte podľa odporúčaní.

© 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené.

myPhone PRIME Plus SK

 Pamäťová karta SD - overte, či je správne vložená v slote pre pamäťové karty.
Ak problém pretrváva, použite inú pamäťovú kartu so správnou triedou a
kapacitou.
 USB - skontrolujte, či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu.
Skontrolujte typ USB pripojenie v nastaveniach telefónu (zástupca je k
dispozícii na obrazovke oznámenia). Ak problém pretrváva, použite iný kábel.
 Internet / Wi-Fi - skontrolujte, či nie je telefón v režime Lietadlo. Tento mód
zakazuje akékoľvek sieťové funkcie bezdrôtového pripojenia. Skontrolujte
rozsah siete. Skontrolujte, či je funkcia v telefóne zapnutá a či správne
nastavené pripojenie. Overte správnosť hesla pre prihlásenie k WiFi sieti.
 Bluetooth - skontrolujte viditeľnosť Bluetooth zariadení v nastavení. Uistite
sa, že obe zariadenia sú v dosahu Bluetooth pripojenia a že neexistujú žiadne
prekážky medzi nimi (pozor - niektoré LCD monitory absorbujú magnetické
vlny). Uistite sa, že obe zariadenia majú dostatok voľnej pamäte pre zdieľanie
súborov. Uistite sa, že žiadne z oboch zariadení nepracuje v režime Lietadlo
(režim Lietadlo blokuje Bluetooth).
 Zvuky - uistite sa, že zvuk v telefóne nie je stlmený a skontrolovať ostatné
nastavenia zvuku. Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky
mini Jack 3,5 mm pre slúchadlá. Niektoré mini Jack konektory sa môžu líšiť, a
to môže byť dôvodom problému - skúste iný kábel. Overte iný kábel alebo
použite audio adaptér (nie je súčasťou balenia).
 Obrázky a snímky obrazovky - overte, či objektív kamery nie je zakrytý.
Skontrolujte, či má prístroj dostatok voľného miesta na pamäťovej karte
alebo v internej pamäti (v závislosti na pamäti, kde sú uložené obrázky alebo
snímky obrazovky). Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená.
 Hoci je batéria nabitá, úroveň jej nabitia nepretržite klesá - vypnite všetky
funkcie, ako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a znížte jas displeja (tieto funkcie
najviac spotrebúvajú energiu), potom aktivujte režim Lietadlo. Tieto
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jednoduché kroky urýchli nabíjanie telefónu. Odporúča sa nabíjať zariadenia
pomocou adaptéra, nie z USB portu počítača
Ak problém pretrváva, kontaktujte výrobcu prístroja.
Údržba zariadenia
Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia:
 Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
 Vyhnite sa kontaktu s kvapalinami. To môže viesť k poškodeniu
elektronických súčiastok. Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám. To môže
skrátiť životnosť elektronických súčiastok, roztaviť plastové diely alebo
zničiť batériu. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať. Neodborný zásah do
prístroja môže viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
 Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek kyslé
alebo leptavé látky. Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto
pravidla môže viesť k strate záruky. Obal tohto zariadenia môže byť
recyklovaný v súlade s predpismi.

.
Ochrana osobných dát
 Odporúčame robiť pravidelne záložné kópie dôležitých dát. Spoločnosť
myPhone nie je zodpovedná za stratu dát.
 Predtým než telefón vyhodíte, zmažte všetky dáta ([Menu aplikácií]
[Nastavenie]  [Záloha a obnova dát]  [Obnovenie údajov]  [Obnoviť
telefón]). Týmto spôsobom môžete chrániť svoje osobné informácie pred
odcudzením neoprávnenými osobami.
 Pri sťahovaní aplikácií si prečítajte všetky informácie na obrazovke. Venujte
zvláštnu pozornosť aplikáciám, ktoré vyžadujú prístup k mnohým funkciám
alebo osobným informáciám.
Pravidelne kontrolujte účty kvôli neoprávneným alebo podozrivým použitím.
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Ak zistíte nejakú stopu nesprávneho použitia osobných údajov, obráťte sa na
poskytovateľa služby za účelom odstránenia alebo zmeny údajov vášho účtu.
 Ak je váš telefón ukradnutý alebo ste ho stratili, okamžite zmeňte heslá k
účtom (Google, e-mail, sociálne siete atď.), Aby ste ochránili svoje osobných
údajov.
 Snažte sa nepoužívať aplikácie z neznámych zdrojov. Zamykajte telefón
pomocou hesla alebo PIN kódu.
 Nešírte materiály chránené autorskými právami.


Nešírte žiadny obsah chránený autorskými právami bez povolenia vlastníka
autorských práv. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu autorských
práv. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné právne následky nelegálneho
šírenia akýchkoľvek materiálov chránených autorskými právami

Ochranné známky
 Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatné značky sú ochranné
známky společnosti Google Inc.
 Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo
ich pobočiek.
 Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
 Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
SAR
SAR je hodnota, ktorá udáva množstvo žiarenia vyžarovaného telefónom. Nižšie
uvedená tabuľka ukazuje maximálne hodnoty koeficientu SAR pre telefón MyPhone
PRIM Plus.
GSM 900 GSM 1800 UMTS BAND I UMTS BAND VIII
HLAVA

0.398

0.244

0.187

0.417

TELO

0.997

1.154

0.990

0.762

Správna likvidácia zariadenia
Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie
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číslo 2012/19 / EC o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom
prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera
znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho
životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja,
ale

i

každého

príslušenstva

označeného

týmto

symbolom.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.
Správna likvidácia batérií
Toto zariadenie je označené symbolom podľa smernice Európskej únie číslo
2006/66 / EC o likvidácii batérií:
Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s
domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi.
Nevyhadzujte batérie s netriedeného komunálneho odpadu. Užívatelia batérie by
mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zabezpečujú návrat,
recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a recyklácie. Ak sa chcete
dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady,
inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky
Európske Vyhlásenie o zhode so smernicami únie
myPhone Sp. z o.o. uisťuje a vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky
príslušné ustanovenia európskej smernice 2014/53 / E.

Kópiu dokumentu možno nájsť na stránke:

