
 Informazioni importanti  

 
Supporto poggiatesta universale per tablet da 
17,8 - 26,4 cm (7 - 10,4”)

 N°. 1344638

Utilizzo conforme
Il prodotto serve al montaggio di tablet idonei su un poggiatesta per auto. Il tablet può essere 
orientato in verticale e in orizzontale. Utilizzare il prodotto solo per il supporto di un tablet adatto.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, 
potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni importanti e conservarle con cura. 
Cedere il prodotto a terzi solo accludendo le informazioni importanti e le istruzioni di montaggio. 

Contenuto della confezione
• Parti e materiale di montaggio; vedere le istruzioni allegate

• Informazioni importanti

Istruzioni per la sicurezza generali               
Leggere attentamente le informazioni importanti e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. In caso di mancato rispetto delle avvertenze per la 
sicurezza, la Società declina qualsivoglia responsabilità per danni a cose o persone 
risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli 
animali domestici.

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un 
pericoloso giocattolo per i bambini.

• Il prodotto è destinato esclusivamente all‘uso in interni asciutti.

• Osservare in qualsivoglia caso le istruzioni di montaggio del prodotto. 

• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire 
il montaggio in caso di contenuto mancante.

• La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone!

• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione! Il prodotto è dotato di alcuni 
spigoli vivi che comportano un pericolo di lesione!

• Eseguire personalmente solo le attività di montaggio necessarie. Non eseguire in 
alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.

• Non stringere eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la filettatura 
e può compromettere la tenuta delle viti.

• Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta del prodotto 
può comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni.

• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento 
adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.

• Posizionare il cavo in modo che non possa venire schiacciato o attorcigliato.

• Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Nel corso del tempo, regolazioni 
e spostamenti possono allentare il serraggio delle viti. 

• Non sovraccaricare il prodotto. Osservare le indicazioni fornite in “Dati tecnici”.

• Non utilizzare il prodotto per sostenersi o aggrapparsi. Non fissare altri oggetti oltre 
al tablet per cui è specificamente destinato.

• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico 
qualificato.

Dati tecnici
Capacità................................................................................ max. 1 kg

Display tablet supportato................................................... 7 a 10,4“ (ca. 17,8 a 26,4 cm)

Tablet supportati ................................................................. iPad mini, 1, 2 ,3 ,4 ,Air, Galaxy

Diametro sostegni verticali poggiatesta ......................... 12 - 16 mm

Peso....................................................................................... 0,37 kg

	 Ważna	informacja		

 
Uniwersalny	uchwyt	na	zagłówki	do	tabletów	
17,8 - 26,4 cm (7 - 10,4 cala)

	 Nr	zamówienia	1344638

Użytkowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
Produkt służy do montażu odpowiednich tabletów na zagłówkach samochodowych. Możliwa 
jest regulacja wysokości oraz orientacji poziomej tabletu. Produkt należy stosować wyłącznie do 
mocowania odpowiednich do tego tabletów.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać 
uszkodzony. Uważnie przeczytać ważne informacje i zachować w celach informacyjnych. Produkt 
należy przesyłać osobom trzecim wyłącznie wraz z odpowiednimi informacjami oraz instrukcjami 
montażu. 

Zakres	dostawy
• Produkty i materiały do montażu, patrz instrukcja montażowa

• Ważna informacja

Ogólne	informacje	o	bezpieczeństwie								       
Dokładnie	przeczytać	instrukcję	obsługi	i	przestrzegać	zawartych	w	niej	wskazówek	
dotyczących	bezpieczeństwa.	Jeśli	nie	zastosujesz	się	do	instrukcji	bezpieczeństwa,	
nie	ponosimy	żadnej	odpowiedzialności	za	szkody,	które	powodują	urazy	osobiste	lub	
straty.	Co	więcej,	w	takich	przypadkach	użytkownik	traci	rękojmię/gwarancję.

• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt 
domowych.

• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć 
nimi bawić, co jest niebezpieczne.

• Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.

• Przez cały czas należy przestrzegać instrukcji montażu produktu. 

• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy niczego nie brakuje. W 
przypadku braku jakichś elementów, prawidłowy montaż nie będzie możliwy.

• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń 
ciała lub uszkodzenia mienia!

• Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt 
posiada ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!

• Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe, Nie należy próbować wykonywania 
jakichkolwiek napraw lub przeróbek. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.

• Nie dokręcać mocno śrub. Silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia 
gwintu i może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość mocowania.

• Podczas montażu należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ produkt może 
spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne ryzyko 
obrażeń ciała.

• Montaż wykonywać na czystej, miękkiej i suchej powierzchni Powierzchnie mebli 
należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.

• Kabel układać tak, aby nie był przygnieciony lub zgięty.

• Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. Podczas użytkowania 
i przenoszenia podstawki śruby mogą się poluzować. 

• Nigdy nie przeciążać produktu. Zwracać uwagę na informacje, zawarte w „dane 
techniczne“.

• Nie wolno opierać się ani wieszać na produkcie. Na uchwycie nie należy umieszczać 
żadnych inny przedmiotów, niż zalecane tablety.

• W przypadku wątpliwości montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie 
montażu powierzyć specjaliście.

Dane techniczne
Nośność................................................................................ maks. 1 kg

Pasujące wielkości ekranu tabletu .................................. 7 do 10,4 cala (ok. 17,8 do 26,4 cm)

Pasujące tablety.................................................................. iPad mini, 1, 2 ,3 ,4 ,Air, Galaxy

Odpowiednia średnica prętów zagłówka ....................... 12 - 16 mm

Waga ..................................................................................... 0,37 kg
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