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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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Specyfikacja techniczna: 

• Procesor: ARM Cortex A7  Quad-Core 1.3GHz MT6580 

• System operacyjny: Android 5.1  

• Pamięć: eMMC Flash 8G 

• Pamięć RAM: DDR3L 1GB Częstotliwość 533MHz 

• Sieć: GSM&WCDMA (GSM 1800/1900 WCDMA 1900/2100,HSPA+(21Mbps) EDGE GPRS) 

• Kamera przednia: FullHD 1080P 30 FPS, przetwornik CMOS 

• Kąt widzenia kamery przód: 140°  

• Format pliku wideo 3gp, kodek H.264 

• Kamera wewnętrzna: 640*480 ( czarno-biała, tryb nocny)  

• Kąt widzenia kamery wewnętrznej: 90° 

• Sieć WIFI 802.11 b/g/n częstotliwość 2,4Ghz, hotspot WIFI 

• Wbudowany moduł GPS chipset 6580,  czułość -163dBm 

• Wbudowany mikrofon i głośnik 

• Wbudowany G-sensor 

• Obsługa kart pamięci do 32GB (microSD) 

• Napięcie zasilania 12-33V 

• Pobór prądu: Tryb nagrywania ~300-400mA, Tryb czuwania ~20-80mA 

• Wymiary 75*55*45mm 

• Waga: 135g 

 

 

 

Zestaw zawiera: 

• Kamera 

• Przewód zasilający (ok 2m) 

• 2x taśma 3M 

• Uchwyt (nakładka z 2 płaszczyznami) 

• Śruba mocująca uchwyt (nakładkę) 
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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_PRODUKTO

W_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf 

 

Ważne: 

• Urządzenie należy podłączyć do zasilania za pomocą oryginalnych dołączonych 

przewodów. 

• Ze względów bezpieczeństwa nie obsługuj urządzenia podczas jazdy. 

• Nie należy demontować ani rozbierać urządzenia 

• Do czyszczenia używać suchej ściereczki 

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


 4 

• Montaż urządzenia powinna przeprowadzać osoba uprawniona. 

• Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować 

zakłócenia w działaniu. 

• Urządzenia nie należy montować blisko ekranowanych elementów nadwozia ani blisko 

szyby tylnej – elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie. 

• Karta SIM nie może posiadać kodu PIN. 

• Karta SIM powinna być aktywna na połączenia wychodzące i przychodzące, SMS-y oraz 

posiadać włączoną transmisję danych komórkowych GPRS. 

• Karta SIM musi posiadać środki na koncie. 

• Przed demontażem/montażem karty SIM, urządzenie powinno  być wyłączone. 

• Temperatura pracy urządzenia: -30 do 65 °C 

• Podczas wyboru oferty u operatora, należy upewnić się czy dana oferta oraz karta 
SIM będzie kompatybilna z jej zastosowaniem w kamerze IP/GSM/4G/LTE. 

• Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego 
działania kamery to 3Mbit/s pobierania i wysyłania. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1) Przycisk [włączenia/wyłączenia] urządzenia 

długie naciśnięcie 

Przycisk [włączenia/wyłączenia] mikrofonu 

przez krótkie naciśnięcie 

2) Przycisk zabezpieczenia nagrania i 

przeniesienia do folderu EVENT 

3) Przycisk wykonania zdjęcia 

4) Przycisk [włączenia/wyłączenia] dźwięku 

urządzenia /przycisk SOS (3 sekundy) 

5) Dioda podczerwona  

6) Kamera wewnętrzna (czarno-biała) 

7) Wskaźnik pracy urządzenia (ciągłe światło – 

praca urządzenia, miganie - czuwanie 

urządzenia) 

8) Wskaźnik GPS (zielony) – (świeci ciągle- 

normalna praca-połączenie z satelitą; 

miganie-brak połączenia z satelitą) 

9) Wskaźnik GSM (niebieski) - (ciągle światło- 

normalna praca - połączenie z siecią;  

pulsowanie - szukanie sieci, brak środków na 

koncie, karta posiada kod PIN) 

 

 

Mikrofon 
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OPIS PODŁĄCZENIA 

 

          [1]  - Wtyczka – podłączenie do kamery 

[2]  -  B+ Przewód  podłączany pod instalacje pojazdu (zasilanie stałe +12V) 

[3]  -  ACC - Przewód  podłączany do zasilania pojawiającego się po  

           przekręceniu stacyjki (zapłon) (+12V) 

[4] -   GND - Przewód  podłączany do masy pojazdu (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w układ, który zabezpiecza akumulator przed całkowitym 

rozładowaniem. Dla instalacji 12V, napięcie odcinane jest gdy spadnie do 10,2V. Dla instalacji 

24V, napięcie odcinane jest gdy wartość spadnie do 21V. 
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URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania zamontuj w nim kartę pamięci, która wcześniej była 

sformatowana (format pliku FAT32). Pojemność maksymalnej karty pamięci to 32GB. Należy 

stosować karty minimum 10 klasy prędkości. Następnie zamontuj kartę SIM (microSIM) - karta 

SIM jest wymagana aby korzystać z funkcji lokalizatora GPS/podglądu na żywo/udostępnić 

hotspot WIFI. 

Po podłączeniu do zasilania [B+] , masy [GND] oraz przewodu [ACC] do zapłonu pojazdu, 

urządzenie uruchomi się automatycznie. Czerwona dioda powinna palić się ciągłym światłem. 

Kiedy urządzenie jest podłączone istnieje możliwość wyłączenia urządzenia za pomocą przycisku:

 

NAGRYWANIE 

Kiedy zapłon jest wyłączony urządzenie jest w trybie czuwania i nie nagrywa. 

Kiedy włączymy  zapłon kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie. Kamera kończy automatycznie 

nagrywanie kiedy zapłon zostanie wyłączony. Nie ma możliwości wyłączenia/włączenia nagrywania za 

pomocą przycisku. Kamera zapisuje filmy domyślnie w 3 minutowej pętli (nagrywanie cykliczne). Po 

zapełnieniu karty pamięci, najstarsze nagrania zostaną zastąpione nowymi. Pliki główne zapisywane są w 

folderze: DVRMEDIA\CarRecorder\GENERAL. 

Podczas pracy urządzenia możliwe jest zabezpieczenie pliku za pomocą przycisku [ ] . Plik wideo 

przenoszony jest do folderu EVENT (zdarzenie). Pojemność folderu EVENT to 1 GB, po zapełnieniu folderu 

najstarszy plik jest nadpisywany. W tym folderze EVENT zapisywane są również pliki, które zostały 

przeniesione po nagłym hamowaniu bądź mocnym wstrząsie. 

Rozdzielczość nagrywanego filmu: FULLHD (1920X1080p/30FPS). Rozdzielczość ustawiona jest domyślnie. 

Aby wykonać zdjęcie należy nacisnąć przycisk [ ]. Zdjęcie zapisze się w folderze PHOTO. Pojemność 

folderu PHOTO to 100 MB. Rozdzielczość zdjęcia to 2 Mpixele. 

Aby włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku na filmie należy nacisnąć krótko przycisk [ ]. Urządzenie 

nie wyświetla statusu włączenia/wyłączenia dźwięku. 

Aby włączyć/wyłączyć dźwięki urządzenia należy nacisnąć przycisk [ ] . Urządzenie wypowie 

komunikat o treści [music unmute] - jak dźwięk został włączony i [music mute] – jak dźwięk został 

wyłączony. 
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LOKALIZACJA GPS 

Urządzenie wyposażone jest w moduł GPS. Śledzenie lokalizacji możliwe jest przez aplikację mobilną oraz 

platformę www. Lokalizowanie (odświeżanie pozycji) odbywa się w momencie kiedy pojazd ma włączony 

zapłon oraz się porusza. Kiedy urządzenie jest w trybie czuwania pozycja się nie odświeża. W trybie 

czuwania jest możliwość transmisji wideo oraz zdjęć w czasie rzeczywistym (On-line). 

ALARM WIBRACYJNY  

Alarm wibracyjny zostaje aktywowany po 5 minutach gdy zostanie wyłączony zapłon pojazdu. 

Po upływie tego czasu, w momencie wykrycia wstrząsu (wibracja) zostaje aktywowany alarm 

dźwiękowy. Alarm trwa 10 sekund (wskaźnik alarmu zaczyna pulsować) i wysyłane zostaje 

powiadomienie (push) do aplikacji w telefonie. Jeśli nastąpi kolejny wstrząs aktywowany jest 

kolejny alarm. Po wstrząsie nagrywane jest wideo z kamery  i zapisywane na serwerze. 

HOTSPOT 

Urządzenie wyposażone jest w moduł WIFI za pomocą którego możemy udostępnić Hotspot (Internet).  W 

urządzeniu należy zamontować kartę SIM z danymi transmisji komórkowej. Aby połączyć się z siecią WIFI 

należy wyszukać w ustawieniach naszego telefonu sieć urządzenia (nazwa sieci WIFI to IMEI zaczynający 

się od 3516…) oraz wprowadzić hasło sieci wifi (ostatnie 8 cyfr numeru IMEI). Podczas korzystania z 

urządzenia jako HOTSPOT, zapłon w aucie powinien być uruchomiony, a lokalizacja dla telefonu 

włączona.  
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APLIKACJA MOBILNA I PLATORMA WWW 

Platforma WWW : www.car-matrix.com 

Aplikację należy pobrać z poniższego QR kodu lub ze sklepu PLAY/APPSTORE . Nazwa aplikacji: „CarMatrix” 

 

 

Uwaga: Zalogowanie na platformę www możliwe będzie dopiero po 

dodaniu urządzenia w aplikacji mobilnej. 
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Po pobraniu i  zainstalowaniu aplikacji należy się zrejestrować. Aby to zrobić należy wpisać swój e-mail i 

wysłać kod weryfikacyjny naciskając na [ ] . Po otrzymaniu kodu na e-mail należy go 
wprowadzić i zalogować się. Czas na wprowadzenie kodu to 60 sekund. 

Następnie należy podać wymyślone hasło (password) za pomocą, którego później będziemy się 
logować do aplikacji. 

Rejestracja w aplikacji: 

 

Dalej, należy zeskanować kod QR lub wprowadzić numer IMEI ręcznie znajdujący się na obudowie 
urządzenia. Po dodaniu urządzenia do aplikacji i zmianie hasła możliwe jest lokalizowanie z 
poziomu aplikacji mobilnej lub strony WWW. 

Dodawanie urządzenia do aplikacji: 
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Następnie należy wprowadzić numer rejestracyjny oraz podać nazwę urządzenia.  

Dalej należy  nacisnąć [ ] 

 

 

 

  

 

 

 

 

Po zalogowaniu otrzymujemy stronę główną aplikacji: 
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WYBÓR POJAZDU  

 

 

HISTROIA PRZEBYTEJ TRASY 
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MENU GŁOWNE APLIKACJI 

 

USTAWIENIE STREFY GEO-OGRODZENIA 

Aby ustawić strefę należy wybrać odpowiednią lokalizację ogrodzenia oraz wyznaczyć odpowiedni 

promień. Po wybraniu i  ustawieniu należy nacisnąć [ ] aby zaakceptować strefę. 

Sprawdzanie i usuwanie stref ogrodzenia zalecamy przez platformę WWW. 
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ZDJĘCIA W APLIKACJI MOBILNEJ 

Aby pobrać zdjęcie należy sprawdzić czy urządzenie jest online w aplikacji mobilnej. Po naciśnięciu na 

ikonę: [ ] należy wybrać odpowiednią kamerę z której chcemy wykonać zdjęcie i pobrać je na 

aplikację . Po wybraniu zdjęcie powinno zaktualizować się na liście pobranych zdjęć. 
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NAGRANIA W APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ PODGLĄD W CZASIE 

RZECZYWISTYM 

Aby pobrać wideo należy sprawdzić czy urządzenie jest online w aplikacji mobilnej. Po naciśnięciu [

] należy wybrać odpowiednią kamerę oraz wybrać długość filmu. Po dokonaniu wyboru, film powinien się 

zaktualizować na liście pobranych filmów. 
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PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM 

Aby połączyć się z  urządzeniem w czasie rzeczywistym należy sprawdzić czy jest online w aplikacji 

mobilnej. Po naciśnięciu [ ] zostanie nawiązane połączenie i przy dobrym połączeniu internetowym 

wyświetli się podgląd z kamery na żywo. Istnieje możliwość nagrania podglądu po naciśnięciu [REC]. Aby 

zakończyć podgląd należy nacisnąć [Hang up]. 
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SYNCHRONIZACJA MEDIÓW 

Urządzenie możemy połączyć przez WIFI z naszym telefonem. Kiedy połączymy urządzenie 

powinien pokazać się status [ ].  Po połączeniu mamy możliwość importowania zdjęć i 

nagranych filmów z karty pamięci, która jest zamontowana w urządzeniu. Nazwa sieci WIFI to 

numer IMEI urządzenia, hasło to 8 ostatnich cyfr numeru IMEI. 

Podczas korzystania z urządzenia SYNCHRONIZACJI MEDIÓW, zapłon w aucie powinien być uruchomiony, 

a lokalizacja dla telefonu włączona.  
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POWIADOMIENIA 

W tej zakładce otrzymujemy wszystkie powiadomienia(alarmy) z urządzenia : przekroczenie geo-

strefy, status włączonego zapłonu, alarm wibracyjny i inne. 
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USTAWIENIA ALARMÓW 

 

Po przesunięciu możemy włączyć/wyłączyć dany alarm lub powiadomienie w aplikacji 
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KOMENDY SMS  

Kiedy po podłączeniu i  włożeniu karty SIM,  urządzenie  jest offline(niebieska dioda miga) należy 

wysłać komendę. Komendę wysyłamy  na numer  telefoniczny karty, która jest w urządzeniu .  

Wysyłamy pierwszą i drugą komendę z tabelki poniżej :  

1) SERVER#666666#1#gpsdev.car-matrix.com#21100 

2) APN#666666##internet#260#02# dla operatora T-mobile  

Po wysłaniu tych komend urządzenie powinno pokazać się jako online. Gdy nadal jest 

offline spróbuj odłączyć zasilanie i ponownie podłączyć lub zmienić kartę SIM. 

OPIS 
KOMENDY 

KOMENDA PRZYKŁAD INFO 

Ustawienie 
Serwera 

SERVER#666666#1#<DO
MIAN NAME>#<PORT># 

SERVER#666666#1# 
gpsdev.car-

matrix.com#21100 

ok 

Ustawienie 
APN 

APN#666666#<nazwa># 
<apn>#<MCC>#<MNC># 

Dla sieci T-mobile 
APN#666666##internet#

260#02# 

APN= dla 
większości 

operatorów to 
„internet” 

MCC dla polski to 
260 

MNC: 
- T-mobile- 02 

-Orange-03 
-PLUS-01 
-PLAY-06 

 

Sprawdzenie 
parametrów 
(IMEI, GPS, 

time-zone, ..) 

PARAM#666666  INFORMACJE 
ZWROTNE 

Sprawdzenie 
statusu (sygnał 

GPS, sygnał 
GSM, status 

ACC- zapłonu) 

STATUS#666666  INFORMCJE 
ZWROTNE 

Zmiana hasła PASSOWRD#666666#<B
> 

PASSOWRD#666666#123
456 

<B> to nowe hasło 
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Przywracanie 
ustawień 

fabrycznych 

RESTORE#666666  OK 

Restart 
urządzenia 

REBOOT#666666  OK 

Wyłączenie SHUTDOWN#666666  OK 

Czułość alarmu 
wibracyjnego 

VIBRATOR#666666#[T] VIBRATOR#666666#4 
 
 

Domyślnie to wartość: 4 

[T] to czułość 
alarmu 

wibracyjnego 
wartości od (0-

250) 0 to-
największa 

czułość 

Czułość G-
sensor( 

przeniesienie 
pliku do 

folderu Event) 

CRASH#666666#[0~255] CRASH#666666#176 
 

Domyślnie to wartość 
176 

0 to największa 
czułość , 255 to 
najmniejsza 
czułość 

ROAMING ROAMING#666666#<ON
/OFF> 

ROAMING#666666#ON Domyślnie 
wyłączony 

 

Wykaz MNC dla innych operatorów dostępny pod adresem : 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code 

 

 

Uwaga:  

Urządzenia automatycznie pobiera najnowsze oprogramowanie z serwera kiedy jest „online” . Po 

pobraniu je aktualizuje. Aby sprawdzić wersję urządzenia należy wysłać odpowiednią komendę na numer 

karty, która jest w urządzeniu.  Treść komendy:  

VERSION#666666 

Odpowiedź: [VERSION]C8_EN_V(…….) liczba w nawiasie oznacza wersje oprogramowania 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code
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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_PRODUKTO

W_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/
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 ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":       

 
 

 

http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-

samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html 

 

http://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html 

http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html

