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LX-400GTL DUAL
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II.
I.
WSTĘP
WSTĘP:

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu
ORLLO.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące
specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego
funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.
Należy uważnie przeczytać treść niniejszej
instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.
Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania i korzystania z
urządzenia.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania
urządzenia.
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III.
II.
CECHY I
FUNKCJE
CECHY
URZĄDZENIA
ORAZ
FUNKCJE
URZĄDZENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamera przednia (Full HD 1080P/29fps)
Nawigacja on-line, współpracuje z Yanosik, Google Map,
Auto Mapa i innymi
Smart Internet Connection (3G, Router, Wi-Fi)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Android 4.4+ KitKat open system
Duży dotykowy wyświetlacz IPS 5 cali
Czujnik zderzeniowy G-sensor
Sklep Play, You Tube, Chrome, Menadżer plików,
Wiadomości, Konta Google
Lokalizacja GPS - Tracking
Wbudowany moduł Bluetooth i WiFi
Kalendarz, kalkulator, książka telefoniczna
Głośnik i mikrofon
Możliwość bezpłatnego pobierania aplikacji na
system Android
Możliwość oglądania TV internetowej i słuchania radia
Montaż kart SIM, sieć 3G
Połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS - dzięki
karcie SIM
Odtwarzacz audio i wideo; czytanie książek i czasopism
Funkcja zestawu głośnomówiącego, rozpoznawanie głosu
Wbudowana pamięć wewnętrzna 8GB, slot kart microSD do
128GB
Pamięć RAM 1GB DDR3
USB 2.0
Transmiter FM
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IV.
OPIS
III.
TECHNICZNY
OPIS
URZĄDZENIA
TECHNICZNY
URZĄDZENIA

Specyfikacja Techniczna:
Lusterko :
•
•
•
•
•

Procesor MT6582 Quad-Core 1,3GHz
System Android 4.4+
Ram 1Gb DDR3 Frequency 533 MHz
Zakres GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100/900
5 cali wyświetlacz o rozdzielczości 960X540HD z pojemnościowym
wyświetlaczem
• Wbudowany głośnik
• Wsparcie APE,MP3,WAV,WMA i inne formaty audio
• Wsparcie dla AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPG,RM/RMVB i inne
formaty video
• Wsparcie dla BMG, GIF, JPG, PNG i inne formaty
• DVR nagrywanie w rozdzielczości 1080P (30 FPS, kodowanie
H.264)
• Format pliku: 3gp, MP4
• Moduł (3G)WCDMA, (2G)EDGE,GSM
• Wbudowany mikrofon, rozpoznawanie mowy
• Moduł Bluetooth
• Moduł WIFI 802.11 b/g/n o częstotliwości pracy 2,4 GHz
• Zdjęcia o rozdzielczości 2 mega pixel
• USB 2.0
• Wsparcie dla kart TF (micro SD 4-128GB)
• Transmiter FM
Kamera tył:
• Przetwornik obrazu ¼’’ CMOS Kolor
• Rozdzielczość wideo: 1Mpixel 1280x720p
• Procesor: SN9C5811 (Sonix Technology)
• Format kompresji: H.264 720p-30FPS/MJPG 720P-30FPS
• Obiektyw: 4 soczewkowy szklany
• Jasność przesłony: F2.0
• Kąt widzenia: 130°
• Napięcie pracy kamery: 5V
• Temepratura przechowywania: -40°C~+85°C
• Temperatura pracy: -20°C~+70°C
• Pobór prądu: 170mA
• Rozmiar kamery: 37mm x 27mm x 25mm

•

Długość przewodu z wtyczką: 50cm
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IV.
IV.
OPIS
OPIS
TECHNICZNY
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
URZĄDZENIA
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Opis funkcji przycisków oraz wyjść:

IV.
OPIS
TECHNICZNY
URZĄDZENIA

1. Kamera wewnętrzna
2. Włącznie/wyłączanie urządzenia
(krótkie naciśnięcie powoduje wygaszenie ekranu )
3. Przycisk szybkiego powrotu
4. Przejście do ekranu głównego
5. Przyciszenie dźwięku
6. Podgłośnienie dźwięku
7. Wyciszenie dźwięku
8. Otwory umożliwiające chłodzenie procesora
9. Slot karty TF microSD
10. Port microUSB do wymiany danych
11. Przewód podłączenia zasilania
12. Przewód podłączenia kamery cofania
13. Otwory umożliwiające chłodzenie procesora
14. Zaczepy do montażu urządzenia do oryginalnego lusterka
15. Klapka karty SIM
16. Głośnik
17. Regulowany obiektyw
18. Gniazdo słuchawkowe

Montaż kart

Po odkręceniu klapki z tyłu obudowy lusterka możliwa jest instalacja karty SIM( karta
microSIM). Należy przesunąć blaszkę w celu zabezpieczenia karty.
Kartę pamięci (microSD).Zalecana pojemność karty od 16Gb do 128Gb. Montaż karty
pokazany na rysunku:
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V.
PRZED
PIERWSZYM
UŻYCIEM

Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:
Urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi
temperaturami. W czasie dużego nasłonecznienia unikać
bezpośredniego skierowania światła na obiektyw kamery, może dojść
do prześwietlenia nagrań. Jest to zjawisko naturalne. Urządzenie nie
może pracować w środowisku zapylonym lub zawierającym opary
substancji żrących i agresywnych. Urządzenie przeznaczone jest do
pracy w temperaturze: -10 +50 stopni C. Urządzenia nie należy
pozostawiać w samochodzie w mroźne dni oraz po zakończeniu jazdy
w dni upalne. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie nagłych i
dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować kondensację
wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W
przypadku wystąpienia kondensacji wilgoci, przed użyciem należy
zaczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie. Powierzchnię ekranu
można łatwo zarysować. Należy unikać dotykania jej ostrymi
przedmiotami. Nigdy nie należy czyścić włączonego urządzenia. Do
wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia należy używać
miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu
nie należy używać ręczników papierowych Należy unikać zbyt długiego
wystawiania urządzenia na działanie bezpośredniego światła
słonecznego, może to doprowadzić do przegrzania co może
spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie zdejmuj osłony urządzenia.
Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez
użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie
przez autoryzowany serwis. Chroń urządzenie przed kontaktem z
wodą i wilgocią, aby uniknąć porażenia prądem.
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V.

WAŻNE:

PRZED

•

PIERWSZYM

•

UŻYCIEM
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby
odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub
uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu
poglądowego.
Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i
przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i
gwarancją.
Instalację urządzenia powinna przeprowadzać osoba kompetentna.
Pamiętać należy aby wyłączyć silnik pojazdu przed podłączaniem
urządzenia do zasilania (przewody ACC i B+)
Przed wyjęciem/włożeniem karty TF (micro SD) i karty SIM należy
wyłączyć urządzenie
Gdy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres należy
odłączyć wtyczkę od przewodów zasilania (może spowodować
rozładowanie akumulatora).
Gdy urządzenie nie wykrywa karty TF (skontroluj kartę) należy
ponownie włączyć urządzenie i sformatować kartę.
Bezpiecznik zasilania powinna wymienić osoba kompetentna.
Urządzenie powinno być podłączone do pojazdu, który jest
wyposażony w instalacje 12-33 volt .
Produkt powinien być tak zainstalowany aby nie utrudniał widzenia
kierującemu.
Kamerą cofania : Kamera załączana jest po podaniu zasilania
(podłączenie pod żarówkę cofania- opis podłączenia znajduje się w
dalszej części instrukcji).
Przed zamontowaniem całego zestawu w samochodzie zalecane
jest wcześniejsze sprawdzenie czy urządzenie nie powoduje
zakłóceń oraz czy pracuje prawidłowo.
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VI.

Opis ikon ekranu głównego

EKRAN
STARTOWY
URZĄDZENIA
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VI.
NAWIGACJA

Opis poszczególnych funkcji ekranu głównego
1.Nawigacja GPS
Urządzenie ma wbudowany nadajnik GPS, dzięki któremu możemy określić
swoją pozycje na mapie oraz znaleźć drogę do wyznaczonego celu.
Domyślna nawigacja urządzenia to aplikacja Google Maps. Po włożeniu
karty SIM z dostępnymi środkami możliwa jest nawigacja online
(zalecane). Użytkownik może także zainstalować inną nawigację ze Sklepu
Play(np. nawigację offline Sygic lub TomTom). Po pobraniu map,
wbudowany nadajnik GPS umożliwia nawigacje w trybie offline.

Po zamontowaniu karty SIM i zainstalowaniu aplikacji Yanosik , lusterko
może służyć jako komunikator, który ostrzeże Cię o sytuacji na drodze:
fotoradarach, kontrolach prędkości, zagrożeniach, kontrolach ITD i
nieoznakowanych patrolach. Pomoże ominąć korki.
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VI.

GPS tracking

Platforma
GPS TRACKING

Po włożeniu karty SIM do urządzenia i po włączeniu danych internetowych
wysyłany jest sygnał GPS z urządzenia na platformę trackingową.
Lokalizator GPS musi być włączony. Aby to zrobić należy przejść do
ustawień ->lokalizacja.
Platforma umożliwiająca śledzenie to http://www.car-matrix.com.

Kod QR do pobrania aplikacji:
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VI.
Platforma
GPS TRACKING

Aby się zarejestrować, należy pobrać na telefon aplikację Car-Matrix z QR
kodu. Następnie, wpisać e-mail i wysłać kod weryfikacyjny. Po otrzymaniu
kodu na e-mail należy go wprowadzić i zalogować się. Czas na
wprowadzenie kodu to 60 sekund.
Rejestrowanie w aplikacji

Dalej, należy zeskanować kod QR lub wprowadzić numer IMEI znajdujący
się na tyle obudowy lusterka. Po dodaniu urządzenia do aplikacji i zmianie
hasła możliwe jest lokalizowanie lusterka z aplikacji mobilnej lub strony
WWW.
Dodawanie urządzenia (lusterka) do aplikacji:
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VI.

Informacje o urządzeniu:

Platforma
GPS TRACKING

Panel zarządzający w aplikacji telefonu

13

VI.
Platforma
GPS TRACKING

Po zarejestrowaniu możliwe
(http://www.car-matrix.com/).

jest

logowanie

na

platformę

Aby się zalogować należy wprowadzić w rubryce konto e-mail, który podaliśmy
przy rejstrowaniu oraz hasło, które zostało później przez nas zmienione.

Panel zarządzający na stronie WWW:
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VI.
KAMERA DVR

2.Kamera DVR
Po włączeniu urządzenia i uruchomieniu nagrywania na ekranie pojawi się poniższy
komunikat. Komunikat informuje, że aby nagrywanie było możliwe należy umieści kartę
pamięci(microSD) w slocie urządzenia.

Kamera automatycznie uruchamia nagrywanie wideo 25 sekund po
podłączeniu zasilania. W lewym górnym rogu pokazuje czas, prędkość i
współrzędne - jeśli mamy włączoną lokalizację GPS. Pliki wideo
zapisywane są w folderze [General-Główny]. Urządzenie posiada
wbudowany czujnik G-sensor, który w razie kolizji przenosi plik z
nagraniem do folderu [Event-zdarzenie]. Aby usunąć pojedyncze nagrania
lub przenieść na inny nośnik pamięci należy przejść do Menadżera plików,
który znajduje się w zainstalowanych aplikacjach. Należy odszukać folder
(na karcie pamięci lub pamięci wewnętrznej)
[DVRMEDIA]→[CarRecorder], z którego to folderu można usunąć lub
przenieść pojedyncze lub wszystkie nagrania. Zdjęcia zapisywane są w
folderze [PHOTO].
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VI.
KAMERA DVR

2.Kamera DVR
Urządzenie nie posiada ustawień wideo.
Po naciśnięciu[
] pokazuje się okno wyboru kamery przedniej lub
wewnętrznej oraz wybór rozdzielczości nagrywania kamery przedniej.

Po naciśnięciu [
] pokazują się foldery FRONTVIDEO,BACKVIDEO,
FRONTEVENT, BACKEVENT oraz PHOTO

.
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VI.
TELEFON
I

3.Telefon
Po włożeniu karty SIM do urządzenia możliwe jest wykonywanie połączeń,
wysyłanie SMS-ów, MMS-ów oraz zapis nowych kontaktów.

KALENDARZ

4.Kalendarz
(możliwość zapisu przypomnień i powiadomień)
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VI.
GODZINA I
ODTWARZACZ

5.Godzina i funkcje

6.Odtwarzacz muzyki
Po skopiowaniu lub pobraniu plików muzycznych na urządzenie możliwe
jest odtwarzanie muzyki w wielu formatach podanych w specyfikacji.
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VII.
USTAWIENIA

7.Ustawienia
• Skróty ustawień
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VII.

• Ustawienia główne

USTAWIENIA

1. Zarządzanie kartą SIM (informacje o karcie SIM)
2. WIFI (włączenie/wyłączenie, dodanie nowej sieci, ustawienia WIFI)
3. Bluetooth (włączenie/wyłączenie , wyszukiwanie i dodawanie nowych
urządzeń, ustawienia Bluetooth)
4. Użycie danych (Informacje o wykorzystaniu danych komórkowych oraz
Wi-FI przez urządzenie)
5. Tethering i punkt dostępu (opcje udostępniania internetu)
6. Zarządzanie kartą SIM
7. [Więcej…] (Wybór aplikacji do obsługi wiadomości SMS oraz opcja
udostępniania interentu przez kabel USB)
8. Wyświetlacz (jasność/ręczne ustawienie jasności ekranu)
9. Pamięć (informacje o dostępnej pamięci wewnętrznej i karty micro SD,
wybór zapisu na pamięć wewnętrzną lub kartę TF, formatowanie)
10. Aplikacje (informacje o zainstalowanych aplikacjach)
11. Lokalizacja (ustawienia trybu lokalizacji)
12. Night mode (ustawienia czasu przejścia w tryb nocny)
13. Ignition turn on the recorder(nagrywanie po uruchomieniu silnika
zapłonu)
14. Vibration alarm(alarm głosowy lub powiadomienie push w aplikacji
car-matrix po wstrząsie lub uderzeniu)
15. Język, klawiatura, głos (ustawienie języka urządzenia, ustawienia
słownika, głosu oraz szybkości wskaźnika urządzenia)
16. Kopie zapasowe (ustawienia zapisu kopii zapasowej, zabezpieczenia
DRM, ustawienia fabryczne)
17. [Konta] (Dodawanie oraz zarządzanie kontami [np. poczty e-mail])
18. Data i godzina (ustawienia daty, godziny, formatu, strefy czasowej)
19. Informacje o telefonie – urządzeniu (aktualizacje systemowe i
oprogramowania, nr modelu, wersja systemu Android i inne)
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Ważne:
Aby przesyłać dane (multimedia) przez Bluetooth, należy połączyć
lusterko przez nazwę JC900.
ALARM WIBRACYJNY
Alarm zostaje uruchomiony kiedy urządzenie wykryje wibrację lub
wstrząs. Kiedy zostaje włączony sygnał dźwiękowy oraz jeśli urządzenie
zostało dodane do aplikacji car-matrix dostajemy powiadomienie o
alarmie.
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VIII.
EKRAN
PODRZĘDNY I
UKRYTE
FUNKCJE
EKRANU

8.Ekran podrzędny (zainstalowane aplikacje)
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VIII.
EKRAN
PODRZĘDNY
I UKRYTE
FUNKCJE
EKRANU

8.Ekran podrzędny (zainstalowane aplikacje)
1. Aplikacja, która łączy urządzenie z telefonem przez Bluetooth (aby
sparować urządzenie z telefonem należy odszukać nazwę ”BTDialer”)
2. Kalkulator
3. Kalendarz
4. Przeglądarka internetowa Chrome
5. Zegar (alarm, zegar, minutnik, stoper)
6. Downloads - Pobrane pliki
7. Drive (wirtualny dysk Google)
8. Kamera DVR (obsługa kamery głównej)
9. Menadżer plików (przegląd plików dostępnych na karcie TF i pamięci
wewnętrznej urządzenia)
10. Transmiter FM (umożliwia łączenie za pomocą fal radiowych np. z
radiem samochodowym)
11. Gmail-skrzynka pocztowa
12. Google (wyszukiwarka internetowa)
13. Google Settings (ustawienia konta Google)
14. Google+ (serwis społecznościowy Google)
15. Hangouts (wiadomości SMS)
16. Keep (notatnik, informator)
17. Maps (mapy Google)
18. Wiadomości (wiadomości SMS)
19. Wiadomości Google (serwis informacyjny Google)
20. Osoby (kontakty Google)
21. Telefon (funkcja telefonu)
22. Zdjęcia (galeria zdjęć Google)
23. Gry Play (gry Google)
24. Serwis YouTube (aplikacja do przeglądania filmów YouTube)
25. Osoby (kontakty Google)
26. Sklep Play (po zalogowaniu możliwość pobierania nowych aplikacji)
27. Quickoffice (narzędzia biurowe)
28. Ustawienia (ustawienia urządzenia)
29. Videos (przeglądanie wideo)
30. Wyszukiwanie głosowe (wyszukiwarka głosowa Google)
31. Serwis YouTube (aplikacja do przeglądania filmów YouTube)
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IX.
Zestaw
Zestaw głośnomówiący
Głośnomówiący

Aby połączyć telefon z lusterkiem (zestawem głośnomówiącym) należy
wejść do aplikacji [BlutoothPhone]

następnie wybrać ustawienia.

W telefonie wyszukać nazwę zestawu głośnomówiącego [BtDailer……] lub
[Mirror…] . Następnie wybrać odpowiednie i połączyć . W aplikacji w
ustawieniach pojawi się nazwa Bluetooth naszego telefonu i napis
connected. Automatycznie zostaną dodane kontakty.

Ważne:
Aby wykonywać połączenia przez zestaw głośnomówiący bluetooth,
opcja Bluetooth Switch musi być włączona
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X.
Transmiter FM
Transmiter FM
Lusterko można połączyć z radiem samochodowym. Po ustawieniu
odpowiedniej fali w transmiterze lusterka i radiu samochodowym
możliwe jest połączenie. Po połączeniu możemy odtwarzać muzykę z
lusterka, którą słychać w głośnikach radia samochodowego.

Uwaga:
Podczas połączenia lusterka z radiem samochodowych przez opcję
transmitera FM, rozmowy będą realizowane przez głośniki
samochodowe pojazdu.
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Obsługa kart pamięci powyżej 32GB
Kamera obsługuję karty pamięci microSD,HC,XC od 4 do 128GBG. Kiedy
kamera nie wykrywa karty powyżej 32GB należy ją sformatować przy
użyciu poniższego programu .
1) Należy pobrać na komputer program z linku :
http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe .
2) Włożyć kartę pamięci do slotu komputera za pomocą adaptera lub
czytnik USB
3) Po pojawieniu się okna Autoodtwarzania dysku należy je zamknąć
4) Uruchomić program „FAT-32-Formatter.exe”
5) Następnie należy wybrać odpowiednią literę dysku(włożona karta
pamięci) i kliknąć przycisk „START”
6) Po poprawnym zakończeniu powinno pojawić się „DONE „
7) Zamknąć okno przyciskiem „Close”, a następnie wyjąć kartę
8) Karta pamięci 64GB jest gotowa do użycia w kamerze.
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XI.
PODŁĄCZENIE

Podłączenie wideorejestratora:
LX-400GTL
1. Za pomocą wtyczki do gniazda zapalniczki

2. Za pomocą przewodów pod instalację samochodową +12v
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XI.
MONTAŻ

Oznaczenie przewodów :
1.
2.
3.
4.

Wtyczka – połączenie przewodów zasilających z lusterkiem
ACC - Przewód wzbudzający podłączany do zasilania pojawiającego się po
przekręceniu stacyjki
GND - Przewód podłączany do masy pojazdu
B+ Przewód podłączany pod instalacje pojazdu (zasilanie stałe +12v)
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XI.
MONTAŻ
[kamera cofania]

Po podłączeniu przewodu czerwonego pod żarówkę cofania otrzymujemy
pełny obraz z kamery oraz linie pomocnicze podczas cofania samochodem.
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XI.
MONTAŻ

Montaż Lusterka LX-400GTL
Montaż do oryginalnego lusterka za pomocą elastycznych pasków.
(mocowanie standardowe)
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XII.
GWARANCJA
I WSPARCIE
PO
SPRZEDAŻY

Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe:
GWARANCJA
Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie
produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano
inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi
naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów
realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
ZWROT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrotu
zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od otrzymania
produktu.
W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca,
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14
dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014
r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość
jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a
Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i
profesjonalnej pomocy technicznej. Przeszkoleni specjaliści ORLLO
odpowiedzą na pytania dotyczące funkcjonowania zakupionego
urządzenia i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
Kontakt z Działem Technicznym ORLLO:
Tel. 600 015 406 lub e-mail orllo@orllo.pl
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XIII.
OFERTA
ORLLO

ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH
Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o
najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.
Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji,
wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań
technicznych i najnowocześniejszego design’u. Naszą ofertę kierujemy do
tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia. Wśród
oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe,
kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne,
lokalizatory GPS, smartwatche i inne.
Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na
zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z
kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na
klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie
klientów.
Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych
usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni
współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach.
Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej
firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy
różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl
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Informacja na temat bezpieczeństwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia
urządzenia.
Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego
promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować
kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W
przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się
szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż,
modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych
cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1.

2.

3.

4.

5.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim
nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania
nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
wynoszącej min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub
w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu
nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej
lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondiselectro.pl
Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych,
serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w
pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe
elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane
prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na
sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza,
że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do
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wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.
Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do

