Xin vui lòng đọc kỹ
Các hướng dẫn sử dụng an toàn đi kèm với sản phẩm
Để phòng ngừa cháy nổ và giật điện, không để đầu thu dưới mưa hoặc để nơi ẩm ướt. Để
tránh mọi khả năng có thể bị giật điện, không được thử tháo thiết bị. Trong trường hợp có sự
cố, việc sửa chữa phải được thực hiện bởi các kỹ thuật có trình độ. Người dùng thông thường
không nên tự sửa chữa bất cứ bộ phận nào của thiết bị.

CẢNH BÁO!
Tiếp xúc bên trong thiết bị có thể bị giật điện, không được mở ra. Người sử dụng không nên tự sửa chữa bất
cứ bộ phận nào. Việc bảo trì đầu thu nên dành riêng cho người có trình độ thực hiện.
Trong trường hợp dây dẫn điện bị hỏng, cần phải được thay thế hoặc sửa bởi phía nhà sản xuất, phía dịch vụ sau bán
hàng, thợ sửa điện có trình độ hoặc người có trình độ tương tự nhằm tránh nguy hiểm có thể xảy ra.
Thiết bị này phải được lắp đặt phù hợp với các quy định của quốc gia.
Pin đã qua sử dụng phải được hủy an toàn. Để bảo vệ môi trường, không được bỏ vào thùng rác thông thường (tìm
hiểu thông tin từ phía nhà bán lẻ để biết thêm chi tiết).
Cách lắp đặt đúng kỹ thuật
-

Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, chắc chắn và ổn định. Không được đặt thiết bị trên thảm hoặc chăn mền.

-

Không đặt đầu thu lên trên các thiết bị khác, ví dụ như bộ khuếch đại… Việc này có thể làm đầu thu quá
nóng.

-

Không đặt bất cứ vật gì khác lên trên thiết bị (ví dụ: tạp chí, đĩa CD…).

Đảm bảo thông gió
-

Đặt đầu thu ở nơi thông gió tốt nhắm tránh tích tụ nhiệt. Khoảng cách tối thiểu với phía sau và phía trên đầu
thu là 10cm, khoảng cách tối thiểu hai bên là 5cm.

-

Không sử dụng các vật cản thông gió như báo, khăn trải bàn, rèm che…

Bảo vệ đầu thu bằng cách tránh nhiệt độ cao, ẩm thấp, nước hoặc bụi
-

Đầu thu không được đặt ở chỗ có nước nhỏ giọt hoặc để nước bắn vào.

-

Không đặt các vật có chứa nước như chai, lọ…trên đầu thu.

-

Không đặt các vật có thể gây hỏng gần thiết bị (ví dụ: vật chứa nước, nến cháy…).

-

Không đặt các nguồn phát lửa gần đầu thu.

-

Thiết bị này được thiết kế sử dụng trong vùng khí hậu ôn hòa, không nên sử dụng trong vùng khí hậu nhiệt
đới.

Nguồn điện
-

Trường hợp lâu ngày không sử dụng, nên tháo nguồn điện.

-

Nếu dây dẫn điện bị hỏng, phải được thay thế hoặc sửa bởi nhà sản xuất, phía dịch vụ sau bán hàng, thợ sửa
điện có trình độ… nhằm tránh mối nguy hiểm.

-

Nguồn điện sử dụng cho thiết bị phải là lưới điện 230V ~ 50Hz.

-

Ổ cắm phải dễ tiếp cận sau khi lắp đầu thu.

CHÀO MỪNG BẠN
Cảm ơn bạn đã lựa chọn mua sản phẩm của PAMA. Khách hàng có thể yên tâm và đảm bảo rằng đã chọn mua sản
phẩm của một trong những nhà sản xuất hàng đầu.
Các tính năng chính:
-

Kích thước mỏng (230mm)

-

Giải mã MPEG-2, MPEG-4(H264)

-

Hỗ trợ USB 2.0 nhằm phát nhạc, hình ảnh, phim, thu hình và cập nhật phần mềm

-

Hỗ trợ LCN (Số kênh theo logic)

-

Hỗ trợ quản lý con cái

-

Các danh sách ưa thích

-

Hẹn giờ

-

Hỗ trợ EPG/TXT/Phụ đề

-

Ngõ ra âm thanh số qua cáp đồng trục (S/PDIF)

-

Sẵn sàng hỗ trợ PVR

Tự động sang chế độ chờ: STB được cài sẵn để tự động chuyển từ chế độ hoạt động sang chế độ chờ nếu sau 3 giờ
người dùng không có tương tác hoặc chuyển kênh, kèm theo các bản tin cảnh báo 2 phút trước khi chuyển sang chế
độ chờ. Người dùng có thể tắt tính năng này hoặc tùy chỉnh thời gian tự chuyển.
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I.

Cài đặt STB

1.1. Mặt trước

1.Power: chuyển giữa chế độ chờ hoặc chế độ hoạt động.
2.Exit: quay lại danh mục trước hoặc thoát khỏi danh mục hiên tại.
3.MENU: hiển thị danh mục chính hoặc quay lại danh mục trước.
4.◄►: Tăng, giảm mức âm lượng khi đang ở trạng thái không vào danh mục; Thay đổi giá trị thiết lập khi ở
một số Danh mục nhất định.
5.▲▼: Di chuyển mục chọn lên hoặc xuống khi đang ở phần Danh mục; Chuyển từ kênh hiện tại sang kênh
trước/sau khi đang ở trạng thái không vào danh mục nào.
6.OK: Thực thi mục đã chọn trên màn hình danh mục, hoặc xác nhận giá trị đã nhập
7.Phần nắp gắn trước
8.Khe cắm thẻ CA

1.2. Mặt sau

1.RF IN: Kết nối cáp tín hiệu.
2.LOOP OUT: Kết nối đến TV.
3.USB: Cổng này dùng để phát tệp wma, m4a, aac, JPEG, BMP, PNG, AVI, XVID, MKV và USB PVR (USB
flash, HDD di động với nguồn điện ngoài và định dạng FAT32).
Ổ cứng USB trên các sản phẩm có tính năng PVR:
Lưu ý: nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng dùng NGUỒN ĐIỆN RIÊNG cho ổ cứng USB nhằm đảm
bảo đủ nguồn điện cho ổ cứng hoạt động tốt.
Khách hàng có thể mua nhiều loại ổ cứng không cần nguồn điện cung cấp, nhưng thiết bị này cần quá
nhiều điện năng để hoạt động ổn định. NGUỒN TỐI ĐA cho ổ cứng không có nguồn riêng là 500mAh.
Nếu ổ cứng cần nhiều hơn để hoạt động, tính năng RECORD sẽ không hoạt động được.
4.HDMI: Kết nối đến cổng vào HDMI trên TV.
5.CVBS: Đầu nối này có tín hiệu video liên tục dành cho các kết nối VCR.
6.AUDIO Left: Các đầu nối này cung cấp khả năng kết nối tín hiệu audio tới bộ khuếch đại ngoài, hoặc ngõ
vào âm thanh trên TV của bạn.
7.AUDIO Right: Các đầu nối này cung cấp khả năng kết nối tín hiệu audio tới bộ khuếch đại ngoài, hoặc ngõ
vào âm thanh trên TV của bạn.
8.S/PDIF: Ngõ ra tín hiệu âm thanh số.
9.Power Switch: công tắc nguồn.
10. Power Cord: dây nguồn.

1.3. Kết nối
Lưu ý: Trước khi kết nối STB với các thiết bị khác, vui lòng tắt nguồn tất cả các thiết bị.

1.3.1. Nối cáp tín hiệu
Cáp tín hiệu phải được nối vào cổng CABLE IN ở phía sau đầu thu để nhận được tín hiệu phát.

1.3.2. Kết nối tới TV
Nối cổng Audio Left, Audio Right và VIDEO RCA ở phía sau đầu thu với cổng Audio Left, Audio Right và
VIDEO trên TV.
Nối cổng HDMI ở phía sau đầu thu với cổng HDMI trên TV

1.3.3. Kết nối tới bộ khuếch đại âm thanh số
Kết nối đầu nối cáp đồng trục ở phía sau đầu thu tới đầu ra thích hợp trên thiết bị khuếch đại âm thanh số

1.4. Điều khiển từ xa
:

Chuyển giữa chế độ hoạt động và chế độ chờ

:

Tạm thời tắt tiếng

0-9:

Nhập số để chọn kênh phát

RCL:

Chuyển sang kênh vừa xem gần nhất

TV/R: Chuyển giữa chế độ TV và Radio
MENU: Hiển thị Danh mục chính
EXIT: Trở về Danh mục trước hoặc thoát khỏi danh mục hiện tại
OK:

Xác nhận

: Di chuyển con trỏ lên, xuống, sang trái, phải, chuyển trang trước,
trang sau, tăng giảm âm thanh
FAV: Nhấn nút này để hiển thị danh sách chương trình TV ưa thích
EPG: Hiển thị EPG (Chương trình hướng dẫn điện tử) chỉ khi danh mục đã
tắt
V+/V-: Tăng/giảm âm lượng
AUDIO:Hiển thị cửa sổ chọn âm thanh
INFO: Hiện thông tin về kênh hiện tại
FIND: Vào trực tiếp danh sách các chương trình đã ghi lại
P+/P-: Chuyển tiến, lùi trang trong phần Danh mục
PAUSE: Tạm dừng phát chương trình và định thời
SUB:
hỗ trợ

Hiển thị danh sách các ngôn ngữ phụ đề được chương trình hiện tại

TEXT: Hiển thị Teletext hiện tại trên OSD
REC:

Thu lại chương trình trực tiếp

:

Phát chậm

:

Phát nhanh

■：

Dừng phát

Các nút màu Đỏ, Xanh Lục, Vàng, Xanh Dương: Các nút tính năng đặc biệt, có mô tả tính năng ở phần dưới
Danh mục. Nút có tính năng khác nhau khi ở phần tùy chọn Danh mục khác nhau.
Lưu ý: tính năng GOTO – danh mục trong phần Music, Movie, PVR, nhấn nút xanh dương để hiện danh mục
GOTO, sau đó nhập thời gian người dùng muốn nhảy tới.
： Tiếp tục phát chương trình và định thời.

II.

Hướng dẫn cài đặt
Sau khi đã thiết lập hoàn chỉnh các kết nối, bật TV lên và cắm
nguồn điện cho đầu thu, nhấn nút Power. Nếu bạn đang lần đầu
tiên sử dụng đầu thu hoặc đã khôi phục cài đặt gốc, màn hình
Danh mục chính sẽ xuất hiện trên màn hình TV của bạn.
(1) Lựa chọn [OSD Language] và nhấn phím sang
PHẢI/TRÁI để chọn ngôn ngữ.
(2) Chọn [Channel Search] và nhấn nút sang PHẢI, nhấn tiếp
OK đều bắt đầu tự động dò kênh.
(3) Sau khi hoàn thành chỉnh kênh, bạn có thể xem
TV luôn.

III.

Sử dụng cơ bản

3.1.

Các chương trình

Để truy cập vào Danh mục, nhấn nút MENU và chọn Program.
Danh mục này cung cấp các tùy chọn nhằm điều chỉnh các thiết
lập quản lý. Chọn một mục tùy chọn và nhấn OK hoặc sang
PHẢI để chỉnh thiết lập đó. Nhấn EXIT để thoát khỏi danh
mục.

3.1.1

Chỉnh sửa các chương trình

Để chỉnh sửa chương trình (khóa, bỏ qua, mục ưa thích, di
chuyển hoặc xóa), bạn cần vào mục Program Edit. Danh mục
này yêu cầu mật khẩu để truy cập. Mật khẩu mặc định là
000000 hoặc 888888

.

3.1.2

Chương trình hướng dẫn điện tử (EPG)

EPG là phần hướng dẫn trên màn hình TV, trong đó hiển
thị các chương trình đã được lên lịch trước 7 ngày chỗ từng
kênh điều chỉnh. Nhấn nút EPG trên chiếc điều khiển từ xa
để vào danh mục này.
Khi truy cập vào danh mục EPG lần đầu tiên của một kênh,
thiết bị có thể phải mất tới 2 phút trước khi EPG hiện ra
đầy đủ. Nếu bạn chuyển sang kênh khác, khoảng thời gian
đợi 2 phút đó sẽ bị đếm lại từ đầu. Trường hợp này không
phải là do thiết bị lỗi mà là thời gian đợi bình thường để tải
EPG.

Bạn có thể dùng nút UP/DOWN (lên, xuống) để chọn kênh. Nếu có nhiều hơn 1 trang hiển thị trên màn hình,
nhấn nút màu VÀNG để sang trang tiếp theo và nút màu XANH DƯƠNG để về trang trước đó.
Nhấn nút OK để xem hoặc đặt thời gian ghi lại chương trình.

Timer Record
Nhấn nút LÊN/XUỐNG để chọn một chương trình, nhấn
OK, Danh mục Event Add sẽ hiện ra.
Trong danh mục này, bạn có thể chọn kênh để ghi lại, thiết
lập ngày bắt đầu (start date), giờ bắt đầu (start time) và kết
thúc (end time), chọn chế độ lặp lại (Once - ghi một lần,
Daily - ghi hàng ngày, Weekly - ghi hàng tuần), sau đó đặt
chế độ Record, nhấn OK để lưu lại việc hẹn giờ. Kênh
được chọn sẽ được ghi lại tự động.

3.1.3

Sắp xếp thứ tự kênh

Sắp xếp các kênh của bạn theo tùy chọn sau:
[LCN] – Sắp xếp các kênh theo thông số LCN.
[Service Name] – Sắp xếp thứ tự kênh theo ABC.
[Service ID] – Sắp xếp các kênh dựa theo trạm phát.
3.1.4

Số kênh Logic (LCN)

Thiết lập LCN tắt hoặc mở

3.2.

Hình ảnh
Để truy cập vào danh mục này, nhấn MENU và chọn
[PICTURE]. Danh mục này cho phép tùy chọn thiết lập
hình ảnh. Nhấn nút LÊN/XUỐNG vào từng phần tùy
chọn và nút sang PHẢI/TRÁI để thay đổi thiết lập. Nhấn
EXIT để thoát danh mục đó.

(1)

Aspect Ratio (tỉ lệ cạnh)
Thiết lập định dạng hiển thị thành 4:3 Full, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Sceen hoặc tự động chọn
chế độ hiển thị lớn nhất khi xem TV.

(2)

Resolution (độ phân giải)
Nếu video hiển thị không chuẩn, thay đổi thiết lập này để khớp với cài đặt thông thường dành cho HDMI.
[576i]: dành cho TV hệ PAL
[576p]: dành cho TV hệ PAL
[720p]: dành cho TV hệ PAL hoặc NTSC
[1080i]: dành cho TV hệ PAL hoặc NTSC

(3)

TV format (định dạng TV)
Nếu video hiển thị không chuẩn, bạn cần phải thay đổi các thiết lập này. Các chế độ trong phần thiết lập này phù
hợp với hầu hết các TV trên lãnh thổ bạn đang sống.
[NTSC]: dành cho TV hệ NTSC.
[PAL]: dành cho TV hệ PAL.

(4)

Video Output (Ngõ ra Video)
Bạn có Vthể thiết lập chễ độ ngõ ra Video tại đây.

3.3.

Dò kênh
Để truy cập vào danh mục này, nhấn MENU và chọn dò
kênh (Channel Search). Danh mục này cho phép chỉnh các
thiết lập dò kênh. Chọn 1 mục cần chỉnh và nhấn sang
PHẢI/TRÁI để thay đổi thiết lập. Nhấn EXIT để thoát
danh mục.

3.3.1 Chế độ dò mạng
Bạn có thể dò các kênh bằng tay ở chế độ dò mạng
(Network search), chế độ này cho phép bạn chỉ cần
nhập 1 lần thông số gồm tần số, symbol, QAM type có
thể dò được tất cả các kênh chương trình, thông tin cần
nhập như hình bên.

3.3.2 Chế độ dò bằng tay
Cài đặt kênh mới theo cách thủ công. Tùy chọn này thêm
các kênh mới mà không làm thay đổi danh sách kênh hiện
tại.
1. Chọn [Manual Search], nhấn OK hoặc sang PHẢI.
Màn hình chọn kênh sẽ hiện ra
2. Nhập vào tần số và symbol.
3. Nhấn sang PHẢI hoặc TRÁI để chọn QAM và chế độ
dò.
4. Nhấn OK và bắt đầu dò kênh. Kênh được tìm thấy sẽ
được lưu và thêm vào danh sách kênh. Nếu không tìm
thấy kênh nào, chương trình sẽ thoát khỏi danh mục.
3.4.

Thời gian
Để truy cập vào danh mục này, nhấn MENU và chọn
[Time]. Danh mục này cho phép thay đổi thiết lập về thời
gian.
Nhấn nút LÊN/XUỐNG và để chọn mục và nhấn sang
PHẢI/TRÁI để thay đổi cài đặt. Nhấn EXIT để thoát khỏi
danh mục.

(1) Time offset: Chọn chỉnh độ lệch múi giờ thủ công hay tự động.
(2) Time Zone: Chọn múi giờ (khi Time Offset được chỉnh Manual)
(3) Sleep: Chọn thời gian để thiết bị tự tắt.
(4) Record Time Period: chọn chu kỳ thời gian thu hình.

3.5.

Tùy chọn
Để vào danh mục này, nhấn MENU và chọn Option.
Mục này cho phép chỉnh ngôn ngữ OSD, ngôn ngữ
Phụ đề (Subtitle), ngôn ngữ âm thanh (Audio
Language), kiểu âm thanh số (Digital Audio), mức độ
trong suốt của OSD và thời gian hiện thanh Infobar
(thời gian hiện thông tin lên màn hình). Chọn một mục
và nhấn sang PHẢI/TRÁI để thay đổi cài đặt. Nhấn
EXIT để thoát khỏi danh mục.

3.6.

Hệ thống
Để truy cập vào danh mục này, nhấn MENU và chọn
System. Danh mục này cho phép hay đổi các thiết lập
hệ thống.
Nhấn UP/DOWN để chọn mục và nhấn sang
PHẢI/TRÁI để thay đổi cài đặt. Nhấn EXIT để thoát
danh mục.
(1) Parent Guidance: bạn có thể giới hạn các kênh
không phù hợp với trẻ em. Để giới hạn/khóa kênh
bạn cần nhập mật khẩu mặc định 000000 hoặc
đặt mật khẩu riêng.

(2) Set Password: Cài đặt hoặc thay đổi mật khẩu cho các kênh bị khóa. Nhập vào mật khẩu cũ hoặc mật khẩu
mặc định 000000. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới một lần nữa. Khi đã xác nhận mật khẩu,
nhấn EXIT để thoát MENU.
(3) Restore Factory Default: Khôi phục lại các cài đặt mặc định cho STB. Trong Danh mục chính, chọn Restore
Factory Default và nhấn OK hoặc sang PHẢI để chọn. Nhập mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu mặc định
000000 và nhấn OK để xác nhận. Tùy chọn này sẽ xóa toàn bộ các thiết lập kênh và cài đặt trước đó.
(4) Information: Xem thông tin về model, phần cứng và phần mềm của thiết bị.
3.7.

USB
Danh mục này bao gồm 4 tính năng: Multimedia, Photo
Configure, Movie Configure và USB Upgrade

3.7.1 Multimedia
Bạn có thể phát nhạc, xem ảnh, xem phim và PVR
Tính năng phát Multimedia cũng được tích hợp vào
đầu thu. Các kiểu file được hỗ trợ có trong bảng
dưới đây. Hiện tại định dạng file NTFS, FAT32,
FAT16 đã được hỗ trợ.

Chương trình phát
Hình ảnh
Nhạc
Phim

Các kiểu file được hỗ trợ
JPEG, BMP, PNG
*.wma, *.m4a, *.aac
*.AVI, *.MKV, *.XviD, *.mpeg, *.dat, *.vob, *.ts, *.mp4(GMC không được hỗ tợ),
*.motion JPEG

3.7.2 Cấu hình hiển thị hình ảnh
Danh mục này cho phép thiết lập thời gian trình
chiếu, chế độ trình chiếu và tỉ lệ cạnh cho hình ảnh
khi trình chiếu.

3.7.3 Cấu hình mở Phim, video clip
Danh mục này cho phép cài đặt đặc điểm phụ đề
(subtitle specific), nền cho phụ đề (subtitle BG) và
màu phông chữ phụ đề (subtitle fontcolor)

3.7.4 Cấu hình ghi chương trình
Danh mục này bao gồm Record Device và
Format.
Record Device: xem thông tin về thiết bị ghi
hình
Format: Định dạng lại thiết bị

3.7.5 Audio key
Chương trình đang phát có thể có âm thanh đa
ngôn ngữ và âm thanh được phát trên nhiều chế
độ tiếng như Stereo, Left, Right. Tất cả các chế
độ ngôn ngữ của âm thanh sẽ hiển thị trên cửa
số Audio track khi bạn nhấn nút AUDIO. Màn
hình hiện ra như ở bên. Sau khi chọn một ngôn
ngữ, nếu không có âm thanh phát ra tức là ở chế
độ tiếng hiện tại không có âm thanh, bạn phải
chuyển sang chế độ tiếng khác.

3.8.

Danh sách kênh TV và kênh Radio
Nhấn OK để hiển thị tất cả các kênh TV và các
kênh Radio. Làm theo thông tin hướng dẫn ở
dưới đáy cửa sổ để chọn kênh muốn xem.

IV.

Giới thiệu các tính năng khác

4.1

Thông tin chương trình
Nhấn phím INFO, một bảng sẽ hiện ra ở phía trên màn hình. Trước khi bảng đó biến mất, bạn nhấn INFO một
lần nữa để hiện thông tin chi tiết của kênh hiện tại.

4.2

Danh sách ưa thích
Khi trên màn đang ở trạng thái không vào
danh mục nào, nhấn phím FAV trên bản điều
khiển từ xa để hiện thị danh sách ưa thích.
Bạn có thể chọn một nhóm và nhấn OK để
vào danh sách kênh trong nhóm đó.

4.3

Điều chỉnh âm lượng
•

Chỉnh âm lượng: nhấn “V+/V-“ hoặc sang “phải/trái” trên bản điền khiển từ xa (trong trạng thái không vào
danh mục nào)

•

Tắt tiếng: nhấn “Mute” trên bản điều khiển từ xa khi ở trạng thái không vào danh mục nào.

4.4

Các chương trình đã ghi
Khi kênh đang phát, bạn có thể ghi lại
chương trình bằng cách bấm nút REC. Khi
đang ghi hình, nhấn nút ■ để dừng lại.

V.

Xử lý sự cố
Có nhiều lý do khiến đầu thu hoạt động không bình thường. Kiểm tra đầu thu theo trình tự dưới đây, nếu đầu
thu vẫn hoạt động không chuẩn, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng. Không được mở vỏ đầu thu ra bởi việc
này có thể gây nguy hiểm.
Triệu chứng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Đèn LED hiển thị ở
mặt trước không
sáng.

Chưa cắm nguồn .

Kiểm tra xem dây nguồn đã cắm vào ổ điện
hay chưa.

Không có hình hoặc
âm thanh

Cắm sai dây nối từ đâu ra
Audio/Video máy thu tới TV, TV
để chế độ tắt tiếng hoặc tắt TV

Cắm lại chính xác ngõ ra Audio/Video của
đầu thu tới TV. Nhấn nút MUTE hoặc bật
TV lên.

Không có hình.

Đầu thu không thể nhận tín hiệu.
Nhập sai giá trị của thông số chỉnh
kênh. Chỉnh sai hướng an-ten.

Kiểm tra lại dây cáp an-ten, thay cáp nối
hoặc cắm lại cáp nối chắc chắn. Cài đặt lại
chính xác thông số chỉnh kênh trong menu
cài đặt. Kiểm tra lại an-ten.

Bản điều khiền từ xa
không hoạt động.

Bản điều khiển từ xa chưa lắp pin
hoặc pin hết.

Kiểm tra xem pin đã lắp đúng vị trí chưa
hoặc kiểm tra xem pin còn hay đã hết nguồn
để thay thế.

Mẹo nhỏ: Nếu bạn làm theo hướng dẫn trên nhưng không khắc phục được lỗi gặp phải, xin vui lòng liên lạc
với đại lý gần nhất hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Không được tự tháo vỏ thiết bị vì như vậy rất nguy hiểm và có
thể làm hỏng đầu thu.

Thiết bị điện, điện tử và pin có chứa các vật liệu, thành phần và các chất có thể nguy hại đến
sức khỏe của bạn và môi trường, nếu các vật liệu phế thải (thiết bị điện, điện tử và pin loại
bỏ) không được xử lý một cách chính xác
Thiết bị điện, điện tử và pin được đánh dấu bằng biểu tượng gạch chéo ngoài tùng
rác dưới đây. Biểu tượng này thể hiện rằng, thiết bị điện, điện tử và pin không nên được xử
lý chung với chất thải khác trong hộ gia đình, nhưng cần được xử lý của riêng.
Với tư cách người dùng cuối, việc bạn gửi pin tới cơ sở phù hợp được chỉ định là rất quan trọng. Theo cách
này, bạn đảm bảo rằng pin được tái chế theo quy định của cơ quan lập pháp và sẽ không gây hại
cho môi trường.
Tất cả các thành phố đã thành lập các điểm thu gom nơi thiết bị điện, điện tử và pin có thể được gửi miễn
phí tại các trạm tái chế và các điểm thu gom khác, hoặc được thu gom từ các hộ gia đình. Để biết thêm thông
tin vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của thành phố của bạn.

