
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Mobiltelefon tartó 
kerékpárra 
 

Rend. sz. 1923818 
 

Rendeltetésszerű használat  
Ez a termék egy mobiltelefontartó, amely a 
szokványos kerékpár kormányok legnagyobb 
részére felrögzíthető.  A készülék állítható 
golyóscsapággyal rendelkezik, a látásszög 
optimálására, és egy rugós rögzítő- és feloldó 
mechanizmussal, a mobiltelefon egyszerű 
felszereléséhez és levételéhez.   
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket 
átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a 
készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék 
károsodhat.  Ezen túlmenően egy szakszerűtlen 
használat további veszélyekhez vezethet.  Figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
betekintés céljára.  Ha a készüléket másoknak 
továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.  
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi 
előírások követelményeit. Az összes előforduló 
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori 
tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma  
• Mobiltelefontartó • 

kerékpárkormány tartó • 

belső hatszögkulcs • 

gumipánt (pótalkatrészként)  

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók  
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a 
következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje 
be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-
oldal  útmutatásait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha ezt nem teszi meg, ilyen esetekben érvényét 
veszíti a szavatosság/garancia is.  

a) Általános tudnivalók  
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket 

gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét 

heverni, mert a kisgyerekek játékszernek 
tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Védje a készüléket a közvetlen napbesugárzástól és 

erős rázkódásoktól. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai 
igénybevételnek. 

• Ha már nem biztonságos a készülék használata, 
vonja ki a használatból, és védje meg a 
véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a 
készüléknek  

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti 

körülmények között tárolták, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések 

vagy a leesés még csekély magasságból is 

károsíthatja a készüléket.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a 

készülék működésével, biztonságosságával vagy 

csatlakoztatásával kapcsolatban.  

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat 
kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellylel 
végeztesse.   

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a 
használati útmutatóban nem talált választ, 
forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy 
más szakemberhez. 

Kezelés 
 

a) A rögzítő egység felszerelése 
 

A szállításban egy kiegészítő gumipánt található, amit tartalékként használhat, és amit mindig 

biztos helyen kell tárolnia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mobiltelefon tartó  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Rögzítés a kerékpár kormányán  

 

A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel 

különleges tudnivalókra hívja fel a 

figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el 

ezeket az információkat.   
A nyílszimbólum különleges 
információkra és kezelési tanácsokra 
hívja fel a figyelmet.  

 

Biztonsági tudnivalók  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. 
Ha a jelen használati útmutatóban 
a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági 
tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, 
nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- 
vagy dologi károkért.  

 

b) Tartó váz  
• A mobiltelefon nézése, miközben kerékpározik, 

veszélyes lehet. 
• Ha a kerékpárját felügyelet nélkül hagyja, oldja le 

a szorítót a kormánytartóról, a lopás 
elkerülésére.   

• A rögzítő eszköz erős rázkódásoknál, ha pl. 
mountainbike-kal megy egyenetlen talajon, nem 
elegendő ahhoz, hogy a mobiltelefonját  
kielégítően biztosítsa.   Használja ezért a vele 
szállított gumi pántot védelemként a kiesés ellen.   

c) Mobiltelefon  
• Ha a mobiltelefonját hosszabb ideig hőségnek 

vagy a Nap UV sugarának teszi ki, javíthatlan 
károk vagy rossz működés lehet a 
következmény. 
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Ápolás és tisztítás  
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják 

a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.  

• A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon. 
 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel 
eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.  

 

Műszaki adatok  
A mobiltelefon rögzítő része.... Szélesség: 60 – 95 mm 

Magasság: 100 – 120 mm  

A szorítófogó nyitótávolsága................... ø15 – 30 mm (szokványos kerékpárokra is illik).  

Anyagok................................. ABS nemesacél csavarokkal  

Méret:........  kb. 130 x 103 x 127 mm  

Súly ............................................................... 140 gramm  
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