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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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SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

 

 

Model ORLLO 3CAM 

Procesor SSC8339DN 

Przetwornik obrazu (kamera 
przednia) 

SONY IMX307 Starvis 

Ilość pikseli 2 Mpx 

 
Podstawow
e 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 
 

 

6-soczewkowy  

Jasność obiektywu F/1.8 

Kąt widzenia 145° 

 
 
 
 
Parametry 
wideo/zdjęć 

Rozdzielczość wideo FHD (1920X 1080) HD (1280 X 720) 

Ilość klatek/s (fps)  30 
 

Format wideo MOV 

Kodek wideo H264 

Bit rate wideo 10 Mb/s  

Czas nagrań na SD Kamera przód: 1080P/30FPS dla 1min = 80 MB  
Kamera wewnętrzna: 720P/25FPS dla 1min = 38 MB 
Kamera tylna: 720P/25FPS dla 1min = 45 MB 
 

Przetwornik obrazu (kamera 
wewnętrzna) 

 
CMOS + IR (tryb dzień/noc) 

Ilość pikseli 1Mpx 
Podstawow
e 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 

4-soczewkowy 

Jasność obiektywu F/1.8 

Kąt widzenia 140° 

Rozdzielczość wideo HD (1280 X 720) 

Ilość klatek/s (fps) 25 
Przetwornik obrazu (kamera tylna) CMOS 

Ilość pikseli 1Mpx 

Podstawow
e 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 

4-soczewkowy 

Jasność obiektywu F/1.8 

Kąt widzenia 140° 

Rozdzielczość wideo HD (1280 X 720) 
Ilość klatek/s (fps) 25 

  
 
 

Tryb wideo wspiera Ekspozycja, Nasycenie 

  

Częstotliwość 50/60Hz 
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Funkcje 
dodatkowe 

HDR TAK 

Rodzaj nagrywania W pętli (1min, 2min, 3min) 

G-sensor  TAK, 3-osiowy 

Obsługa kart pamięci Max. 8-128GB C10, UHS1,UHS2 

 
 
 
Inne 

Diody IR  6 x IR kamera wewnętrzna ( auto przełączenie tryb dzień/noc) 

Funkcja kamery 
cofania 

TAK 

Wyświetlacz główny 3.0’’ 640*360 IPS 

Mikrofon Wbudowany  

Głośnik Wbudowany 

Gniazdo zasilania Mini-USB 

Kondensator Wbudowany super kondensator, Podtrzymujący działanie kamery, 
gdy odłączymy zasilanie Wodoszczelność  tylnej kamery IP67 

Zasilanie 5V/2.5A 

• Dwa rodzaje zasilania:  
Ładowarka samochodowa  
Napięcie wejściowe: DC 12-24V  
Napięcie wyjściowe: DC 5V/2.5A 
 

• Adapter zasilania z zabezpieczeniem przed rozładowaniem 
akumulatora. 

Napięcie wejściowe: DC 12-24V  
➢ 12V Odcięcie zasilania: 23.7V (±0.1V) 
➢ 24V Odcięcie zasilania: 11.8V (±0.1V) 

Napięcie wyjściowe: DC 5V/2.5A 

Temperatura pracy (-25°C;65°C) 

Waga 111g 

Wymiary 70×48×35 mm 
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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: -25 +65 °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. 

WAŻNE: 

• 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. 

• Przed zamontowaniem całego zestawu w samochodzie zalecane jest wcześniejsze 

sprawdzenie, czy urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz czy pracuje prawidłowo. 

• Kamera jest zgodna  z kartami pamięci od 16GB do 128 GB, microSD, microSDHC, 
microSDXC. Rekomedowane są karty posiadające klasę prędkości class 10 U3. Aby 
uniknąć problemów w działaniu kamery używaj kart renomowanych producentów. 
Wymagany system plików FAT32 lub exFAT32 . 

• Urządzenie nie posiada wbudowanej baterii. Nie można uruchomić urządzenia bez 

podłączonego zasilania Do prawidłowego zakończenia pliku wideo po odłączeniu 

zasilania służy wbudowany kondensator. Rekomendujemy stałe podłączenie 

urządzenia do zasilania poprzez adapter stałego zasilania. 

• Po włączeniu trybu parkingowego po wstrząsie (uderzeniu)urządzenie uruchamia się i 

zaczyna nagrywać  20 sekund wideo. 



str. 7 
 

• Kamera jest urządzeniem nagrywającym wideo, dźwięk i inne powiązane informacje 

dotyczące pojazdu w ruchu drogowym, a jej pliki stanowią jedynie pomocnicze 

odniesienie do wypadku. 

• Kiedy podczas odtwarzania na komputerze PC, wideo przycina się (klatkuje)  należy 

pobrać najnowsze kodeki wideo lub użyć innego odtwarzacza. 

• Po zamontowaniu karty pamięci w kamerze należy ją sformatować.  Wchodząc w 

ustawienia kamery-> Format karty pamięci 

 

Zalecany program do odtwarzania wideo z kamery (link do pobrania) : 

https://mpc-hc.org/downloads/ 

 

Uwaga:  

Kamerę tylną należy podłączać kiedy urządzenie jest wyłączone !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpc-hc.org/downloads/
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS PRZYCISKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Przycisk MODE 1) Przejście do ustawień 

MENU 

 

Przycisk w górę 1) Przejście w górę w  MENU 

2) Tryb wideo: włączenie 

ustawienia  głośności 

głośnika 

 

Przycisk włączenia 1) Długie przytrzymanie 

powoduje wyłączenie 

kamery 

2) Krótkie naciśnięcie 

powoduje zmianę podglądu 

 

Przycisk w dół 1) Przejście w dół w  MENU 

2) Tryb wideo: 

włączenie/wyłączenie 

mikrofonu 

 

Przycisk potwierdzenia 1) Powoduje akceptacje 

zmiany funkcji 

2) Tryb wideo: zmiana 

podglądu z kamery 
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MONTAŻ KARTY PAMIĘCI 

 

Zamontuj kartę pamięci microSD od 16GB-128GB klasy 10, jak pokazuje poniższy schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAŻ KAMERY NA SZYBIE 

 

Kamerę zamontuj w takim miejscu, aby nie utrudniała widzenia. 
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PODŁĄCZENIE KAMERY DO ZASILANIA 

 

Podłączenie kamery do zasilania może odbywać się na dwa sposoby: 

1) Podłącz kamerę do gniazda zapalniczki za pomocą dedykowanej ładowarki . 

 

 2) Podłącz kamerę za pomocą adaptera stałego zasilania (przy użyciu tego sposobu możemy 

skorzystać z trybu parkingowego, ponieważ kamera stale będzie zasilana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby uruchomić kamerę, należy podłączyć adapter do instalacji elektrycznej pojazdu (pod 

bezpieczniki).  Przewód żółty (BAT+)– przewód zasilania stałego, należy podłączyć w miejscu, 

gdzie zasilanie jest przez cały czas. Przewód czarny (GND) – masa pojazdu. Przewód czerwony 

(ACC) – stacyjka, należy podłączyć w miejsce gdzie po uruchomieniu pojazdu pojawia się 

zasilanie (zapłon) 

Urządzenie podłączone adapterem, w chwili podłączenia wszystkich przewodów nagrywa 

ciągle. Po odłączeniu zasilania przewodu czerwonego (ACC) kamera wyłącza się, natomiast 

zostaje w trybie czuwania. Gdy mamy włączony tryb parkingowy i nastąpi wstrząs, kamera 

automatycznie uruchomi się, nagra 10 sekundowy film, a następnie wyłączy się. 
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PODŁĄCZENIE KAMERY TYŁ/COFANIA 

 

Podłącz kamerę cofania jak pokazuje poniższy schemat. Końcówkę JACK podłącz do kamery 

przedniej. Przewód oznaczony kolorem czerwonym podłącz pod zasilanie (+) żarówki 

cofania/wstecznego. Podłączenie tego przewodu nie jest konieczne, ale kiedy przewód jest 

podłączony i włączymy bieg wsteczny, na wyświetlaczu automatycznie pokaże się obraz z 

kamery tylnej z liniami pomocniczymi. Kamerę tylną możemy zamontować  w środku 

samochodu przyklejając ją do szyby lub na zewnątrz przy pomocy wkrętów. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



str. 13 
 

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA 

 

Urządzenie  uruchomi się automatycznie i zacznie nagrywać film, gdy podłączymy zasilanie z 

gniazda zapalniczki pojazdu. Kamerę możemy także włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku           

Ważne: Automatyczne włączenie i wyłączenie możliwe jest tylko wtedy, kiedy  pojazd jest 

wyposażony w gniazdo zapalniczki, w którym pojawia się zasilanie po przekręceniu kluczyka.                                                      

Gdy napięcie będzie za niskie urządzenie automatycznie się wyłączy.  

Adapter stałego zasilania należy podłączyć tak jak zostało to pokazane wyżej , tylko wtedy 

kamera automatycznie będzie się uruchamiała w momencie włączenia zapłonu, i wyłączała. 

Przed rozpoczęciem nagrywania należy sformatować kartę SD.  

 

USTAWIENIA DATY I GODZINY 

 

Przy pierwszym uruchomieniu kamery ustaw datę oraz godzinę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ustawić przejdź do MENU i odszukaj ikonę Data i godzina. Ustaw odpowiednie wartości za 

pomocą przycisków [ ] i [ ]. Przejście do następnej komórki możliwe jest po 

przyciśnięciu [ ] . Kiedy przejdziemy po kolei po wszystkich komórkach , wyjdziemy z 

ustawień daty i godziny, a ustawienia się zapiszą automatycznie. 
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TRYB WIDEO /NAGRYWANIE WIDEO 

 

W trybie wideo, w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD pojawi się czerwona kropka, która 

oznacza nagrywanie. Aby, zabezpieczyć plik, który się nagrywa przed nadpisaniem lub 

usunięciem należy nacisnąć przycisk [  ] . Podczas nagrywania możliwe jest także 

włączenie i wyłączenie mikrofonu przez naciśnięcie  przycisku [ ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer Funkcja Objaśnienie 

1 Czas nagrania Wyświetlany czas nagrania  

2 Data i godzina Wyświetlana data i godzina 

3 Nagrywanie dźwięku Ikona informująca o nagrywanym 

dźwięku: ikona przekreślona – kamera 

nie nagrywa dźwięku, ikona otwarta – 

kamera nagrywa dźwięk 

4 Stan zasilania Ikona informująca o statusie zasilania 

kamery 
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5 Przycisk MENU Przycisk, za pomocą którego po 

wciśnięciu przechodzimy do menu 

kamery 

6 Przycisk głośności  Przycisk, za pomocą którego uzyskamy 

dostęp do zmiany  głośności dźwięku 

7 Przycisk zmiany podglądu z 

kamery 

Przycisk, za pomocą którego 

dostosujemy układ kamer na 

wyświetlaczu 

8 Mikrofon Przycisk, wyłączenia nagrywanego 

dźwięku w wideo 

9 Zabezpiecz wideo Przycisk, za pomocą którego 

zabezpieczmy nagranie w trakcie jego 

nagrywania przed nadpisaniem w 

pętli. Zapisane nagranie trafi do 

oddzielnego foldera. 

 

UWAGA: Kamera nie posiada trybu zdjęć, natomiast w każdym momencie odtwarzania wideo 

można zrobić zrzut ekranu, aby zapisać zdjęcie. 
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USTAWIENIA MENU 

 

Przejście do ustawień możliwe jest po naciśnięciu przycisku [ ]. Wyboru dokonujemy 

przyciskami [ ] i [ ]. Potwierdzenie ustawienia dokonujemy za pomocą przycisku 

[ ]. 

 

Ikona Funkcja Objaśnienie 

 

Nagrywanie Funkcja rejestrowania wideo 

 

Ustawienia daty i godziny Ręczne ustawienia daty i godziny 

 

Galeria Przeglądarka nagrań, możliwość 

wyboru: standardowe, zdarzenia-

EVENT. 

 

Ustawienia Rozdzielczość wideo – FHD/HD 

Czas pętli – 1/2/3min 

Nagrywanie głosu – Tak/Nie 
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Głośność – ust. Głośności urządzenia 

Dźwięk klawiszy – Tak/Nie 

Wygaszanie ekranu – Nie/1/3min 

Time lapse – Tak/Nie 

Tryb parkingowy – Nie/Min/Śr/Max 

G-sensor – Nie/Min/Śr/Max 

Język – wybór języka 

Znak wodny – Logo + Data/Data/Nie 

Częstotliwość – 50/60Hz 

Usuwanie plików – 

Standardowe/Zdarzenie 

  

Formatowanie  Formatowanie karty pamięci 

 

Tryb wideo  Wybór kamer, z których będzie 

nagrywane wideo: przednia + tylna / 

przednia + wewnętrzna/wszystkie trzy 

 

Przywrócenie ust. fabrycznych Powrót urządzenia do ustawień 

fabrycznych 

 

Informacje o produkcie Informacje o produkcie: wer. 

oprogramowania, model produktu 
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ODTWARZANIE WIDEO W KAMERZE 

 

Przejście do odtwarzacza możliwe jest po wejściu w MENU i wybraniu ikony galeria[ ]. 

Następnie wybierz, folder z którego chcesz odtwarzać wideo : nagrania zwykłe oraz nagrania 

zdarzenia. W folderze nagrania zwykłe są to pliki wideo  zapisywane ciągle. Folder „Zdarzenia” 

zawiera pliki zapisane po wstrząsie, które wykrył G-sensor lub pliki, które zostały zapisane po 

naciśnięciu” przycisku „SOS”. Pliki w tym folderze nie są nadpisywane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wybrać plik wideo, który chcemy odtworzyć użyj przycisków [ ] i [ ]. Odtworzenie 

lub zatrzymanie wybranego pliku odbywa się po naciśnięciu przycisku [ ].  Zmiana widoku 

wideo  z  kamery  możliwa jest po naciśnięciu przycisku [ ]. Aby cofnąć lub wyjść należy 

nacisnąć przycisk [ ]. 
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NAGRYWANIE AWARYJNE / SOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zabezpieczyć plik podczas nagrywania należy nacisnąć przycisk [ ]. Na 

wyświetlaczy zmieni się kolor zapisu z czerwonego na żółty. Plik zostanie zapisany w 

oddzielnym folderze o nazwie „Zdarzenie’’. W  tym folderze zapisywane są również pliki po 

wstrząsie. Należy ustawić odpowiednią czułość G-Sensor w ustawieniach.  Na Folder 

„Zdarzenie” przyjęte jest 40% pojemności karty pamięci, dlatego należy co jakiś czas 

sprawdzić ilość plików  w tym folderze. Kiedy folder się zapełni najstarsze nagrania wideo 

może zostać nadpisane przez nowe nagranie-zdarzenie.  

TRYB PARKINGOWY 

Uwaga: Tryb parkingowy dostępny jest tylko po podłączeniu kamery pod adapter stałego 

zasilnia. Kiedy kamera podłączona jest po przez ładowarkę samochodową nie ma możliwości 

uruchomienia trybu parkingowego.  

Po podłączeniu przejdź do ustawień kamery USTAWIENIA-> PODGLĄD TRYBU PARKING, 

wybierz odpowiednią czułość czujnika (na przykład czułość: średnia). Kiedy wyłączymy 

zapłon(brak zasilnia przewodu ACC) i nastąpi wstrząs/uderzenie, kamera automatycznie się 

uruchomi i nagra wideo i się wyłączy. Wideo zostanie zapisane w folderze „Zdarzenia”. 
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WYBÓR KAMER 

 

Przejdź do ustawień, aby wybrać nagrywanie z odpowiednich kamer . Domyślnie ustawiona 

jest nagrywanie z trzech kamer. Ustawienie możemy zmienić według swoich potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

USTAWIENIA PODGLĄDU 

 

Wybierz tryb podglądu jaki chcesz widzieć na wyświetlaczu. Zmiana trybu podglądu z kamery 

możliwa jest po naciśnięciu przycisku [ ]. Po wyłączeniu kamery i ponownym włączeniu, 

kamera pozostanie w ustawionym trybie podglądu. 
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Informacja na temat bezpieczeństwa 

1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko 

uszkodzenia urządzenia. 

2. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur. 

3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez 

dłuższy czas. W urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod 

wpływem temperatury może się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub 

wybuchnąć. 

4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na 

urządzenie. 

5. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy. 

6. 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. 

7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni 

spodni itp. 

8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, 

niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię 

urządzenia. 

9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. 

Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie 

urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. 

10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu 

łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych. 

11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 

12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta. 

13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. 

14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować 

tylko pod nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy 

niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem. 

 

 

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku 

poniżej : 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I

_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf 

 

 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.remondis-
electro.pl 

5. 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 wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. 
Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 
13 sierpnia 2005 r.  
 

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary 
pieniężne.. 

2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 

3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie 
surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu. 

http://www.remondis-electro.pl/
http://www.remondis-electro.pl/

