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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Lampka USB LD-08 jest przeznaczona do doświetlania 
miejsca pracy. Podłącza się ją zazwyczaj do wolnego portu 
USB w laptopie. Lampka ma przełącznik, dzięki któremu 
można ją włączać lub wyłączać bez konieczności wypinania 
jej z gniazda USB w laptopie. 
 
Przy pracy z produktem nie używaj zbyt dużo siły, gdyż 
możesz uszkodzić jego giętkie ramię, wtyczkę, przełącznik 
albo gniazdo w urządzeniu, do którego jest ona podłączana. 
Nie wpatruj się w diody LED – może to być przyczyną 
uszkodzenia wzroku. Diody są niewymienne. Urządzenie nie 
jest zabawką. Urządzenie nie nadaje się do oświetlania 
pomieszczeń domowych. Po skorzystaniu z produktu 
zabezpiecz go przed dostępem dzieci lub zwierząt, gdyż 
mogą go uszkodzić lub może być dla nich zagrożeniem.  
Chroń produkt przed wodą i innymi płynami. Można go 
czyścić jedynie na sucho, używając delikatnej ściereczki. Nie 
narażaj produktu na działanie bardzo wysokich temperatur, 
gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności produktu 
przez odkształcenie lub stopienie jego elementów. Nie 
rozbieraj produktu i nie ingeruj w jego strukturę, gdyż może 
to doprowadzić do uszkodzenia jego lub podłączanych do 
niego urządzeń. 
 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje 

sytuacji spowodowanych nieprawidłowym 

użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do 

zaleceń. 
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Urządzenie oznaczone jest symbolem wskazującym na selektywną zbiórkę 
(przekreślony kontener na śmieci), zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste 
Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub 

wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma 
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady 
poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w 
wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z 
punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt. 

 

Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-density 
polyethylene). 

 

Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

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

Opakowanie zawiera: 
• LAMPKA USB LD-08 
• Instrukcja obsługi 

 

Gwarancja 12 miesięcy.  
W sprawach gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny (+48 71) 71 77 400 
 

Dane techniczne: 
• Zasilanie: USB 5 V  0,175 A 
• Ramię: elastyczne, metalowe 
• Podświetlenie: 18 diod LED 
• Dodatkowe: przełącznik zasilania 
• Długość maksymalna: 40 cm 
• Waga: 45 g 

 


