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Moda · Nauka & Technologia · Smak 
Radośd z  życia － “KIVOS” 

 
Kamera wideo „Full HD” to produkt najwyższej technologii, integrujący w sobie urządzenia: aparat 
fotograficzny, kamera wideo „Full HD”, monitor w jednym. 
Jest to miniaturowy, profesjonalny samochodowy rejestrator bezpieczeostwa, wyposażony w kamerę 
rejestrującą wideo w najwyższej rozdzielczości (Full HD), co zapewnia doskonały, czysty i czytelny obraz. 
Urządzenie wyposażono również w czujnik przeciążeo, tzw. G-sensor – dzięki temu, rejestrator 
uruchamia się automatycznie, gdy nastąpi np.: gwałtowny manewr hamowania, dzięki czemu 
użytkownik posiada materiały, mogące stanowid dowód w przypadku zajścia niebezpiecznego zdarzenia 
drogowego. Urządzenie posiada dedykowany uchwyt przeznaczony do montażu na przedniej szybie 
pojazdu. 
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Wprowadzenie 
Samochodowa kamera wideo „Full HD” / samochodowy rejestrator bezpieczeostwa - dziękujemy za wybór naszego 
produktu. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie mniej, przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie 
przeczytad niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumied zasady jego użytkowania, a także poznad wszystkie funkcje. 
Niniejszy produkt oferuje możliwośd m.in. realizacji zdjęd, nagrao wideo, by zapewnid kompleksowo bezpieczeostwo  
w twoim samochodzie. 
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. 
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytad poniższe uwagi, aby zapewnid bezpieczne i prawidłowe działanie 
naszego produktu. 

Ostrzeżenia i Uwagi 

1. Uwagi   

 Nie należy umieszczad urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii 
lub uszkodzenia w wyniku upadku. 

 Nie należy używad zamienników baterii. Tylko załączona bateria i ładowarka może byd używana z tym urządzeniem; 
stosowanie innych baterii i ładowarek może prowadzid do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora. 

 Proszę skorzystad z załączonej do zestawu ładowarki. Używanie innych urządzeo do ładowania może spowodowad 
awarię oraz niebezpieczeostwo. 

 Nie należy rzucad, uderzad, wstrząsad lub wykonywad gwałtowych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii. 

 Nie umieszczaj urządzenia, baterii, ładowarki w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence mikrofalowej lub  
w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojśd do uszkodzenia urządzenia. 

 Nie należy używad tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może 
wystąpid ryzyko zapłonu / wybuchu. 

 Nie należy umieszczad tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - 
praca w takim środowisku może spowodowad uszkodzenie urządzenia. 

 Nie wyjmuj baterii. Nie wkładaj innych baterii. Czynnośd zarezerwowana wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu 
serwisowego.  

Uwaga: W celu wymiany baterii należy skontaktowad się z serwisem. Źle zamontowana bateria bądź bateria innego tylu 
lub o innych parametrach może doprowadzid do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, a w skrajnym przypadku - 
również do wybuchu. 
KIEROWCO - NIGDY NIE PODŁĄCZAJ ANI NIE OBSŁUGUJ URZĄDZENIA W TRAKCIE JAZDY SAMOCHODEM !!!!! 

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 

 Chroo wyświetlacz LCD - wyświetlacza LCD nie należy naciskad, narażad na uderzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia 
wyświetlacza, co może doprowadzid do wydostania się cieczy. Jeżeli ciecz z wyświetlacza dostanie się do oczu - 
natychmiast przemyj oczy zimną wodą i skontaktuj się z lekarzem. 

 Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane 
jest baterią, która przy uszkodzeniu może rozgrzac się do wysokiej temperatury i rozszczelnid się - istnieje ryzyko 
poparzenia. 

 Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj klawiszy za pomocą ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych 
przedmiotów  o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia. 

 Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elemtnów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, etc.) 
- głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąd takie elementy, co może 
doprowadzid do obrażeo ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika. 

 Nie należy kierowad obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słooce) - może to doprowadzid  
do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia. 

 Nie należy naciskad elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzid urządzenie i spowodowad obrażenia ciała. 

3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki 

 Możesz wybrad rodzaj zasilania – ładowarka lub przewód USB podłączony do komputera.. 

 Zabronione jest doprowadzanie ładowarki do zwarcia - w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zwród uwagę, czy ładowarka samochodowa ma zapewnioną odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj ładowarki 
papierem ani innymi przedmiotami. Nie używaj ładowarki, gdy znajduje się np. w torbie.  
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 Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki lub ładowarki z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Zabronione jest użytkowanie ładowarki w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą,  takich jak łazienki,  
w takim przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Nie używaj w pobliżu ładowarki naczyo z napojami bądź innymi płynami. 

 Jeśli jednak ładowarka miała kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyd zasilanie, aby nie 
dopuścid do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki. 

 Nie dotykad ładowarki, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

 Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia – urządzenie elektryczne – istnieje ryzyko uszkodzenia układu 
elektronicznego - istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. 

 Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj ładowarki innymi przedmiotami - w takim 
przypadku może dojśd do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia. 

 Wyjmując przewód elektryczny / ładowarkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę ładowarki. Zabrania się ciągnąd 
za przewód elektryczny. 

 Utrzymuj ładowarkę w czystości, zakurzona może również prowadzid do uszkodzeo. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji , wpierw należy wyjąd wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego. 

4. Eksploatacja i konserwacja. 

 Urządzenie należy przechowywad i użytkowad w warunkach suchych, bez narażania na wilgod, opady atmosferyczne, 
kontakt z cieczami, etc.  

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur  
(np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócid żywotnośd urządzeo 
elektronicznych, doprowadzid do uszkodzeo baterii i spowodowad deformację lub nadtopienia części / komponentów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyd, 
wyjąd z uchwytu, wyjąd baterię i suszyd przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem. 

 Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku,  
gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), 
urządzenia nie należy uruchamiad, należy je odłożyd do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku 
może dojśd do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci. 

 Nie należy próbowad demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany 
personel może spowodowad uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.  

 Nie należy urządzeniem rzucad, wstrząsad, narażad na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne 
ruchy mogą doprowadzid do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia. 

 Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożnośd podczas czyszczenia obiektywu, 
lampy na podczerwieo i czujnika światła.  

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodowad utratę gwarancji !!! 
 

 Informacje o produkcie - Model: KM800 

1. Charakterystyka i zastosowanie: 

 Obudowa urządzenia - wykonana ze stopu aluminium, ultra - cienki, proste w obsłudze. 

 Kamera typu Full HD 1080P – wysoka rozdzielczośd nagrywania obrazu 1080P. 

 Monitor z ekranem TFT LCD 2.0 cale. 

 H.264 MOV  

 Matryca wysokiej rozdzielczości, 5 mega pikseli, obiektyw szerokokątny o kącie widzenia 140 stopni. 

 Wysoka moc, szeroki kąt, praca w niskim poziomie oświetlenia - do wyboru tryby pracy: Dzienny / Nocny. 

 Wyjścia sygnału wideo -  HDMI / AV OUT. 

 4 – krotny zoom cyfrowy. 

 Funkcja opóźnienia wyłączenia. 

 Wsparcie dla systemów NTSC / PAL 

 Automatyczne włączanie po uruchomieniu samochodu. Automatyczne wyłączanie, gdy samochód jest wyłączony. 
Jednoczesne ładowanie baterii i nagrywanie wideo. 

 Stabilizacja obrazu. 

 Tryb nagrywania wideo w pętli. W przypadku braku miejsca na nowe nagranie, nadpisywane jest nagranie najstarsze. 

Samochodowa kamera wideo Full HD 
Samochodowy rejestrator bezpieczeostwa 
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 Manualna blokada zabezpieczająca ważne pliki przed skasowaniem. Ochrona plików typu SOS.  

 Możliwośd wyłączenia dźwięku podczas nagrao wideo. 

 Obsługa kart pamięci typu SD o pojemności do 32 GB. 

 G-sensor - czujnik przeciążeniowy uruchamia automatycznie nagranie wideo w przypadku gwałtownych manewrów 
bądź kolizji. 

 Montaż na przedniej / tylnej szybie samochodu, na dedykowanym uchwycie. 

2. Parametry pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L.p. Specyfikacja Parametry techniczne 

1 Matryca obrazowa 5 mega pixel CMOS  

2 Ekran LCD  2.0 calowy wyświetlacz TFT LCD HD，4:3 

3 
Obiektyw 

F 2.0, f=3.2, Szerokokątny, kąt 140 stopni,  wysokiej rozdzielczości, powłoki 

antyrefleksyjne  

4 Rozdzielczośd zdjęd do14 million pikseli 

5 Format plików zdjęciowych JPEG  

6 Dostępne rozmiary plików 

zdjęciowych 

4352x3264（14M）4000x3000（12M）3264x2448（8M)2560x1920（5M） 

2048x1536（3M)1920x1080（2M）1280x960（1.2M）640x480（VGA） 

7 Format plików wideo H.264 MOV 

8 
Tryby nagrywania wideo 

Full HD：2048x1080(30f)                                HD:2048x720（30f）                                                                                                      

2048x720 (60f)                                                  VGA：640x480(30f) 

9 Zoom  Cyfrowy, 4x 

10 Głośnik Zamontowany 

11 Mikrofon Zamontowany, wysokiej rozdzielczości 

12 Długośd pojedyoczego nagrania Off / 1min / 3min / 5min / 10min 

13 Długośd łączonych nagrao  0min / 5min / 1min / 5min / 30min / 60min 

14 Ekspozycja EV-2---EV+2 

15 Balans bieli Automatyczny / słoneczny dzieo / pochmurne niebo / żarówka / świetlówka 

16 Wyjście wideo HDMI / AV OUT 

17 Typ sygnału wideo PAL / NTSC 

18 Częstotliwośd sygnału  50Hz / 60Hz 

19 Zasilanie 5V 1.0A 

20 
Akumulator Wewnętrzny,  bez możliwości demontażu, typu litowo – polimerowego 

21 
Języki 

angielski / hiszpaoski / portugalski / rosyjski / chioski uproszczony / chioski tradycyjny / 

niemiecki / włoski / litewski / polski / rumuoski / słoweoski / ukraioski 

22 USB USB 2.0  

23 Zewnętrzna karta pamięci do 32 GB 

24 Przyciski SOS / tryb dzieo - noc / blokada dźwięku 

25 
Wymiary 67mm x 50mm x 32mm 

26 Waga około 52 g 

27 Precyzja ochrony Off/Level 0/Level 1/Level 2/Level 3/Level 4 
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Zdjęcia produktu        
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Przyciski: 
 

Nazwa Symbol Opis funkcji  

Przycisk zasilania 
  

W celu włączenia / wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk zasilania. 

Przycisk GÓRA 
  

Zmiana pozycji w menu do góry. W trybie zdjęd – powiększenie obrazu.  

Przycisk DÓŁ 
  

Zmiana pozycji w menu w dół. W trybie zdjęd – zmniejszenie obrazu. 

Przycisk OK.   OK Start / stop w trybie wideo/ w tybie – zatwierdzenie opcji 

Przycisk WYCISZ 
  

Krótkie naciśnięcie przycisku włącza / wyłącza dźwięk na nagraniu wideo. 
Długie naciśnięcie przycisku wyłącza ekran. 

Przycisk MENU 
  

Krótkie naciśnięcie przycisku wprowadza do menu urządzenia. 
Długie naciśnięcie przycisku włącza tryb nocny. 

Przełącznik trybów 
pracy   

Przęłącza między opcjami - nagrywanie cykliczne / tryb zdjęd / tryb odtwarzania. 
Naciśnij przycisk dla ochrony nagrania wideo, ponownie naciśnij dla usunięcia 
ustawienia. Pliki specjalne są chronione. Nazwa pliku specjalnego to SOS_xxxx. 
Nazwa pliku standardowego to MOV-xxxx. 

 
Urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie z chwilą podłączenia ładowania. Naciśnij przycisk OK jeśli chcesz 
zakooczyd lub zawiesid nagrywanie wideo. 

 

Instalacja karty pamięci (opcjonalna) 
1. Włóż kartę pamięci w sposób pokazany na rysunku, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia. 
2. Nieprawidłowe włożenie karty pamięci może spowodowad awarię zarówno karty pamięci jak i urządzenia. Należy 

zwrócid uwagę na właściwy kierunek włożenia karty pamięci do gniazda. 
3. Wyjęcie karty pamięci - należy delikatnie nacisnąd kartę pamięci, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, a następnie karta 

pamięci wysunie się samoczynnie z gniazda. 
UWAGA: urządzenie współpracuje z kartami pamięci typu TF (micro SD) o pojemności do 32 GB 

 
 

 

Podstawowe funkcje: 

1. Włączenie / wyłączenie urządzenia 

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, na ekranie LCD wyświetlona zostanie informacja startowa. 
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, urządzenie zostanie wyłączone. 
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2. Opis menu 

Urządzenie posiada pięd poziomów menu. Tryb wideo (video mode ), tryb zdjęd (image shooting ), tryb 

odtwarzania (playback ), narzędzia pamięci (media tools ) and ustawienia (general settings)  . 

a) tryb wideo 

W trybie wideo, naciśnięcie przycisku MENU  wyświetla następujące opcje 

Opcje trybu wideo Opis Kolejny poziom menu 

Movie mode 
Ustawienia trybu nagrywania 

wideo 

FHD:Pełna rozdzielczośd 30 klatek  HD: wysoka rozdzielczośd 
30fps   HD: wysoka rozdzielczośd 60fps   VGA: 640x480 30klatek 

Movie quality Jakośd nagrywania wideo Bardzo wysoka jakośd / wysoka jakośd 

Movie clip time Czas pojedynczego nagrania Off / 1min / 3min / 5min / 10min 

Movie off time Czas wyłączenia nagrania 0min / 5sec / 1min / 5min / 30min / 60min 

Motion event REC Czas nagrywania zdarzenia 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min 

Sound recording Nagrywanie dźwięku  On / off 

MIC sensitivity Regulacja głośności mikrofonu Standard, low 

Scene  Wybór trybu zdjęd 
automatyczny / sport  /portret / krajobraz / śnieg / plaża / 

sztuczne ognie 

Exposure  Regulacja jasności -2~+2 EV 

White balance Regulacja balansu kolorów 
automatyczny / słoneczny dzieo / pochmurne niebo / żarówka / 

świetlówka 

ISO Sensitivity Wybór czułości matrycy automatyczny / ISO100 / ISO200 / ISO400 

b) tryb zdjęd 

W trybie zdjęd, naciśnięcie przycisku MENU  wyświetla następujące opcje 

Opcje trybu zdjęd Opis Kolejny poziom menu 

Picture size Rozmiar pliku 14M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1.2M / VGA 

Picture quality Jakośd obrazu Bardzo wysoka jakośd / wysoka jakośd 

Scene selection Wybór trybu zdjęd 
automatyczny / sport  /portret / krajobraz / śnieg / plaża / 

sztuczne ognie 

Exposure adjustment Regulacja jasności -2~+2 EV 

White balance Regulacja balansu kolorów 
automatyczny / słoneczny dzieo / pochmurne niebo / 

żarówka / świetlówka 

Sensitivity Wybór czułości matrycy automatyczny / ISO100 / ISO200 / ISO400 

Colour Nasycenie kolorów naturalne kolory / jasne kolory / odcienie szarości 

Effect Wybór efektów obrazu 
standard / sephia / czarno - biały / struktura reliefu / 
negatyw / szkic / obraz olejny / pastele 
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c) tryb odtwarzania 

W trybie odtwarzania, naciśnięcie przycisku MENU  wyświetla następujące opcje 

Opcje trybu 
odtwarzania 

Opis Kolejny poziom menu 

Volume Choose video playback volume 1~10 

Delete Delete video or picture Delete single file/delete all  

Protect 

 

Protect video or image lest be 
deleted 

Protect single file/Remove single file/Protect all /Remove 
All 

d) narzędzia pamięci 

W każdym trybie, pierwsze naciśnięcie przycisku MENU ，i kolejne przycisku trybów pracy ,wyświetla 

następujące opcje: 

Opcje pamięci Opis Kolejny poziom menu 

Format SD card 
Formatowanie karty pamięci 
(skasowanie wszystkich danych) 

TAK / NIE 

SD card information 
Dostępny czas nagrao wideo, 
Dostępna ilośd zdjęd 

 

e) Ustawienia 

W każdym trybie, pierwsze naciśnięcie przycisku MENU ，i kolejne przycisku trybów pracy ,wyświetla 

następujące opcje: 

Opcje ustawieo Opis Kolejny poziom menu 

Keypad tone Dźwięki klawiatury Włącz / wyłącz 

Auto power-off 
Czas automatycznego przejścia w 
stan czuwania 

Nigdy / 1min / 5min 

Clock set Ustawienia daty i czasu 2012 /01 /01   00:00 

Date format Wybór formatu daty Brak / RRRR,MM,DD / MM,DD,RRRR / DD, MM, RRRR 

Language Wybór dostępnego języka  
angielski / hiszpaoski / portugalski / rosyjski / chioski 
uproszczony / chioski tradycyjny / niemiecki / włoski / litewski / 
polski / rumuoski / słoweoski / ukraioski 

TV output Tryb sygnału TV NTSC / PAL 

HDMI output Tryb sygnału wyjściowego HDMI 1080i / 720p 

Light frequency Częstotliwośd obrazu 50Hz / 60Hz 

USB function Funkcje USB MSDC / PCAM 

Image Flip Image Flip Włącz / wyłącz 

Screen shutting down 
automatically 

Czas automatycznego wyłączenia 
ekranu 

Nigdy / 1min / 3min 

Protect sensitivity Protect sensitivity 
Wyłączone / Poziom 0 /  Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3 / 
Poziom 4 

System reset  
Wszystkie ustawienie / dane będą 

skasowane 
TAK / NIE  

Firmware version  Wersja Firmware  Version / branch / test 
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Ładowanie baterii 
 

 
 
Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładowad nową baterię. 
Urządzenie może pracowad podczas ładowania. Gdy bateria jest w pełni naładowana, cykl ładowania zostaje zatrzymany 
automatycznie. 
Rodzaj baterii: wysokiej jakości bateria litowo polimerowa.  
Jeśli bateria wymaga wymiany skorzystaj z serwisu. Nie wymieniaj baterii samodzielnie. 
 
Uwaga: gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęd, nagrao 
wideo, korzystanie z pamięci) mogą byd niedostępne.  
 
W trakcie jazdy samochodem: 

 podłącz ładowarkę przed rozpoczęciem jazdy, 

 włóż wtyczkę mini USB do ładowarki samochodowej, 

 podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki, 

 przewód poprowadź w taki sposób, aby nie ograniczał ruchów kierowcy oraz nie ograniczał pola widzenia. 

 

Zawartośd zestawu 
Instrukcja obsługi 1 szt.  
Karta gwarancyjna 1 szt.  
Kamera 1 szt.  
Uchwyt kamery  
Przewód USB 

1 szt 
1 szt.. 

 

Ładowarka samochodowa USB 1 szt.  
Przewód AV 1 szt.  
   
 

Informacja 
 
Zmiany lub modyfikacje urządzenia nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodnośd, mogą spowodowad 
unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia, wsparcia technicznego oraz uprawnieo wynikających  
z gwarancji. 
Producent / importer zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji urządzenia, sposobu prezentacji informacji  
w urządzeniu (w tym zmiany języka obsługi). Domyślnym językiem jest język angielski, dlatego instrukcja obsługi ma 
odniesienie do opisów w języku angielskim.  
 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Autor instrukcji      KIVOS HK INDUSTRY LIMITED HONG KONG 
Korekty i tłumaczenie na język polski  ELMIC / PHU FENIKS POLAND 
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Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeo elektrycznych  
i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.  
 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji  
informuje, że nie można wyrzucad niesprawnych urządzeo elektrycznych  
lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.  
 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa  
zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia  
i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
Należy zbierad zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi 
postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.  
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu 
zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości 
społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej  
za produkt wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”.  
 
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega  
na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja 
urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które 
może byd zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa 
utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeo elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowad się z najbliższym 
punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalnośd w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskad u władz lokalnych.  
 
Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt 
zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.  
 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez 
Konsumenta do sklepu na swój koszt. 
  
Konsument może oddad jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.  
 
Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt: 

 Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego 
przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest 
dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt. 

 Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Paostwo na gminnej 
stronie internetowej lub tablicy ogłoszeo urzędu gminy. 

 Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów 
technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 

 Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Paostwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego 
sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystad z usług specjalistycznych firm. 

 
Zabrania się pod karą grzywny:  

 umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,  

 przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego poza zakładem przetwarzania.  

 
Podstawa prawna:  
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 
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