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W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej
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2. Bezpieczeństwo użytkowania
—BEZPIECZEŃSTWO—
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
—NIE RYZYKUJ—
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z
urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia
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lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu
materiałów łatwopalnych. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju
zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w
którym chcesz korzystać z urządzenia.
—DZIECI i OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE —
Przechowuj urządzenie, akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci.
Przewody i torby foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka i spowodować
zaduszenie. Małe elementy urządzenia mogą spowodować zadławienie.
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej lat 8 lub osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub osoby
niemające doświadczenia i wiedzy specjalistyczne w obsłudze sprzętu
elektronicznego, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane, w jaki
sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz zrozumiały zagrożenia
związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i konserwacje nie
mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

—OTOCZENIE—
Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej, płaskiej i poziomej
powierzchni, która nie będzie narażona na wibracje.
Przewody powinny być tak umieszczone i zabezpieczone, aby nie można
było deptać, uszkodzić i ściągnąć za ich pomocą urządzenia z miejsca, w
którym je położono. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu – może
to powodować osadzanie się drobinek na podzespołach i płytach - jakość
dźwięku może się znacznie pogorszyć, a urządzenie i płyty mogą ulec
uszkodzeniu. Unikaj pracy urządzenia w środowisku o dużej wilgotności –
zaparowane kuchnie, łazienki, a także na bezpośrednie działanie wody i
innych
płynów.
Podczas
przenoszenia
urządzenia
pomiędzy
pomieszczeniami z zimnym i gorącym powietrzem może w jego wnętrzu
skondensować się para wodna. Zanim zaczniesz z niego korzystać pozostaw
urządzenie na godzinę, aby woda się ulotniła. Drobinki wody mogą
spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa
korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Nie stawiaj na
urządzeniu innych przedmiotów, ani wazonów czy doniczek z kwiatkami –
mogą uszkodzić obudowę oraz elektronikę znajdującą się w urządzeniu.
Unikaj użytkowania urządzenia w miejscach mocno nasłonecznionych i w
pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, termowentylatory, etc.), gdyż
mogą one spowodować uszkodzenie elementów obudowy i elektroniki.
Unikaj pracy urządzenia w pobliżu urządzeń generujących pole
magnetyczne.
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—MODYFIKACJE—
Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane
samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania
przewodów innych niż oryginalne.
—PROFESJONALNY SERWIS—
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis
producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy
grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
—CHROŃ USZY—
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na
wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie
przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.
Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną
wysoką głośnością nie podejdą do niego dzieci, których słuch szczególnie
narażony jest na uszkodzenia.

3. Specyfikacja techniczna
3.1 Dane techniczne
Model
Numer partii
Obsługiwany typ płyt
Prędkości odtwarzania
Głośniki
Wejścia
Wyjścia
Parametry wej. zasilacza
Parametry wyj. zasilacza
Waga netto
Wymiary

Vintage Sound
201610
Analogowe winylowe, pocztówkowe
33, 45, 78 obr./min (RPM)
Wbudowane, 2x3 W 4Ω
AUX (minijack 3,5 mm), USB, czytnik kart SD
Słuchawkowe minijack 3,5 mm, RCA (cinch)
100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
5V 1A
2670 g
355 x 278 x 118 mm

3.2 Zawartość opakowania
Gramofon Vintage Sound
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
zasilacz sieciowy (adapter + przewód zasilający USB - wtyk zasilający
DC)
• Adapter do płyt z otworem o średnicy 38,5 mm
•
•
•
•
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Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona,
skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek
ewentualnej reklamacji.
Wygląd produktu (kształt i kolory) mogą odbiegać od prezentowanych na
zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.
Ta instrukcja jest dostępna w formacie cyfrowym na stronie internetowej
producenta.

4. Opis urządzenia
Przenośny gramofon Vintage Sound służy do odtwarzania muzyki z
analogowych płyt winylowych i pocztówkowych. Można go stosować do
płyt klasycznych, z małym otworem na trzpień w talerzu obrotowym. Przy
płytach z większym otworem centrującym zalecamy wykorzystanie
dołączonego adaptera. Bez problemu przełączysz się pomiędzy trzema
szybkościami wirowania talerza – 33, 45 i 78 obr./min. Można odtwarzać
pliki MP3 i WAV z pamięci USB lub kart SD podłączanych do wbudowanych
gniazd, a także z innych źródeł podłączanych do gniazda AUX (minijack 3,5
mm). Dźwięk odtwarzany jest standardowo poprzez wbudowany
przedwzmacniacz i wzmacniacz połączony ze stereofonicznymi głośnikami,
ale można też wyprowadzić go na zewnątrz przez złącze słuchawkowe
(minijack 3,5 mm) lub 2 złącza RCA (cinch). Dodatkowo użytkownik może
digitalizować dźwięk z płyt winylowych do cyfrowej postaci plików WAV.
Całość zamknięto w estetycznej, stylizowanej na starą walizce, która
ułatwia przechowywanie i przenoszenie czułego na uderzenia i wstrząsy
urządzenia.
Znaczek ten oznacza polaryzację, czyli określenie, do
której części wtyku zasilającego DC podłączony jest
+, a do której -. W tym przypadku + jest w środku.
Urządzenia klasy ochronności II przeciw porażeniu prądem
charakteryzują się użyciem wzmocnionej izolacji zapewniającej
ochronę przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Dzięki
zastosowaniu bardzo dobrej izolacji, nie ma konieczności podłączania
obudowy urządzenia do przewodu ochronnego uziemiającego. Urządzenia
tego typu oznaczone są symbolem kwadratu w kwadracie.
Urządzenia oznaczone tym znakiem powinny być używane tylko i
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
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4.1 Gramofon i jego elementy
(Rys. 1)

1. Zatrzask walizki gramofonu
2. Pokrywa walizki gramofonu
3. Ramię gramofonu z zabezpieczeniem
4. Adapter do płyt z większym otworem centrującym
5. Mechanizm unoszenia ramienia gramofonu
6. Przyciski wyboru trybu pracy.
7. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
8. Włącznik zasilania / regulacja głośności
9. Złącza na pamięć USB i kartę SD
10. Gniazdo słuchawkowe
11. Przełącznik wyboru prędkości (33, 45, 78 obrotów)
12. Uchwyt do przenoszenia walizki z gramofonem
13. Wkładka z igłą gramofonu i zabezpieczeniem
14. Głośniki gramofonu
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4.2 Złącza wejścia/wyjścia
(Rys. 2)

15. Wejście AUX (minijack 3,5 mm)
16. Wyjście RCA (cinch) – kanał prawy
17. Wyjście RCA (cinch) – kanał lewy
18. Gniazdo zasilania 5 V 1 A

4.3 Przełączniki prędkości odtwarzania i Auto-Stop
(Rys. 3)

19. Przełącznik prędkości odtwarzania (33, 45 i 78 obr./min)
20. Włącznik/wyłącznik trybu Auto-Stop.

4.4 Panel odtwarzania i nagrywania plików audio
(Rys. 4)

21. Poprzedni utwór/Przewijanie utworu do tyłu.
22. Odtwarzanie/Pauza.
23. Następny utwór/Przewijanie utworu do przodu.
24. Przycisk nagrywania (REC).
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5. Obsługa gramofonu
5.1 Przed pierwszym uruchomieniem
1. Wyjmij urządzenie wraz z zasilaniem z opakowania.
2. Ustaw gramofon na stabilnym i bezpiecznym dla urządzenia i
użytkowników podłożu.
3. Po otwarciu pokrywy sprawdź, czy ramię gramofonu jest na swoim
miejscu, a żaden inny element nie jest uszkodzony.
4. Jeśli będziesz korzystać z zewnętrznego wzmacniacza, to podłącz
przewody audio do gniazd RCA (16) i (17) w gramofonie Rys. 2.
Jeśli chcesz podłączyć gramofon do zewnętrznego wzmacniacza HiFi,
to pamiętaj, że gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz, dlatego NIE
PODŁĄCZAJ go poprzez wejście Phono (gramofonowe lub
mikrofonowe)we wzmacniaczu zewnętrznym, tylko wybierz AUX lub Line
In we wzmacniaczu zewnętrznym.
5. Podłącz okrągłą wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
zasilania (18) Rys. 2. A drugi koniec z wtyczką USB do zasilacza
dysponującego gniazdem USB (takie jak do ładowania smartfonów
i telefonów), a tę do gniazda sieci energetycznej, albo wtyczkę USB
podłączyć do laptopa lub powerbanku pamiętając o tym, że
wymagane jest zasilanie 5 V 1 A.
Niewłaściwe podłączenie przewodu może spowodować poważne
uszkodzenia urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.

5.2 Odtwarzanie dźwięku z płyt winylowych
Odtwarzanie płyt winylowych to podstawowe zadanie gramofonu.
Możesz odtwarzać płyty z prędkością 33, 45 i 78 obr./min.
Dodatkowo bez problemu odtworzysz single, które mają większy
otwór centrujący, a to dzięki dołączonemu adapterowi – nakładce.
1. Otwórz pokrywę gramofonu (2) Rys. 1 zwalniając wcześniej
zatrzask walizki (1) Rys. 1.
2. Wyjmij płytę z opakowania i ułóż ją na obrotowym talerzu. Jeśli jest
taka potrzeba, to użyj dołączonego adaptera centrującego.
Aby wydłużyć żywotność płyty czyść je delikatnie przed odtwarzaniem
za pomocą antystatycznych ściereczek lub specjalnych szczoteczek.
Wkładkę z igłą można przeczyścić miękkim pędzelkiem antystatycznym.
3. Wybierz szybkość obracania się talerza zgodnie z oznaczeniem na
płycie (33, 45, 78 obr./min) przełącznikiem (19) Rys. 3.
4. Z wkładki z igłą zdejmij nakładkę ochronną (13) Rys. 1.
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5. Pokrętłem głośności (8) Rys. 1 włącz urządzenie.
6. Odblokuj ramię (3) Rys. 1 i za pomocą mechanizmu (5) Rys.1 unieś
delikatnie ramię gramofonu i za pomocą uchwytu przy wkładce
przenieś je ponad płytę. Talerz zacznie się obracać. Następnie
delikatnie opuść ramię z wkładką z igłą za pomocą mechanizmu (5)
Rys.1 tak, aby trafić w rowek na początku płyty lub przed utworem
do odtworzenia.
7. Pokrętłem głośności ustaw pożądane wzmocnienie dźwięku.
8. Gdy płyta zostanie odtworzona w całości unieś delikatnie ramię
gramofonu za pomocą mechanizmu (5) Rys.1 i jeśli nie chcesz
odtworzyć płyty na nowo, to umieść ramię w pozycji spoczynkowej
na podpórce i zabezpiecz zarówno ramię i wkładkę z igłą.
9. Aby użyć funkcji Auto Stop ustaw przełącznik (20) Rys. 3 w pozycję
„ON”. Gdy igła dotrze do końca (środka płyty) nagrań urządzenie
automatycznie wstrzyma obracanie się talerza z płytą. Gdy Auto
Stop jest wyłączony (pozycja „OFF” przełącznika (20) Rys. 3), to
płyta będzie obracała się ciągle.
Niektóre płyty, w tym ty pocztówkowe i o mniejszej niż standardowa
średnicy (poniżej 30 cm) mogą nie działać prawidłowo z funkcją Auto Stop.
Dla bezpieczeństwa elementów gramofonu i płyty zalecamy sprawdzenie
działania tej funkcji z płytą przed docelowym odtworzeniem.

5.3 Odtwarzanie plików muzycznych z pamięci USB lub karty SD
Urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej w plikach MP3
i WAV. Możesz ją odtworzyć, gdy będzie zapisana na przenośnej
pamięci USB lub karcie SD w katalogu głównym – każda o pojemności
do 32 GB. Aby odtworzyć pliki z pamięci USB lub karty SD wykonaj
następujące czynności.
1. Po włączeniu urządzenia pokrętłem (8) Rys. 1 do gniazda (9) Rys. 1
podłącz pamięć USB lub kartę pamięci SD z zapisanymi plikami
MP3.
Nie zalecamy użytkowania sprzętu przy jednocześnie podłączonej
pamięci USB i karcie SD.
2. Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie rozpozna pliki i rozpocznie
odtwarzanie automatycznie.
3. Przyciskami (21), (22) i (23) Rys. 4 na panelu (Rys. 4) możesz
wybierać kolejny lub poprzedni utwór, a także pauzować
odtwarzanie i wznawiać je.
4. Głośność reguluje się pokrętłem (8) Rys. 1.
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5.4 Odtwarzanie dźwięku z wejścia AUX
Gramofon pozwala na odtwarzanie muzyki i dźwięków z urządzeń
podłączanych do niego poprzez wejście AUX (15) Rys. 2 przewodem z
wtyczką minijack 3,5 mm. Aby to zrobić wystarczy w dowolnym trybie
podłączyć przewodem zakończonym wtyczką minijack 3,5 mm
dowolne urządzenie do wejścia AUX, a muzyka z niego zostanie
natychmiast odtworzona w głośnikach gramofonu. Odtwarzanie płyty
i plików z karty pamięci lub USB zostanie natychmiast przerwane.
Chcąc odtwarzać muzykę poprzez wejście AUX przerwij słuchanie
muzyki z płyty winylowej, gdyż podłączenie wtyczki minijack do gniazda
sprawi, że mechanizm obracania płyty się zatrzyma. Może to spowodować
uszkodzenie płyty i igły we wkładce.

5.5 Digitalizacja/zgrywanie muzyki z płyt winylowych do plików
WAV
Urządzenie umożliwia zgrywanie muzyki z płyt winylowych do postaci
plików WAV. Aby móc je zgrać trzeba wykonać następujące czynności.
1. Umieść płytę, z której chcesz zgrać muzykę na talerzu gramofonu.
2. Umieść pamięć USB lub kartę SD/MMC w odpowiednim gnieździe
(9) Rys. 1.
Nie zalecamy użytkowania sprzętu przy jednocześnie podłączonej
pamięci USB i karcie SD.
3. Włącz urządzenie pokrętłem (8) Rys. 1.
4. Unieś ramię gramofonu z wkładką i umieść igłę na płycie przed
utworem, który chcesz zgrać do pliku.
5. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Mode/REC (24)
Rys. 4, aż do usłyszenia cichego sygnału „ding” z głośników.
6. Aby zakończyć nagrywanie wciśnij i przytrzymaj przycisk
Mode/REC (24) Rys. 4, aż do usłyszenia sygnału „ding ding” z
głośników.
7. Podnieś ramię gramofonu i odłóż je na podpórkę.
8. Wyłącz urządzenie.
Pliki muzyczne zostaną zapisane w formacie WAV w katalogu
„RECORD” i będą oznaczone kolejnymi numerami.
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5.6 Podłączanie głośników, słuchawek lub wzmacniacza audio
1. Podłącz do analogowego gniazda minijack 3,5 mm w urządzeniu
(10) Rys. 1. końcówkę przewodu audio (nie znajduje się on w
zestawie). Do tego samego gniazda podłączysz słuchawki
stereofoniczne. Jeśli mają one inną wtyczkę, która nie pasuje do
gniazda w gramofonie, to użyj odpowiedniej przejściówki.
2. Jeśli dysponujesz przewodem z wtyczkami Cinch, to podłącz je
odpowiednio (prawy i lewy kanał) do gniazd (16) i (17) Rys. 2.
3. Jeśli korzystasz ze wzmacniacza lub urządzenia nagrywającego, to
wtyczk(ę/i) na drugim końcu przewodu podłącz do analogowego
wejścia
dźwiękowego
wzmacniacza
lub
urządzenia
nagrywającego.

5.7 Wymiana wkładki z igłą
Igła, jako bardzo delikatny element pracujący mechanicznie zużywa
się. Przy intensywnym korzystaniu zaleca się wymieniać ją wraz z wkładką
po około 250-300 godzinach odtwarzania. Zużyta igła może doprowadzić
do zniszczenia płyty.
Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie
podzespołów gramofonu.
W zestawie NIE MA zapasowej wkładki z igłą. Przed wymianą należy
się w nią zaopatrzyć na wolnym rynku.
Wymiany dokonuj przy WYŁĄCZONYM z prądu urządzeniu.
Aby wymienić wkładkę z igłą wykonaj następujące czynności.

1. Popchnij lekko zatrzask, aby uwolnić ramię z wkładką.
2. Zdejmij osłonę wkładki, aby umożliwić jej wyjęcie.

12
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3. Odłącz wkładkę z gniazda pociągając paznokciem jej
zabezpieczenie (czarny element tuż nad wkładką) delikatnie do
góry.
4. Odłącz przewody łączące gniazdo w ramieniu gramofonu i
wkładkę.

5. Podłącz przewody łączące gniazdo w ramieniu gramofonu z nową
wkładką.
Przewody są oznaczone kolorami, aby wyeliminować możliwość pomyłki.
6. Delikatnie przytrzymaj przewody.

13
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7. Umieść wkładkę w gnieździe na ramieniu gramofonu.
8. Zatrzaśnij zabezpieczenie wkładki.
9. Załóż na wkładkę osłonę i odłóż ramię gramofonu na podpórkę.

5.8 Wyłączanie, przechowywanie i przenoszenie urządzenia
1. Po zakończeniu odtwarzania umieść ramię gramofonu na podpórce
i zabezpiecz je przed przypadkowym obluzowaniem za pomocą
zatrzasku (3) Rys. 1.
2. Załóż zabezpieczenie na wkładkę z igłą.
3. Wyłącz urządzenie przekręcając pokrętło głośności do najniższej
wartości.
4. Zamknij pokrywę (2) Rys.1 i zabezpiecz ją zatrzaskiem (1) Rys. 1.
5. Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż ostygną jego
podzespoły.
Schowanie urządzenia przed wystygnięciem jego podzespołów może
doprowadzić do uszkodzeń, których nie obejmuje gwarancja.
6. Nieużywane urządzenie możesz schować lub przenieść. Wcześniej
upewnij się, że ramię gramofonu jest zabezpieczone przed
samoczynnym przemieszczaniem się, które mogłoby doprowadzić
do jego uszkodzenia.
7. Przenoś urządzenie po uprzednim upewnieniu się, że zostało ono
poprawnie zamknięte zatrzaskiem (1) Rys. 1.
Nie narażaj urządzenia na uderzenia lub silne wstrząsy. Mogą one
doprowadzić do uszkodzenia zarówno elementów mechanicznych jak i
elektronicznych.
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6. Rozwiązywanie problemów
W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do
gniazda w zasilaczu, komputerze lub powerbanku.
Sprawdź, czy gniazdo sieciowe nie jest uszkodzone i
czy dochodzi do niego prąd (może być wyłączony
bezpiecznik).
Urządzenie nie daje
Jeśli podłączasz urządzenie poprzez listwę zasilającą,
się włączyć.
to sprawdź, czy jest ona sprawna i czy wszystkie złącza
w niej działają.
Sprawdź, czy złącze USB w źródle energii nie jest
uszkodzone.
Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Sprawdź, czy igła jest prawidłowo ułożona w rowku
płyty.
Sprawdź, czy igła we wkładce nie jest zanieczyszczona
lub uszkodzona.
Nie słyszę żadnych
Sprawdź, czy do wkładki zostały prawidłowo
dźwięków podczas
podłączone przewody.
odtwarzania płyt.
Sprawdź, czy nie zostały podłączone słuchawki.
Sprawdź, czy nie został podłączony przewód AUX.
Sprawdź, czy nie została podłączona pamięć USB lub
karta SD.
Sprawdź, czy pamięć przenośna jest kompatybilna z
Problemy ze
urządzeniem (format plików FAT32, pojemność do 32
zgrywaniem
GB).
dźwięku na pamięć Sprawdź, czy jest wolne miejsce w pamięci przenośnej.
przenośną.
Jeśli używasz dysku w obudowie przenośnej, to
sprawdź, czy nie potrzebuje on dodatkowego zasilania.

Dźwięk ma niską
jakość.

15

Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana, pokryta
kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.
Sprawdź, czy igła we wkładce nie jest zanieczyszczona
lub uszkodzona.
Sprawdź, czy połączenie wkładki z ramieniem
gramofonu nie wymaga korekty.
Sprawdź, czy wybrano odpowiednią prędkość
odtwarzania do rodzaju płyty.
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Płyta nie pasuje do Sprawdź, czy nie trzeba użyć adaptera do płyt z
gramofonu
większym otworem centrującym.

Igła przeskakuje
przez ścieżki.

Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana,
zanieczyszczona lub krzywa.
Gramofon może nie być wypoziomowany.
Igła we wkładce może być uszkodzona, wymień ją na
nową.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem
producenta.

7. Konserwacja urządzenia
Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
• Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować
uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
• Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować
skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia,
stopić części z tworzyw sztucznych.
• Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
• Aby wydłużyć żywotność płyty czyść je przed odtwarzaniem za
pomocą antystatycznych ściereczek lub specjalnych szczoteczek. Nie
trzyj zbyt mocno, bo możesz zarysować płytę. Wkładkę z igłą można
przeczyścić miękkim pędzelkiem antystatycznym. Nie używaj
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Czyść tylko
urządzenie wyłączone i odłączone od zasilania.
• Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może
spowodować unieważnienie gwarancji.
• Opakowanie kartonowe urządzenia można poddać recyklingowi
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Symbol oznaczający karton, papier.
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8. Bezpieczeństwo otoczenia
Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub
gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia
lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego
kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE o 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.

10. Korzystanie z instrukcji
10.1 Zgody
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta 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.

10.2 Wygląd
Zdjęcia urządzenia oraz grafiki zamieszczone w tej instrukcji obsługi
mogą się różnic od rzeczywistego produktu.
17
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10.3 Znaki towarowe
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE
Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi
postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii
Europejskiej.
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