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Pateicamies par myPhone Twist device izvēli. Lūdzu, uzmanīgi 
izlasiet šo lietošanas instrukciju. Bez iepriekšējas ražotāja 
rakstveida piekrišanas nekāda šīs lietošanas instrukcijas daļa 
nedrīkst būt nokopēta, atspoguļota, pārtulkota vai jebkādā veidā 
nodota vai fiksēta ar jebkādiem līdzekļiem, elektriskiem vai 
mehāniskiem, t.sk. fotokopēšana, ierakstīšana vai uzglabāšana 
jebkādos datu nesējos un informācijas apmaiņas sistēmās. 

DROŠĪBA 

Iepazīstieties ar turpmāk norādītajiem drošības tehnikas 
noteikumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai 
nelikumīga. 

UZMANĪBU 

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo telefonu izmantošana ir 
aizliegta, tas var radīt traucējumus vai būt bīstami. Nenometiet 
viedtālruni un nepakļaujiet to mehāniskiem bojājumiem. 

RADIOVILŅU TRAUCĒJUMI 

Jebkuras mobilās ierīces var radīt radioviļņu traucējumus, kas var 
ietekmēt citu ierīču darbu. 

IEROBEŽOJUMU ZONAS 

Izslēdziet mobilo ierīci lidmašīnā, jo tā var traucēt citu lidmašīnas 
ierīču darbībai. Telefons var traucēt medicīnisko ierīču darbā. 
Ievērojiet medicīnisko darbinieku norādījumus vai aizliegumus. 

KVALIFICĒTS SERVISS 

Ierīces iestatīšana un remonts jāveic tikai kvalificētiem vai 
autorizētiem speciālistiem. Ja telefona remontu veikts 
neautorizēti speciālisti, tas var sabojāt telefonu un var tikt 
anulēta garantija. 

DROŠĪBA PIE STŪRES 

Nelietojiet ierīci, vadot jebkuru transportlīdzekli. 

BĒRNI 
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Šī ierīce nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami 
mazas, lai bērns tās varētu norīt, tas var izraisīt nosmakšanu. 
Ierīci un tās aksesuārus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

ĀRKĀRTAS ZVANS 

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. 

AKUMULATORS UN AKSESUĀRI 

Baterija jāizmanto atbilstoši tās izmantošanas veidam. Izvairieties 
no ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras (zemāka par 0 °C/32 
°F vai augstāka par 40 °C/100 °F) iedarbības uz akumulatoru. 
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 ir bīstami un var izraisīt sprādzienu 
vai ugunsgrēku. Izlietotas vai bojātas baterijas jānovieto speciālā 
konteinerī. Pārmērīga lādēšana var sabojāt akumulatoru. Tādējādi 
viena akumulatora uzlāde nedrīkst turpināties ilgāk par 1 dienu. 
Nepareiza tipa akumulatora ievietošana var izraisīt sprādzienu. 
Nekad nemēģiniet atvērt bateriju. Utilizējiet akumulatoru saskaņā 
ar instrukcijām. Lādētāju, kas netiek izmantots, atvienojiet no 
elektrotīkla. Lādētāja sabojāšanas gadījumā tas nav jāremontē, 
bet jānomaina pret jaunu. Izmantojiet tikai oriģinālos ražotāja 
aksesuārus.  

ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI 
Šī ierīce nav ūdensdroša, sargiet to no ūdens un citiem 
šķidrumiem. 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA 

Pirms lietošanas iepazīstieties ar telefona drošības tehnikas 
instrukciju. Šajā lietošanas instrukcijā ietvertie apraksti ir balstīti 
uz telefona rūpnīcas iestatījumiem. Jaunāko un pilnīgāko 
lietošanas instrukciju var atrast mūsu uzņēmuma interneta 
vietnē: www.myphone.pl 
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Atkarībā no uzstādītās programmatūras versijas, pakalpojumu 
piegādātāja, SIM kartes vai valsts, daži šajā lietošanas instrukcijā 
ietvertie apraksti var neatbilst jūsu telefonam.  

Atkarībā no valsts, pakalpojumu piegādātāja, SIM kartes vai 
telefona versijas arī aksesuāri var atšķirties no lietošanas 
instrukcijā attēlotajām ilustrācijām.  

DROŠĪBA DUS 

Vienmēr izslēdziet telefonu, uzpildot Jūsu automobili DUS. 
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. 
 

REDZE 

Lai izvairītos no redzes bojāšanas, darbības laikā 

neskatieties uz zibspuldzi. Spilgtais gaismas stars 

var izraisīt paliekošus redzes bojājumus!  
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Ražotājs: 

myPhone Ltd. 
Novogrodzka iela 31 

00-511, Varšava, Polija 
Palīdzības līnija : (+48 71) 71 77 

400 
E-pasts: pomoc@myphone.pl  

Zvanu centrs: 

myPhone Ltd. 
Krakovska iela 119  
50-428, Vroclava 

Polija 

Interneta vietne: 
http://www.myphone.pl 

 
Iepakojuma saturs 

Pirms lietošanas pārliecinieties, ka iepakojumā ir visi uzskaitītie 
priekšmeti:   

 myPhone Twist 

 Akumulators: 600 mAh Li-ion 

 lādētājs 

 instrukcija 

 garantijas talons 

 Ja kāds elements nav vai tas ir bojāts, vērsieties pie 
pārdevēja. Uz iepakojuma ir uzlīme, kas satur IMEI un sērijas 
numuru.   

 Garantijas apkalpošanas gadījumam ieteicams saglabāt 
iepakojumu. Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamās vietās. 
 
 Ārējais izskats, funkcijas un taustiņi 

mailto:pomoc@myphone.pl
http://www.myphone.pl/
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1 Skaļrunis Skaļrunis telefonsarunām  

2 Ekrāns LCD ekrāns 

3 Kamera Kameras lēca 

4 
Paziņojumu 
indikators 

Signalizē, lādējot bateriju 

5 LED Zibspuldze/lukturis 

6 Atvere Atvere šņorītei 

7 SOS taustiņš 
Tiek izmantots avārijas signāla 
ieslēgšanai vai SOS paziņojuma 
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nosūtīšanai (SMS un mēģinājumi 
piezvanīt uz izvēlētajiem numuriem) 

8 
Aizmugurējais 

skaļrunis 

Ģenerē melodijas un paziņojumus, kā arī 
var tikt izmantots mūzikas 
atskaņošanai no mūzikas atskaņotāja 
vai FM radio. 

9 Audio ports 
3,5 mm mini jeck ports austiņām, 
brīvroku sistēmai vai radio 

10 Taustiņš <Izvēlne> 
Galvenajā ekrānā atver izvēlni. Izvēlnē 
apstiprina izvēlētās opcijas.  

11 
Taustiņš 

<Kontakti> 

Ļauj ieiet telefonu grāmatā, atrodoties 
galvenajā ekrānā. Izvēlnē kalpo kā 
taustiņš „Atpakaļ”. 

12 
Taustiņš 

<zaļā klausule> 
Ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu. Jūs 
varat aplūkot zvanu sarakstu.  

13 

Taustiņš 

<sarkanā 
klausule> 

Ļauj atslēgt ienākošo zvanu. Izvēlnes 
režīmā ļauj atgriezties galvenajā 
ekrānā. Atrodoties galvenajā ekrānā, 
ļauj izslēgt displeju un, ja noturēt, 
izslēgt vai atkal ieslēgt telefonu.  

14 

Taustiņš <uz 
augšu> un <uz 

leju> 

Ļauj pārvietoties izvēlnē. Galvenajā 
ekrānā <uz augšu> atver ziņojumu 
izvēlni, <uz leju> aktivizē kameru.  

15 Klaviatūra 

Ļauj, atrodoties galvenajā ekrānā, 
ievadīt numuru vai rakstīt ziņojuma 
saturu SMS rakstīšanas režīmā.  

16 Taustiņš <*> 
Rakstot SMS tā attēlo simbolus, ko 
ievietot tekstā. 

17 Taustiņš <*>  
Galvenajā ekrānā pārslēdz telefona 
skaņas profilus. Rakstot SMS, tas 
pārslēdz simbolu ievades režīmu.  

18 Mikrofons 
Pārliecinieties, ka zvana laikā mikrofons 
nav ne ar ko aizsegts.  

19 MicroUSB ports 
Pieslēdzot lādētāju, tas lādē 
akumulatoru. Jūs varat pārsūtīt datus 
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(fotogrāfijas, video, mūzika), 
pieslēdzoties pie datora.  

 
Telefona ieslēgšana/izslēgšana 

Telefona ieslēgšanai/izslēgšanai nospiediet un noturiet 
taustiņu <sarkanā klausule>. Ja uzreiz pēc telefona 
ieslēgšanas, jūs ieraudzīsiet PIN koda pieprasījumu (formā 
„****”), ievadiet PIN kodu un nospiediet „OK”.  

SIM kartes, atmiņas kartes un baterijas ievietošana.  

Ja telefons ir ieslēgts – izslēdziet to. Noņemiet aizmugurējo 
vāciņu – uzmanīgi ar nagu aizķeriet aiz vākā esošo nišu. 
Ievietojiet SIM karti ar zelta kontaktiem uz leju, atbilstoši 
slotam. Ievietojiet atmiņas karti ar zelta kontaktiem uz leju, 
atbilstoši slotam (sk. ilustrāciju). Maksimālā atbalstāmā 
kartes ietilpība ir 32 GB. Ievietojiet bateriju – tā jāievieto 
tādā veidā, lai zelta kontakti pieskartos savienojumam, kas 
atrodas kreisajā pusē no micro SD kartes (sk. ilustrācijas 
iekšā). Novietojiet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.  
 
Akumulatora lādēšana 
MicroUSB kabeli pieslēdziet microUSB ieejai telefonā, tad USB 
savienojumu pieslēdziet adapterim un tīklam. 

*Uzmanību: Nepareizas lādētāja pieslēgšanas rezultātā var 
nopietni sabojāt telefonu. Bojājumiem, kas radušies nepareizas 
telefona lietošanas gadījumā, netiek piemērota garantijas 
apkalpošana.  

Lādēšanas laikā baterijas stāvokļa statiskā zīme, kas atrodas 
ekrāna labajā, augšējā stūrī, sāks mirgot. Beidzoties lādēšanai, 
atvienojiet lādētāju no elektrotīkla. Atvienojiet kabeli no telefona 
pieslēgvietas.   
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Lietotāju skaņas un profili 
Lai izmainītu skaņas profilu, nospiediet: [Izvēlne] → [Iestatījumi] → 
[Profili]. 

Izvēlieties skaņas profilu un nospiediet: [Iespējas] → [Aktivizēt] → 
[Izvēlēties] vai <OK> lai aktivizētu to vai [Iespējas] → [Iestatījumi] 
→ [Izvēlēties], lai iestatītu profilu atbilstoši jūsu vēlmēm. 
Gaidīšanas režīmā taustiņš <#> tiek izmantots profilu 
pārslēgšanai. Nospiediet un noturiet to aptuveni 2 s, kamēr 
neparādīsies ziņojums par izmaiņām skaņas profilā. Atkārtojiet 
darbības iepriekšējā profila atjaunošanai.  

Zvani 

Galvenajā ekrānā ar ciparu klaviatūras palīdzību ievadiet 
numuru. Mēs rekomendējam pirms telefona numura ievadīt 
reģiona/valsts kodu. Lai piezvanītu, nospiediet <zaļo 
klausuli>, tad izvēlieties SIM karti, no kuras jūs vēlaties 
piezvanīt. Nospiediet „sarkanā klausule”, lai pabeigtu 
izsaukumu.  

Atbildēt uz zvanu 

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <zaļo klausuli> 
vai [atbildēt]. Lai atteiktu/pabeigtu zvanu, nospiediet 
<sarkano klausuli>. 

Teksta ziņojumi 
Teksta ziņojumu rakstīšana un nosūtīšana 
Ieejiet izvēlnē: [Izvēlne] → [Īsziņas] → [Uzrakstīt īsziņu]. Ievadiet 
īsziņu ar klaviatūras palīdzību. Taustiņš <#> maina ievadīšanas 
metodi. Jūs varat izvēlēties vienu no šādiem režīmiem: ABC – tikai 
lielie burti, abc – tikai mazie burti, Abc – pirmais burts ir lielais, 
pārējie – mazie, 123 – tikai cipari. Lai ievadītu speciālos simbolus, 
piemēram, punktu, komatu, domuzīmi utt., nospiediet <*> un 
izvēlieties simbolu no saraksta vai vairākas reizes nospiediet <1>. 
Lai starp vārdiem ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu <0>. Kad 
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jūs esat ievadījuši ziņojuma tekstu, nospiediet taustiņu [Iespējas] 
un izvēlieties opciju [Nosūtīt], tad izvēlieties [Ievadīt saņēmēju] vai 
[Pievienot no telefonu grāmatas]. Pēc numura ievadīšanas / 
kontakta izvēlēšanās: [Iespējas] → [Nosūtīt]. 

Īsziņu aplūkošana 

Ieejiet: [Izvēlne] → [Īsziņas] → [Ienākošās], izvēlieties īsziņu 
no saraksta un nospiediet [Iespējas] → [Aplūkot].  

Kontakti (Telefonu grāmata) 
Jauna kontakta pievienošana 

Ieejiet: [Izvēlne] → [Kontakti] → [Pievienot jaunu kontaktu] → 
[Iespējas] → <Izvēlēties> → [uz SIM] vai [Telefonā]. Ievadiet 
kontaktinformāciju, tad izvēlieties <OK> vai [Iespējas] → 
[Saglabāt], lai saglabātu kontaktu. 

Kontakta meklēšana 

Kontaktu meklēšanai izvēlieties: [Izvēlne] → [Kontakti]. 

Ievadiet pirmo kontakta burtu. Ekrānā parādīsies pilns kontaktu 
saraksts, kas sākas ar attiecīgo burtu. Lai sašaurinātu meklēšanu, 
ievadiet nākamos burtus. Cita kontakta atrašanai izmantojiet 
navigācijas taustiņus <uz augšu> vai <uz leju>. Izvēlieties 
kontaktu un izvēlieties: [Iespējas], te pieejamas šādas opcijas: 
priekšskats, ziņojuma nosūtīšana, izsaukums, rediģēšana, 
dzēšana, kopēšana, pārvietošana, kontakta iestatīšana.  

Kontaktu dzēšana 

Lai izdzēstu vienu kontaktu, nospiediet: [Izvēlne] → [Kontakti] → 
Izvēlieties kontaktu → [Iespējas] → [Izdzēst] un apstipriniet [Jā].  
 
SOS  

Telefonā ir iebūvēta SOS funkcija, tā ļauj bīstamības gadījumā 
ieslēgt trauksmes signālu un brīdināt ģimenes locekļus vai dakteri. 
Lai izmantotu šo funkciju, izvēlieties [Izvēlne] → [Iestatījumi] → 
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[SOS iestatīšana], Jūs varat ievadīt līdz 5 SOS numuriem, uz 
kuriem tiks izsūtīta trauksmes īsziņa, kā arī pieslēgt vai atslēgt šo 
numuru (līdz 5 numuri) ar opcijas palīdzību [Izvēlēties sms 
numurus]. Tad ievadiet [SOS īsziņa], iestatiet laiku pēdējā opcijā 
[Zvana gaidīšanas laiks], pēc kuras tiks izvēlēts nākamais numurs. 
Pēc visus iestatījumu reģistrēšanas, ja aktivizēt 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 izdosies 
savienoties. Trauksmes signālu var atslēgt, nospiežot <Atpakaļ>.  

Telefona pieslēgšana datoram 

Telefonu var pieslēgt datoram ar USB kabeļa palīdzību. Tas ļaus 
Jums pārskatīt un apmainīties ar datiem starp jūs datoru un jūsu 
telefonu. MicroUSB kabeli pieslēdziet jūsu telefona USB 
pieslēgvietai (kas atrodas telefona apakšējā daļā), tad USB kabeli 
pieslēdziet jūsu datora USB pieslēgvietai. Informācijai par USB 
savienojumu jāatspoguļojas jūsu telefona ekrānā. No saraksta 
izvēlieties [Mass storage]. Tagad telefons ir pieslēgts pie datora. 
Telefona atmiņas saturu var caurlūkot ar Windows pārlūka 
palīdzību. 
  
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana 

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties [Izvēlne] → 
[Iestatījumi] → [Atjaunot rūpnīcas iestatījumus], ievadiet paroli un 
apstipriniet to ar taustiņu <OK>. 

Parole iestatījumu atjaunošanai: 1122.  
 
Problēmu risināšana 

Paziņojums Iespējamais risinājums 

Ievietojiet SIM 

karti 

Pārliecinieties, ka SIM karte ir pareizi 

ievietota. 
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Ievadiet PIN kodu 

Ja SIM karte aizsargāta ar PIN kodu, 

ieslēdzot telefonu, jums jāievada PIN 

kods un jānospiež <OK>. 

Tīkla kļūda 

Vietās, kur ir signāls vai tā uztveršana ir 

vāja, var būt tāda situācija, ka nav 

iespējama zvanu veikšana vai 

saņemšana. Pārvietojaties uz citu vietu 

un atkārtojiet mēģinājumu. 

Es nedzirdu 

sarunas 

biedru/sarunas 

biedrs nedzird 

mani. 

Mikrofonam jābūt tuvu mutei. 

Pārbaudiet, vai nav aizklāts mikrofons. 

Ja tiek izmantota brīvrokas sistēma, 

pārbaudiet, vai tā ir pareizi pieslēgta. 

Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais 

skaļrunis. 

Slikta skaņas 

kvalitāte sarunas 

laikā 

Pārliecinieties, ka skaļrunis un 

mikrofons nav aizklāts. 

Nav iespējams 

izveidot 

savienojumu 

Pārbaudiet, vai ir pareizs ievadītais 

telefona numurs. Pārbaudiet, vai 

[Telefonu grāmatā] ievadītais numurs ir 

pareizs. Nepieciešamības gadījumā 

ievadiet pareizo telefona numuru. 

Neviens nevar 

man piezvanīt 

Telefonam jābūt ieslēgtam un jāatrodas 

GSM tīkla darbības zonā. 
Pareiza telefona apkalpošana 

Pareiza akumulatora izmantošana. Akumulatoru šajā ierīcē var 
lādēt ar lādētāju. Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet 
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to. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas mūžu, ļaujiet tam 
izlādēties līdz akumulatora tilpums samazināsies līdz 20% un 
uzlādējiet to līdz 100%. Ja lādētājs netiek izmantots, atslēdziet to 
no telefona un elektrotīkla. Telefona atrašanās pārāk 
zemā/augstā temperatūrā vai magnētiskajā laukā var samazināt 
baterijas kalpošanas mūžu. Baterijas temperatūra ietekmē tās 
uzlādes ciklu. Atdzesējiet bateriju vai paaugstiniet tās 
temperatūru, lai tā būtu tuva istabas temperatūrai (aptuveni 20 
º C). Ja akumulatora temperatūra pārsniedz 40º C, akumulatoru 
nedrīkst lādēt! Akumulatoru izmantojiet tikai tam paredzētajiem 
mērķiem. Neizmantojiet bojātu akumulatoru. Nemetiet 
akumulatoru ugunī! Neizmetiet izlietotu akumulatoru – nogādājiet 
to autorizētā pārstrādes punktā. 

Telefonu kopšana 

Lai pagarinātu telefona kalpošanas mūžu, turiet to bērniem 
nepieejamā un sausā vietā. Aizsargājiet telefonu no mitruma. 
Neizmantojiet telefonu zemās vai augstās temperatūrās, tas var 
samazināt elektronisko elementu kalpošanas mūžu, izkausēt 
plastmasu un sabojāt akumulatoru. Ieteicams, lai telefons netiktu 
izmantots temperatūrā, kas ir augstāka par 40°C/104°F. 
Nemēģiniet izjaukt telefonu. Neprofesionāla iejaukšanās telefonā 
var izraisīt tās sabojāšanu vai iznīcināšanu. Tīrīšanai izmantojiet 
tikai sausu audumu. Neizmantojiet līdzekļus ar augstu skābju vai 
sārmu koncentrāciju. Izmantojiet tikai oriģinālos aksesuārus. Šī 
punkta neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu. 

Tehnoloģiskie kritēriji 

Tīkls: GSM 850/900/1800/1900 MHz  

Daži pakalpojumi var būt atkarīgi no Jūsu operatora, tīkla 
stāvokļa, SIM kartes versijas un telefona izmantošanas veida. 
Vairāk informācijas var saņemt pie GSM operatora.  

 

Piezīme Paziņojums 
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Ražotājs neatbild par jebkādu 
situāciju sekām, kas radušās 

nepareizas telefona lietošanas 
vai šo rekomendāciju 

neievērošanas rezultātā. 

Programmatūras versija var tikt 
atjaunota bez iepriekšēja 

brīdinājuma. Pārstāvim ir tiesības 
noteikt iepriekš minēto instrukciju 

pareizu interpretāciju. 
 
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 starojuma līmeni iedzīvotājiem un tos, balstoties uz 
detalizētiem zinātniskiem pētījumiem, izstrādāja zinātniskās 
organizācijas, un paredz drošības rezervi. Viņi nodrošina drošību 
visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. 
Ņemot vērā to, ka mobilie telefoni ir starojuma avoti, radioviļņu 
iedarbība tiek mērīta ar SAR (Specific Absorption Rate). Eiropas 
Savienības Padomes ieteicamais SAR ierobežojums ir 2 W/kg, tas 
attiecas uz vidējo lielumu uz 10 matērijas gramiem. Maksimālais 
telefona myPhone Twist SAR ir 1,705 W/kg. 

Pareiza ierīces utilizācija  
Uzmanību: Saskaņā ar ES direktīvu 2012/19/UE par 
elektrotehnisko izstrādājumu 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.  
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Pareiza izlietoto bateriju utilizācija 

Saskaņā ES direktīvu 2006/66/ES par bateriju utilizāciju šis 
produkts ir marķēt ar pārsvītrotas urnas simbolu. Šis simbols 
norīmē to, ka šajā produktā izmantoto 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. 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, kas atbild par atkritumiem. 
 
Atbilstības deklarācija 

myPhone Sp. z o.o. paziņo, ka šis produkts atbilst 
galvenajām prasībām un citiem direktīvas 
2014/53/EU noteikumiem. Pilns atbilstības 
deklarācijas teksts pieejams interneta vietnē: 

http://www.myphone.pl/certyfikaty 
 


