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Scurt ghid practic 
myPhone Maestro 

Numărul lotului: 201809 
 
Vă mulțumim pentru că ați ales dispozitivul Maestro. Citiți 
cu atenție manualul.  
myPhone Maestro este destinat pentru a fi utilizat pe 
frecvențele GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz. Dispune 
de un afișaj color, contrastat, o lanternă, Bluetooth și este 
un dispozitiv dual SIM. Fără consimțământul prealabil al 
producătorului în formă scrisă, nici o parte a acestui 
manual nu poate fi fotocopiată, reprodusă, tradusă sau 
transmisă sub nici o formă sau mijloace, în format 
electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, 
înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și 
partajare a informației. 

 
Manualul de utilizare 

Produsul actual, accesoriile lui și unele din functii pot fi diferite 
de imaginile și descrierile prezentate în acest manual. Cel mai 
recent manual sau versiunea lui detaliată este disponibilă pe 
pagina web:  

www.myphone.pl/qr/myphone-maestro 
SIGURANȚA 

Citiți cu atenție aceste îndrumări. Nerespectarea lor poate fi 
periculoasă sau ilegală. 

—EVITAȚI RISCUL— 
Orice dispozitiv fără fir poate cauza interferențe care pot 
afecta performanța altor dispozitive. Nu porniți telefonul 
atunci când utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau 
dacă acestea pot cauza interferențe sau pericol. 
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—ZONE CU RESTRICȚII— 
Opriți dispozitivul Dvs. în avion deoarece acesta poate 
perturba funcționarea altor echipamente amplasate în 
interiorul acestuia. Dispozitivul poate interfera cu 
funcționarea echipamentului medical în spitale și în entitățile 
de protecție a sănătății. Respectați orice interdicții, 
reglementări și avertismente transmise de personalul medical. 

—SIGURANȚA LA STAȚIILE DE ALIMENTARE— 
Opriți întotdeauna dispozitivul în timp ce realimentați mașina 
dvs. la stația de benzină. Nu utilizați dispozitivul în apropierea 
substanțelor chimice. 

—WI-FI (WLAN)— 
În Statele Membre ale Uniunii Europene, rețeaua WLAN (Wi-
Fi) poate fi utilizată în interior fără restricții. În Franța, o rețea 
WLAN nu poate fi utilizată în exterior. 

—SERVICE CALIFICAT— 
Doar personalul calificat sau autorizat poate să instaleze sau 
să repare acest produs. Repararea de către un service 
neautorizat sau necalificat poate cauza deteriorarea 
dispozitivului și pierderea garanției. 

—COPII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI FIZICE SAU  
MENTALE— 

Acest dispozitiv nu trebuie să fie operat de persoane (inclusiv 
copii) cu abilități fizice sau mentale limitate, cât și de persoane 
care nu au experiență de utilizare al echipamentului 
electronic. Ele pot utiliza dispozitivul numai fiind 
supravegheate de persoanele responsabile de siguranța lor. 
Acest dispozitiv nu este o jucărie. Cardul de memorie și cartela 
SIM sunt suficient de mici pentru a fi înghițite de un copil și pot 
cauza sufocarea. Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la 
îndemâna copiilor. 
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—APA ȘI ALTE LICHIDE— 
Protejați dispozitivul de apă și alte lichide. Acestea pot 
influența funcționarea și durata de viață a componentelor 
electronice. Evitați utilizarea dispozitivului în medii cu 
umiditate ridicată, cum ar fi bucătăriile, băile sau în timpul 
vremii ploioase. Particulele de apă pot provoca lichefierea 
umidității în dispozitiv și acest lucru poate avea un impact 
negativ asupra funcționării componentelor electronice. 

—SIGURANȚA RUTIERĂ— 
Nu utilizați acest dispozitiv în timp ce conduceți orice tip de 
vehicul. 

—BATERIE ȘI ACCESORII— 
Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte/scăzute 
(mai joase de 0°C / 32°F și mai ridicate de 40°C / 104°F). 
Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și durata de 
viață a bateriei. Evitați contactul cu lichidele și obiectele 
metalice deoarece ele pot cauza deteriorarea parțială sau 
completă a bateriei. Bateria trebuie să fie utilizată în 
conformitate cu scopul ei. Nu distrugeți, nu deteriorați și nu 
aruncați bateria în flăcări, acest lucru este periculos și poate 
cauza incendiu. Bateria uzată sau deteriorată trebuie să fie 
plasată într-un container special. Încărcarea excesivă a 
bateriei poate duce la deteriorarea ei. Prin urmare o singură 
încărcare a bateriei nu trebuie să dureze mai mult de 1 zil. 
Instalarea unui tip necorespunzător de baterie poate cauza 
explozie. Niciodată nu deschideți bateria. Eliminați bateria în 
conformitate cu instrucțiunile. Deconectați încărcătorul 
neutilizat de la rețeaua electrică. În caz de deteriorare a firului 
încărcătorului, acesta nu trebuie să fie reparat, ci înlocuit cu 
unul nou. Utilizați doar accesoriile originale de la producător. 
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—AUZUL— 
Pentru a evita deteriorarea auzului nu 
utilizați dispozitivul la volum înalt o perioadă 

îndelungată, nu puneți direct la ureche dispozitivul în timpul 
funcționării lui. 

—VEDEREA— 
Pentru a evita deteriorarea vederii, nu priviți 
de aproape lanterna în timp ce funcționează. O 
rază puternică de lumină poate duce la 

deteriorarea permanentă a ochilor! 
 

Producător: 
mPTech SRL. 

Str. Nowogrodzka 31 
00-511 Varșovia 

Polonia 
Site web: www.myphone-mobile.com 
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Conținutul pachetului 
Înainte să începeți utilizarea telefonului Dvs., asigurați-vă că 
toate accesoriile care urmează sunt incluse în cutie:  

 Telefonul myPhone Maestro 
 baterie 
 încărcător 
 manualul utilizatorului  
 garanția 
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Dacă oricare din elementele de mai sus lipsește sau este 
deteriorat vă rugăm să contactați dealer-ul Dvs. Este 
recomandat de a păstra containerul în cazul oricăror 
reclamații. Păstrați containerul departe de accesul copiilor.  
 

Prezentul manual conține diferite versiuni de culori ale 
dispozitivului. 

 
Specificații tehnice 

Dual SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz 
Afișaj clar, colorat 2.8 " de 240x320 pixeli 
Audio Player, FM Radio, Lanternă, Bluetooth 
Cameră de 2 MPix 
Cititor de cartele MicroSD – până la 32 GB. 
Baterie: 1000 mAh Li-io, 3.7 V  
Parametri de intrare a încărcătorului: 100-240 V ~, 50/60 
Hz, 0.2 A 
Parametri de ieșire a încărcătorului: 5 V  0.5 A 
Dimensiunile telefonului: 138 x 57.5 x 11 mm 
Greutatea telefonului: 122 g 

 
Informație tehnică adițională 
Telefonul păstrează până la 500 contacte în agenda telefonică, 
iar memoria internă până la 200 de mesaje text. Pentru a 
utiliza camera și introduce tonuri de apel proprii, se 
recomandă de a monta o cartelă de memorie SD în telefonul 
dvs.  
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Aspectul telefonului, funcțiile și butoanele lui 

 

1 Ecran Ecran LCD 

2 
Difuzor / 
Sonerie 

Difuzor utilizat pentru 
conversații telefonice. 
Generează tonuri de apel și 
notificări, cât și poate fi utilizat 
pentru a asculta muzică din 
player sau radio FM. 

3 Camera Lentile pentru cameră 

4 LED Blițul camerei / lanternă. 

5 Butonul <Menu În timp ce vă aflați în ecranul 
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/ Meniu>  principal permite intrarea în 
Meniu. 
Atunci când vă aflați în meniu 
confirmă opțiunile selectate. 

6 
Butonul 

<Contacts / 
Contacte>  

În timp ce vă aflați pe ecranul 
principal permite accesarea 
agendei telefonice 
[Phonebook/Agendă 
telefonică]. În timp ce vă aflați 
în meniu puteți ieși sau opta. 

7 

Butonul <green 
headset / 
receptor 
verde> 

Pemite preluarea apelului de 
intrare. În modul de așteptare 
vă permite să vizualizați lista de 
apeluri. 

8 

Butonul <Red 
handset / 
receptor 

roșu> 

Permite respingerea apelului de 
intrare. În timp ce vă aflați în 
meniu vă permite să vă 
întoarceți la ecranul principal. 
În mod standby vă permite să 
opriți ecranul și, dacă este 
apăsat un timp mai îndelungat, 
să îl stingeți sau porniți din nou. 

9 

Butoanele <up 
/ sus>, <down 
/ jos>, <left / 
stâng>, <right 
/ dreapta>, și 

<OK>. 

În timp ce vă aflați în meniu 
permite navigarea prin el. Pe 
ecranul principal, <up/sus> 
accesează playerul de muzică, 
<down/jos> accesează meniul 
alarmelor, <Left/Stânga> intră 
în meniul de alegere a profilelor 
de sunete, <Right/Dreapta> 
intră în meniul mesajelor, <OK> 
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funcționează ca butonul 
<Menu/Meniu>, și dacă este 
menținut apăsat 
pornește/oprește lanterna. 

10 Adâncitură 
Permite scoaterea capacului 
telefonului. 

11 
Tastatura 

telefonului 

Tastele permit de a forma 
numărul telefonului pe ecranul 
principal, și introducerea 
literelor și numerelor mesajului 
când scrieți SMS.  

12 Butonul <*>  

Când scrieți SMS, afișează 
caracterele pentru a fi introduce 
în conținut. Pe ecranul 
principal, apăsat după apăsare 
<Menu/Meniu> blochează 
tastatura. Atunci când telefonul 
dvs are tastatura blocată, 
butonul apăsat după apăsarea 
preventivă a butonului 
<Menu/Meniu> deblochează 
telefonul. 

13 Butonul <*>  

Pe ecranul principal, puteți 
bloca sau debloca tastatura 
telefonului. Când scrieți un SMS, 
el afișează caracterele pentru a 
fi introduse în conținut.  

14 
Mufă pentru 

căști 

Utilizat pentru a conecta căștile 
(de asemenea: utilizat în 
caltitate de antenă în timp ce 
ascultați radio FM). 
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15 Microfon 
Nu acoperiți cu mâna în timpul 
convorbirilor telefonice. 

16 
Portul 

MicroUSB 

Când este conectat, încărcătorul 
permite reîncărcarea bateriei. 
Puteți face transfer de date 
(poze, înregistrări video, 
muzică) atunci când îl conectați 
la computer. 

 

Oprirea/pornirea telefonului 
Pentru a opri/porni telefonul apăsați și mențineți butonul Red 
handset/Receptorul roșu. Dacă îndată după ce ați oprit 
telefonul este afișată solicitarea de cod, (sub formă de “****”) 
introduceți codul și apăsați butonul Menu/Meniu. 
 

Instalarea cartelei SIM, a cartelei de memorie și a 
bateriei. 
Dacă telefonul este 
pornit - opriți-l. 
Înlăturați capacul din 
spate cu ajutorul 
unghiei introducând-
o în spațiul special 
prevăzut din capac. 
Înlăturați cu 
atenție bateria 
ridicând-o cu 
unghia în zona 
reliefată a carcasei. Introduceți cartela SIM – ea trebuie 
plasată cu contactele sale aurii orientate în jos, modul în care 
este gravat compartimentul cartelei. Introduceți cartela de 
memorie.  

microSD SIM1 

Conector pentru baterie 

SIM2 
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Cardul Micro SD trebuie să fie plasat cu contactele aurii 
orientate în jos, modul în care este gravat compartimentul și 
închideți clapeta de protecție. Capacitatea maximă acceptată a 
unui card de memorie este de 32 GB. Introduceți bateria astfel, 
încât cele trei contacte aurii să atingă conectorul triplu din 
interiorul telefonului. Plasați și apăsați ușor capacul până 
auziți clicul încuietoarelor. Asigurați-vă că capacul este 
instalat sigur. 
 

Încărcarea bateriei 
Conectați fișa microUSB de pe cablul încărcătorului în mufa 
microUSB a telefonului și conectați încărcătorul la o priză. 
 

* Atenție: Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate 
cauza pagube serioase telefonului. Deteriorările cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare a telefonului nu sunt acoperite de 
garanție. 
 

În timpul încărcării, o pictogramă statică a stării bateriei 
situată în colțul din dreapta sus al ecranului va deveni animată. 
După finisarea încărcării, deconectați încărcătorul de la priză. 
Deconectați cablul de la priza telefonului. 
 

Sunete și profile de utilizator 
Pentru a schimba profilul de sunet alegeți: [Menu/Meniu] > 
[Profiles/Profile]. Alegeți profilul dorit și apăsați 
[Options/Opțiuni] > [Activate/Activare] pentru a activa 
profilul ales sau apăsați butonul [Options/Opțiuni] > 
[Customize/Personalizare] pentru a edita profilul în funcție 
de preferințele dvs. Pentru a salva modificările apăsați 
[Options/Opțiuni] > [Save/Salvează]. 
 

Blocare telefon 
Pentru a bloca tastatura, apăsați [Menu/Meniu] > <*>. Pentru 
a debloca tastatura apăsați [Unlock/Deblocare] > <*>. 
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Efectuarea apelului 
Deblocați telefonul și introduceți numărul utilizând tastatura 
numerică. Vă recomandăm să introduceți prefixul zonei 
înainte de numărul de telefon. De asemenea, puteți selecta un 
contact din agenda telefonică - [Contacts/Contacte]. Apăsați 
butonul <green handset/receptorul verde> pentru a începe 
apelul. Apăsați butonul <red handset/butonul roșu> pentru 
a finisa apelul. 
 

Preluarea apelurilor 
Apăsați butonul <Green handset/Receptorul verde> pentru 
a prelua un apel de intrare. Apăsați <Red handset/Receptor 
roșu> pentru a termina / respinge apelul. 
 

Mesaje text 
Crearea și trimiterea mesajelor text 
Accesați: [Menu/Meniu] > [Messages/Mesaje] > [Write 
message/Scrie mesaj]. Selectați tipul de mesaj pe care doriți 
să-l creați - SMS (numai text) sau MMS (text și / sau 
multimedia). Introduceți mesajul utilizând tastatura. 
Caracterele sunt introduse literă după literă. Telefonul nu este 
echipat cu un dicționar. Butonul <#> este utilizat pentru a 
schimba metoda de introducere. Următoarele metode sunt 
accesibile: puteți alege din Abc - prima literă majusculă, restul 
literelor sunt mici, abc - numai litere mici, ABC - numai 
majuscule, 123 - cifre. Pentru a introduce un caracter special, 
de exemplu punct, virgulă, liniuță etc., apăsați pe <*> și alegeți 
din listă sau apăsați <1> de mai multe ori. Spațiul între cuvinte 
este lăsat prin apăsarea cifrei zero <0>. Când ați introdus 
mesajul, apăsați pe [Opțiuni] > [Trimitere la] și introduceți 
numărul utilizând tastatura sau adăugați-l din lista de telefon.  
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După introducerea numărului / alegerea unui contact, 
introduceți: [Opțiuni] > [Trimitere], pentru a trimite 
mesajul. 
 

Messages display 
Enter: [Menu] > [Messages] > [Inbox], choose a message 
from the list and select [Options] > [View] to see the message 
itself. Afișarea mesajelor. Accesați: [Meniu/Meniu] > 
[Messages/Mesaje] > [Inbox/Mesajele mele], alegeți un 
mesaj din listă și selectați [Opțiuni/Options] > 
[Privire/View] pentru a vizualiza mesajul. 
 

Contactele din telefon (Phonebook/Agenda telefonică) 
Adăugarea unui contact nou 
Pentru a adăuga un contact, alegeți [Menu/Meniu] > 
[Contacts/Contacte] > [New contact/Contact nou] > 
Selectați locația de stocare pentru contact: pe cartela SIM sau 
în memoria telefonului. Introduceți detaliile de contact: nume, 
număr de telefon. De asemenea, puteți atribui un e-mail unui 
contact. Apăsați [Opțiuni] > [Salvare] pentru a salva 
contactul. 
 

Căutarea unui contact 
Pentru a găsi un contact alegeți: [Menu/Meniu] > 
[Phonebook/Agenda telefonică]. Introduceți prima literă și 
pe ecran va fi afișată o listă de contacte numele căror se începe 
cu litera pe care ați introdus-o. Pentru a căuta un al contact, 
utilizați butoanele de navigare <up/sus> sau <down/jos> 
 

Ștergerea contactelor 
Pentru a șterge un singur contact, căutați-o în agenda 
telefonică și accesați:: [Options/Opțiuni] > [Delete/Șterge] 
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Schimbarea din greșeală a limbii 
Pentru a seta limba utilizatorului, în cazul în care din greșeală 
a fost setată una necunoscută, apăsați [Menu/Meniu] > 
<down/jos> > <OK> > <down/jos>> <OK> > <down/jos> > 
<down/jos> > <OK> și alegeți limba dorită al meniului. 
 
Setările din fabrică 
Pentru a reveni la setările din fabrică, accesați 
[Settings/Setări] > [Restore factory settings/Revenirea la 
setările din fabrică]. Parola necesară pentru a reveni la 
setările din fabrică este 1122. 
Lanternă 
Pentru a porni sau opri lanterna, activați tastatura și mențineți 
apăsată tasta "OK" pe ecranul principal, timp de 2 secunde.  
 
Depanare 

Problemă / mesaj Soluția posibilă 

Introduceți cartela 
SIM. 

Asigurați-vă că cartela SIM a fost 
instalată în mod corespunzător. 

Eroare de rețea! 

În zonele unde semnalul sau 
recepționarea sunt slabe, apelurile pot fi 
imposibile. De asemenea și primirea 
apelurilor poate fi imposibilă. Schimbați 
locația și încercați din nou. 

Introduceți PIN-ul. 

În cazul în care cartela SIM este 
securizată cu PIN cod, trebuie să 
introduceți PIN-ul atunci când porniți 
telefonul și să apăsați <OK>. 
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Nu pot auzi 
apelantul./ 

Apelantul nu mă 
poate auzi pe mine.  

Microfonul trebuie să fie aproape de 
gură. 
Verificați dacă microfonul încorporat nu 
este acoperit. 
Dacă sunt utilizate căștile verificați dacă 
ele sunt conectate în mod 
corespunzător. 
Verificați dacă difuzorul încorporat nu 
este acoperit. 

Calitatea slabă al 
sunetului în timpul 

apelului.  

Asigurați-vă că difuzorul și microfonul 
nu sunt acoperite. 

Nu poate fi stabilită 
conexiunea.  

Verificați dacă numărul de telefon 
introdus este corect. 
Verificați dacă numărul de telefon 
introdus este corect înregistrat în 
[Phonebook/Agenda telefonică]. 
Introduceți numărul de telefon corect, în 
caz de necesitate. 

Nimeni nu mă poate 
apela.  

Telefonul trebuie să fie pornit și 
conectat la rețea GSM. 

 
Utilizarea corespunzătoare a bateriei 

Bateria acestui dispozitiv poate fi alimentată de un 
încărcător. Dacă nivelul bateriei este scăzut, 
încărcați-o. Pentru a prelungi durata de viață a 
bateriei, înainte de a o conecta la încărcător, lăsați-o 

să se descarce mai jos de 20% de capacitatea ei și încărcați-o 
până la 100%. În cazul dacă nu este utilizată, deconectați 
încărcătorul de la telefon și rețeaua electrică. Supraâncărcarea 
sau aflarea la o temperatură prea joasă/înaltă sau într-un 
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câmp magnetic poate reduce ciclul de viață al bateriei. 
Temperatura bateriei are impact asupra ciclului ei de 
încărcare. Răciți bateria sau ridicați-i temperatura în așa mod 
ca să fie aproape de cea a temperaturii încăperii (aproximativ 
20°C). În cazul dacă temperatura bateriei depășește 
40°C/104°F bateria nu trebuie încărcată! Utilizați bateria 
numai conform destinației prevăzute. Nu utilizați baterie 
deteriorată. Nu aruncați bateria în flăcări! Nu aruncați bateria 
uzată – expediați-o sau întoarceți-o la un punct de reciclare 
autorizat. 
 
Întreținerea corectă a telefonului 
Pentru a prelungi durata de viață a telefonului, urmați 
instrucțiunile. Păstrați telefonul și accesoriile acestuia la 
îndemâna copiilor. Evitați utilizarea telefonului la temperaturi 
ridicate și joase; poate scurta durata de viață a componentelor 
electronice ale telefonului, poate topi piesele din plastic și 
poate distruge bateria. Nu încercați să dezasamblați telefonul. 
Atentatul cu structura sa într-o manieră neprofesională poate 
provoca vătămări grave telefonului sau poate fi distrus 
complet. Pentru curățare utilizați numai o cârpă uscată. Nu 
utilizați niciodată niciun agent cu o concentrație mare de acizi 
sau alcalii. Utilizați numai accesorii originale deoarece 
încălcarea acestei reguli poate duce la invalidarea garanției. 
Expunerea telefonului la temperaturi extreme poate reduce 
nivelul de protecție. Se recomandă ca telefonul să nu fie utilizat 
la temperaturi sub 0°C / 32°F sau mai mari de 40°C / 104°F. 
 
Informații de siguranță 
În timpul utilizării telefonului, luați în considerare 
reglementările legale privind siguranța și siguranța mediului 
înconjurător. 
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Siguranța rutieră 
În afară de situații de urgență, folosirea telefonului în timpul 
conducerii trebuie efectuată numai cu ajutorul unei căști sau a 
unui difuzor, ceea ce asigură siguranța și nu limitează 
abilitățile motorului utilizatorului.  
Dacă cineva nu deține setul cu cască și încă dorește să 
folosească telefonul, ar trebui să trageți și să opriți mașina. 
Acordați atenție reglementărilor legale privind utilizarea 
telefonului mobil în timpul conducerii.  
 
Unele componente electronice ale mașinii fără o protecție 
adecvată pot fi afectate de undele emise de telefon; se 
recomandă utilizarea telefonului în mașină numai atunci când 
antena externă a vehiculului este fixată. Utilizați serviciile unui 
profesionist atunci când instalați telefonul în mașină. 
 
Protecția mediului 
Familiarizați-vă cu reglementările legale privind utilizarea 
telefoanelor mobile. Opriți telefonul în zone în care utilizarea 
acestuia este interzisă sau când poate provoca interferențe sau 
pericole. Utilizarea dispozitivelor care utilizează unde radio 
cauzează interferențe cu dispozitivele medicale (adică cardiac 
pacemaker), dacă acestea nu sunt garantate corespunzător 
(dacă există îndoieli, consultați un medic sau un producător de 
dispozitive medicale). 
 
Atenție: În locurile în care există riscul de explozie (adică 
stațiile de benzină, fabricile chimice etc.), este recomandat să 
opriți telefonul. Consultați regulamentele care reglementează 
utilizarea echipamentelor GSM în aceste locuri. 
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Atenție Declarație 

Producătorul nu poartă 
răspundere pentru orice 

consecințe cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare 

al telefonului și 
nerespectarea instrucțiunilor 

de mai sus. 

Versiunea software-ului 
poate fi actualizată fără o 

notificare prealabilă. 
Reprezentantul își 

păstrează dreptul de a 
determina interpretarea 

corectă a instrucțiunilor de 
mai sus. 

 

Eliminarea corectă al echipamentului electric și 
electronic 
Dispozitivul este marcat cu un coș de gunoi barat cu două linii 
în formă de x, în conformitate cu Directiva Europeană 
2012/19/UE cu privire la Echipament electric și electronic 
uzat (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice - DEEE). 
Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie să fie eliminate 
sau aruncate împreună cu alte deșeuri menagere după 
perioada de utilizare. Utilizatorul este obligat să se debaraseze 
de echipamentul electric și electronic prin livrarea lui la 
punctul de reciclare desemnat în care sunt reciclate deșeurile 
periculoase. Colectarea acestui tip de deșeuri în locațiile 
desemnate și procesul propriu-zis de recuperare al acestora 
contribuie la protecția resurselor naturale. Eliminarea 
corespunzătoare al echipamentului electric și electronic este 
benefică pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. 
Pentru a obține informație despre locul și modul de eliminare 
a echipamentelor electrice și electronice uzate într-un mod 
ecologic, utilizatorul trebuie să contacteze administrația 
publică locală, punctul de colectare a deșeurilor, sau punctul 
de vânzare unde a fost procurat echipamentul.  



© mPTech 2018. Toate drepturile rezervate.       Maestro - RO 

19 

Eliminarea corectă a bateriilor uzate 
În conformitate cu directiva UE 2006/66/CE cu 
privire la eliminarea bateriilor, acest produs este 
marcat cu un simbol coș de gunoi barat cu două 
linii în formă de x. Simbolul indică faptul că 

bateriile utilizate în acest produs nu trebuie eliminate cu 
deșeurile menajere obișnuite, dar trebuie tratate în 
conformitate cu directivele legale și reglementările locale. Nu 
se permite ca bateriile și acumulatoarele să fie eliminate 
împreună cu deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii 
bateriilor și acumulatoarelor trebuie să utilizeze punctele de 
colectare disponibile al acestor unități, care le permite să 
întoarcă, recicleze și elimine. În cadrul UE, colectarea și 
reciclarea bateriilor și acumulatoarelor este subiectul unei 
proceduri aparte. Pentru a afla mai multe despre procedurile 
existente de reciclare a bateriilor și acumulatoarelor 
contactați oficiul local sau o instituție de eliminare a deșeurilor 
sau depozit. 

 
 

Ambalajul dispozitivului poate fi reciclat în 
conformitate cu reglementările locale 
 
 

Rata specifică de absorptie (SAR) 
SAR reprezintă cantitatea de radiații emise de telefon. Limita 
SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W / 
kg. Valoarea maximă pentru myPhone Maestro este egală cu 
0,686 W / kg. 
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Declaratia de conformitate cu directivele UE 
Prin prezenta, societatea cu răspundere 
limitată mPTech declară că telefonul mobil 
myPhone Maestro este conform cu Directiva 

2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a 
UE este disponibil la următoarea adresă de internet: 

http://www.myphone.pl/en/certifications 
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