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Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza 
instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami 
urządzenia. 
 
Ta instrukcja jest nierozłączną częścią urządzenia. Należy zachować ją 
w całości i w miejscu łatwo dostępnym przez cały czas użytkowania 
zestawu. 
 
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej 
instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, 
tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu 
jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym 
przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w 
jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji. 
 
Nr partii: 201512 
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BEZPIECZEŃSTWO 

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 
 

NIE RYZYKUJ 

Nie należy zostawiać urządzenia lub akcesoriów na widoku po opuszczeniu 
samochodu. Mogą one stać się łatwym łupem dla złodziei. 
 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów. 
Należy upewnić się, że produkt i jego elementy, np. przewód ładowarki 
samochodowej, w żaden sposób nie przeszkadzają kierowcy w kierowaniu 
samochodem. 
Należy przestrzegać wszystkich praw dotyczących używania urządzeń 
przenośnych w pojazdach. 
Należy upewnić się, że zestaw myEye Road Trip nie będzie przeszkadzał, ani nie 
spowoduje obrażeń w przypadku zadziałania systemu poduszek powietrznych. 
 

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE 

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z 
urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub 
inne zagrożenia. 
Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach 
ochrony zdrowia. Należy się stosować do wszelkiego rodzaju zakazów, 
przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny. 
 

PROFESJONALNY SERWIS 

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone 
lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez 
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi 
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 
 

AKUMULATORY I AKCESORIA 

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo 
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wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F ). Nie 
pozostawiać urządzenia na dłuższy okres czasu przyklejonego do szyby 
samochodu przy dużym nasłonecznieniu lub w zimie przy niskiej temperaturze 
otoczenia. Najlepiej każdorazowo po zakończonej jeździe urządzenie chować w 
zacienionym miejscu (np. schowku samochodowym). Ekstremalne temperatury 
mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. 
Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. 
Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia 
akumulatora. 
Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. Przeładowanie 
akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy 
jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Sugeruje się nie 
pozostawiać ładowanego urządzenia bez nadzoru. 
W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko 
wymienić ładowarkę na nową. 
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w 
zestawie z urządzeniem. 
 

WODOODPORNOŚĆ 

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. 
 

DZIECI 

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala 
od zasięgu dzieci. 
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Korzystanie z instrukcji obsługi 
 
Zdjęcia urządzenia oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi 
mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu 
myEye mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji. 
 
Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie WWW firmy: 
http://www.mptech.eu. 
 
Ważne informacje 
 
Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić 
podczas edytowana ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania 
systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym 
mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia, oraz podstawą do 
unieważnienia gwarancji. 
 
 
 

Dane producenta 
myPhone Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Biuro obsługi klienta 
myPhone Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@myphone.pl 

Strona WWW: http://www.mptech.eu 
 

Wyprodukowano w Chinach. 
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Zawartość zestawu 

Zanim zaczniesz używać rejestratora sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy 
znajdują się w pudełku: 

 rejestrator myEye Road Trip, 
 ładowarka samochodowa, 
 uchwyt samochodowy, 
 przewód USB, 
 karta gwarancyjna, 
 instrukcja obsługi. 

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 
Zestaw myEye posiada naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy 
zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj 
opakowanie z dala od zasięgu dzieci. 
 

Specyfikacja techniczna 
 

 Nagrywanie filmów podczas jazdy 
 Kamera VGA (640 x 480 pix możliwy zapis do formatu HD) 
 Aparat fotograficzny 1,3 Mpix 
 Diody IR 
 Wyświetlanie czasu oraz daty na nagraniu 
 Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB (minimalna 6 klasa prędkości 

karty, sugerowane jest wykorzystanie karty SD klasy 10) 
 Czujnik ruchu 
 Automatyczny start nagrywania po podłączeniu do zasilania 
 Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala 
 Wbudowany mikrofon  
 Waga rejestratora myEye Road Trip – 35 g 
 Akumulator 90 mAh 
 Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki: 

o wejście: 12-24 V  
o wyjście: 5 V  , 0,5 A 
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1. Wprowadzenie 

Przeznaczenie urządzenia 
 

Kamera myEye Road Trip to urządzenie służące do rejestrowania trasy 
pokonywanej przez pojazd. Za jej pomocą nagrywane jest to co się dzieje przed 
samochodem oraz dźwięk z jego wnętrza. 

Wygląd rejestratora 
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Numer Symbol Funkcja 

1  Obiektyw 

2  Diody IR 

3  Zaczep 

4  Gniazdo miniUSB 

5 MICRO SD Gniazdo kart pamięci microSD 

6  Głośnik 

7 RESET Przycisk RESET 

8 MIC Mikrofon 

9  Wyświetlacz 

10  Dioda informacyjna 

11  Przycisk GÓRA 

12 
 

Przycisk MENU 

13 
 

Przycisk DÓŁ 

14 OK Przycisk OK 

15 M Przycisk MODE 

16 
 

Przycisk Włącz/Wyłącz 
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Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk włączania / wyłączania [16]. Aby 
wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekundy) przycisk włącz-
ania/wyłączania. Działanie urządzenia sygnalizowane jest świeceniem się 
niebieskiej diody LED [10]. 

Resetowanie urządzenia 

Aby zresetować urządzenie wciśnij przycisk RESET [7] 

 Przycisku RESET [7] należy używać wyłącznie wtedy gdy niemożliwe jest 
normalne włączenie lub wyłączenie urządzenia. 

Montaż i demontaż urządzenia 

Urządzenie trzeba zamocować na uchwycie, a następnie przyczepić do przedniej 
szyby samochodu. Aby to zrobić należy: 

1. Wsunąć uchwyt na szybę w górną część kamery. 

2. Przyssawkę uchwytu przyłożyć do szyby. 

3. Przesunąć w górę klips przy uchwycie. 

 

Uwaga! 

Upewnij się, że kamera jest zamontowana w takim miejscu, aby nie ograniczała 
widoczności kierowcy. 

 

Aby zdemontować zestaw wykonaj wszystkie czynności w kolejności odwrotnej 
niż podczas montażu. 
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Ładowanie akumulatora 

Akumulator urządzenia można ładować przy użyciu dołączonej do zestawu 
ładowarki samochodowej lub przewodu USB: 

 
Urządzenie posiada akumulator o pojemności 90 mAh. Akumulatora urządzenia 
nie można wymieniać. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie 
konieczności jego wymiany należy dostarczyć urządzenie do centrum 
serwisowego firmy myPhone. 
Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę 
myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może 
spowodować eksplozję akumulatora  albo uszkodzenie urządzenia. 
Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim 
poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, 
należy naładować jego akumulator. 
Po całkowitym rozładowaniu akumulatora, urządzenia nie można włączać nawet 
wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy 
przez kilka minut ładować akumulator. 
 
Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki samochodowej 
 

1. Podłącz odpowiedni koniec ładowarki do odpowiedniego gniazda w 
urządzeniu myEye [4]. 

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej 
obsługi nie są objęte gwarancją. 

2. Przed włożeniem wtyczki zasilacza do gniazda zasilania w samochodzie 
należy upewnić się, że silnik samochodu pracuje. 
3. Podłącz zasilacz do gniazdka zasilania w samochodzie. Ładowanie jest 
sygnalizowane zapaleniem czerwonej diody [10]. 

 Zasilacz samochodowy należy podłączyć bezpośrednio do gniazda 
zasilania w samochodzie. Nie należy używać przedłużaczy ponieważ może to 
spowodować nagrzanie przewodu zasilacza samochodowego i w rezultacie 
doprowadzić do pożaru lub obrażeń ciała. 

 Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne 
zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. 
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 Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda zasilania w samochodzie. 
Jeżeli wtyczka nie zostanie całkowicie włożona, produkt może nadmiernie się 
nagrzać. 

 Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je dostarczyć 
wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone. 

4. Jeśli urządzenie nie jest używane należy odłączyć zasilacz. Odłącz 
końcówkę przewodu od urządzenia, a następnie odłącz zasilacz od gniazdka 
zasilania w samochodzie. 

 Wtyczkę zasilacza samochodowego najlepiej odłączać od gniazda 
zasilania w samochodzie przed wyłączeniem zapłonu samochodu. 

 Nie należy pozostawiać zasilacza samochodowego podłączonego do 
gniazda zasilania w samochodzie przy wyłączonym zapłonie, ponieważ może 
to wyczerpać akumulator samochodu. 

Aby odłączyć zasilacz samochodowy od gniazda zasilania w samochodzie, 
należy pociągnąć wtyczkę. Ciągnięcie za kabel może go uszkodzić 
 i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. 

Instalowanie karty pamięci 

Kartę pamięci microSD należy włożyć do gniazda karty pamięci [5], naciskając aż 
do usłyszenia "kliku". 
Aby wyjąć kartę pamięci należy nacisnąć raz (będzie słyszalny "klik"), i usunąć po 
tym jak karta wysunie się z gniada. 

Korzystanie z wyświetlacza 

Nagrywane obrazy wideo można jednocześnie oglądać na ekranie wyświetlacza. 
 
W czasie gdy urządzenie jest włączone na wyświetlaczu pojawiają się ikony, 
które informują o trybie pracy oraz o uruchomionych funkcjach w urządzeniu. 
 

 IKONA OPIS 

1 
 

Tryb nagrywania wideo 

2 
 

Tryb aparatu fotograficznego 
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3 
 

Tryb nagrywania dźwięku. 

4 
 

Tryb odtwarzania plików 

5 
 

Rozdzielczość nagrywania 

6 
 

Rozdzielczość przy robieniu zdjęć 

7 
 

Poziom naładowania baterii 

8 
 

Ładowanie baterii 

9 
 

Brak karty SD w urządzeniu 

10 
 

Wykrywanie ruchu 

11 
 

Brak nagrywania dźwięku 

12 
 

Tryb dzienny 

20 
 

Tryb nocny 

 

2. Tryby pracy 

Tryby pracy urządzenia przełącza się przyciskiem MODE [15], są dostępne 
cztery tryby pracy w kolejności: 

 Tryb nagrywania wideo. 

 Tryb aparatu fotograficznego. 

 Tryb nagrywania dźwięku. 

 Tryb odtwarzania plików. 
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Tryb wideo  

Uruchom urządzenie, aby wejść w Tryb wideo. 
 

Aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie wideo naciśnij przycisk OK [14]. 
 
Aby przejść do menu ustawień naciśnij przycisk MENU [12] . W menu ustawień 
znajdziemy następujące opcje: 

 Rozmiar – rozdzielczość nagrywanego wideo, dostępne są: 
o [720P] (1280x720) 
o [VGA] (640x480) 

 Sygnatura czasu – ustawienia widoczności daty i czasu na nagraniu.  
 Czujnik ruchu – włącza / wyłącza automatyczny start 

nagrywania przy wykryciu ruchu przez urządzenie. Aby włączyć tę funkcję 
należy ustawić jej stan w menu jako "Włączono", następnie nacisnąć 
klawisz OK [14] oraz wyjść z menu ustawień poprzez naciśnięcie przycisku 
MENU [12]. Rejestrowanie obrazu zostanie wyzwolone automatycznie 
zaraz po wykryciu przez urządzenie zmiany obrazu padającego na 
obiektyw (np. ruch obiektu), w przypadku obrazu statycznego nagrywanie 
nie zostanie zapoczątkowane. Po wykryciu ruchu wyzwalane jest 
nagrywanie filmu. Jeśli urządzenie nie wykryje ruchu w ciągu 10 sekund 
zatrzymuje nagrywanie i przechodzi w stan oczekiwania na ruch. W 
przypadku ponownego wystąpienia ruchu przed obiektywem kamery 
nagrywany jest kolejny klip. Cała procedura powtarzana jest aż do 
momentu zapełnienia karty pamięci urządzenia. 

Klipy filmowe zapisywanie w trybie wykrywania ruchu nie nadpisują treści 
nagranych w trybie nagrywania w pętli. 

 Zapętlanie co – włącza / wyłącza nagrywanie seryjne i czas pojedynczego 
nagrania (funkcja ta nie jest aktywna w trybie wykrywania ruchu). 

 Zapis dźwięku – włącza / wyłącza dźwięk w nagraniu. 
 Wygaszacz ekranu – ustawienie czasu, po którym wyłączy się 

podświetlenie ekranu. 

W przypadku powtarzających się trudności z działaniem urządzenia zaleca 
się sformatowanie karty pamięci za pomocą innego urządzenia (najlepiej 
komputera PC) oraz ponowne jej zamontowanie w urządzeniu. 
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Tryb foto  

Wciśnij klawisz MODE [15], aby wejść w Tryb foto. 

Aby wykonać fotografię naciśnij przycisk OK [14]. 
 
Aby przejść do menu ustawień naciśnij Przycisk MENU [12]. W menu ustawień 
znajdziemy następujące opcje: 

 Rozmiar – rozdzielczość wykonywanych zdjęć, dostępne są: 
o 3M (1920 x 1440), 
o 2M (1600 x 1200), 
o 1.3M (1280 x 960), 
o VGA (640 x 480). 

Tryb nagrywania dźwięku  

Wciśnij klawisz MODE [15], aby wejść w Tryb nagrywania dźwięku. 

Aby rozpocząć/zakończyć rejestrowanie dźwięku naciśnij przycisk OK [14]. 

Odtwarzanie  

W trybie odtwarzania można przeglądać pliki zapisane na karcie pamięci.  
Po wejściu w tryb odtwarzania najnowszy plik jest wyświetlany na wyświetlaczu. 
Aby przejść do innego pliku użyj przycisk GÓRA [11] oraz DÓŁ [13]. 
Aby rozpocząć / wstrzymać odtwarzanie pliku wideo lub audio naciśnij przycisk 
OK [14]. 
Aby przejść do menu ustawień naciśnij przycisk MENU [12]. W menu ustawień 
znajdziemy następujące opcje:  

 Usuń – pozwala usunąć wszystkie lub pojedyncze pliki (oprócz 
zabezpieczonych). 

 Blokuj/Odblokuj – opcja pozwala na zabezpieczenie plików przed 
przypadkowym usunięciem. Aby aktywować tą funkcję przy wyświetlaniu 
pliku zabezpieczonego w lewym górnym rogu ekranu pojawia się ikona 
kluczyka. 
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3. Ustawienia systemowe 

Aby przejść do ustawień systemowych należy w dowolnym trybie nacisnąć dwa 
razy przycisk MENU [12]. W menu ustawień systemowych znajdziemy 
następujące opcje: 

 Formatuj kartę - formatowanie karty pamięci. Usuwa całą zawartość z 
karty pamięci. 

 Czynności tej nie da się cofnąć! 
 Język – menu wyboru języka. 
 Auto wył.– ustawienie czasu, po którym urządzenie automatycznie się 

wyłączy kiedy nie jest używane. 
 Reset systemu - resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych. 

 Czynności tej nie da się cofnąć! 
 Częstotliwość – pozwala na wybór częstotliwości odświeżania ekranu. 
 Ustaw Datę – ustawienia daty i czasu. Aby przejść do ustawień kolejnych 

pozycji użyj przycisku OK [14]. Aby ustawić daną opcję użyj przycisku 
GÓRA [11] oraz DÓŁ [13]. 

 USB – wybierz tryb działania urządzenia podczas podłączenia do 
komputera. 

 

4. Używanie urządzenia w nocy 

Kamerę myEye Road Trip można także używać w nocy. Umożliwiają to 
zamontowane w urządzeniu dwie diody IR. 
Aby włączyć/wyłączyć diody należy w trybie wideo lub foto, wcisnąć przycisk 
Włącz/Wyłącz [16]. Diody włączą się i będą rozświetlać przestrzeń przed 
urządzeniem (zakres działania podświetlenia – około 2 metry). 
 

5. Połączenie z komputerem 

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny 

Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP przewodem USB należy: 

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego 
gniazda mini-B USB rejestratora. 

2. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do gniazda USB w komputerze. 
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W zależności od wyboru w [Ustawienia systemowe > USB]  

 

Dysk USB 

Wybierz ten tryb w celu wymiany plików między komputerem a rejestratorem, 
za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu 
plików. Po zatwierdzeniu wyboru trybu Dysk USB system Windows 
automatycznie wykryje kartę microSD jako pamięć zewnętrzną. Teraz możesz 
wymieniać pliki między kartą pamięci zainstalowaną w urządzeniu a 
komputerem. Aby odłączyć urządzenie od komputera, należy użyć funkcji 
“Bezpieczne usuwanie sprzętu” systemu Windows. 

 

Kamera PC 

Wybierz ten tryb aby użyć urządzenia jako kamerki internetowej. Po 
podłączeniu i wybraniu tej opcji wystarczy włączyć jakikolwiek komunikator 
internetowy z opcją wideo i można cieszyć się wideorozmowami. 
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6. Dodatkowe informacje 

Rozwiązywanie problemów 

Jeśli urządzenie nie pracuje, bądź nie pracuje poprawnie spróbuj zastosować 
poniższe rozwiązania: 
 

 
 
W przypadku gdy pojawią się inne problemy niż opisane powyżej skontaktuj się 
z działem obsługi klienta: 
Tel. (71) 71-77-400 
e-mail: pomoc@myphone.pl 

Obsługa kart pamięci 

 Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub 
wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych 
lub uszkodzenia karty czy urządzenia. 

 Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też 
metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę 

Problem Powód Rozwiązanie

Urządzenie nie włącza się Brak zasilania

Sprawdź poprawność podłączenia 

przewodu zasilającego oraz upewnij 

się czy włączony jest zapłon w 

samochodzie

Problem z zapisem nagrania Urządzenie nie odczytuje karty microSD

Sprawdź czy karta microSD jest 

poprawnie włożona do urządzenia. 

Jeśli wszystko jest w porządku 

sformatuj kartę

Problem z dźwiękiem Mikrofon

Sprawdź w opcjach czy mikrofon jest 

włączony. Jeśli jest włączony 

sprawdź czy nic nie zasłania 

mikrofunu z przodu urządzenia

Brak możliwości odtwarzania filmów 

na monitorze lub telewizorze

Nieprawidłowe podłączenie / 

Nieprawidłowe ustawienia

Sprawdź poprawność podłączenia 

przewodu HDMI / AV. Jeśli przewód 

jest prawidłowo podłączony 

sprwawdź czy w monitorze lub 

telewizorze jest ustawione 

prawidłowe wejście, z którego ma 

być odtwarzany obraz

Najczęściej pojawiajace się problemy z urządzeniem myEYE PRO HD II 
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miękką ścierką.  

Ochrona danych osobistych i ważnych informacji 

 Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. 
Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji. 

 Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane. W ten sposób 
możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze 
strony niepowołanych osób. 

 Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim. 
 Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez 

uzyskania zezwolenia właściciela tych praw. Niezastosowanie się do tego 
zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie 
odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego 
rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez 
użytkownika. 

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora 

 Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą ładowarki. 
Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. 
Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się 
maksymalnie wyładować. 

 Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie 
spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora. 

 Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim 
rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub 
podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w 
warunkach pokojowych. Ochłodzenie lub podgrzanie akumulatora może 
być uzyskane poprzez umieszczenie akumulatora na około godzinę w 
temperaturze pokojowej. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 
stopni, akumulator nie może być ładowany! 

 Nie używaj uszkodzonego akumulatora! 
 Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na 

działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to 
zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został 
naładowany poprawnie. 
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Utrzymanie urządzenia 

Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 
 Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym miejscu, z dala od 

zasięgu dzieci. 
 Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia 

części elektronicznych urządzenia. 
 Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie 

żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z 
tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator. 

 Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w 
urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

 Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj 
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

 Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może 
spowodować unieważnienie gwarancji. 

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem 

Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów. 

Bezpieczeństwo otoczenia 

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie 
może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. 
 

Uwaga Oświadczenie 

Producent nie jest odpowiedzialny za 
konsekwencje sytuacji 

spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem urządzenia lub 

niezastosowaniem się do powyższych 
zaleceń. 

Wersja oprogramowania może być 
ulepszona bez wcześniejszego 

powiadomienia. 
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Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 

 
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, 
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WEo zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). 
Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie 
należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa 
domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w 
którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. 
Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy 
proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. 
Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz 
lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym 
zakupił sprzęt. 
 

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z 
podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 
Europejskiej 2004/108/WE. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 
Europejskiej 2004/104/WE pkt.: 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 załącznika nr.1. Na stronie 
www.myphone.pl możesz obejrzeć deklarację zgodności dotyczącą danego 
produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy. 


