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1 Przyssawka
2 N
 akrętka radełkowana uchwytu
gwiaździstego (niewidoczna)
3 Klamra mocująca
4 Dźwignia mimośrodowa

Instrukcja użytkowania

Uniwersalny uchwyt samochodowy
do smartfonów
Nr zamówienia 1233050

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

4

Uruchamianie
Należy wybrać taką powierzchnię montażową, aby zawsze mieć wolny
widok na drogę i nie być rozpraszany podczas jazdy. Przestrzegaj wszystkich
ograniczeń ustawodawcy dotyczących korzystania z telefonów
komórkowych w pojazdach samochodowych.

Uniwersalny uchwyt samochodowy nadaje się do montażu przenośnych urządzeń o
odpowiedniej wielkości. Produkt może utrzymać urządzenie przenośne o szerokości
58 - 85 mm. Uchwyt samochodowy jest przymocowany do gładkiej szklanej
powierzchni, na przykład przednia szyba we wnętrzu pojazdu mechanicznego.

• Przestawić dźwignię mimośrodową (4) w górę, aby przygotować przyssawkę do
montażu. Usunąć kurz i pyłki, wytrzeć całkowicie przyssawkę (1), aby była czysta
i sucha.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać
uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom
trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

• Przycisnąć przyssawkę szczelne do powierzchni montażowej w wymaganym
położeniu i ustawić w tym samym czasie dźwignię mimośrodkową na dół, aż
zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie
zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do
poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów

• Umieścić przyssawkę na gładkiej szklanej powierzchni, wolnej od kurzu i tłuszczu.

• Nakręcić nieco nakrętkę radełkowaną uchwytu gwieździstego (2) na ramię uchwytu
samochodowego, aby łatwo dopasować klamrę mocującą (3). Ponownie dokręcić
nakrętkę radełkowaną uchwytu gwieździstego, aby tymczasowo przymocować
klamrę mocującą w wymaganej pozycji.
• Aby zamocować smartfon, należy wyciągnąć ruchome szczęki klamry mocującej
na zewnątrz. Następnie włożyć odpowiednio skierowany smartfon w uchwyt i
zwolnić szczęki, aby go zablokować. Aby go wyjąć należy postępować w odwrotnej
kolejności.

• Instrukcja użytkowania

• Jeśli uchwyt samochodowy ma być zdjęty ze szklanej powierzchni, w pierwszej
kolejności należy wyjąć smartfon.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania        

• W celu zdjęcia uchwytu samochodowego należy przestawić dźwignię mimośrodową
do góry. W celu łatwiejszego zdjęcia, pociągnąć palcem do siebie plastikowy
języczek spodniej płyty przyssawki. Przyssawka odrywa się od powierzchni.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte
w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik
traci gwarancję.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i
zwierząt.
• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez
nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim
światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią,
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać
użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
-- został uszkodzony,
-- nie działa prawidłowo,
-- był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych
warunkach lub
-- został nadmiernie obciążony podczas transportu.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub
upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do
których podłączone jest urządzenie.
• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub
podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego
fachowca.

Obsługa i czyszczenie
• W żadnym wypadku nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub
chemicznych roztworów.
• Co 4 do 6 miesięcy należy wyczyścić przyssawki lekko wilgotną szmatką. W tym
celu należy zdjąć produkt z powierzchni montażowej wzgl. zdjąć zamocowane
urządzenie z przyssawki. W przypadku silnego zabrudzenia użyć łagodnego
środka czyszczącego. Pozostawić przyssawki do całkowitego wyschnięcia, zanim
zostaną ona przymocowane na powierzchniach montażowych wzgl. zostaną w nich
zamocowane urządzenia.
• Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego wystarczy sucha, miękka i
czysta szmatka. Kurz można łatwo usunąć przy pomocy długowłosego, miękkiego,
czystego pędzla i odkurzacza.

Utylizacja
Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę
środowiska.

Dane techniczne
Odpowiedni dla urządzeń przenośnych o szerokości.... 58 - 85 mm
Maks. obciążenie................................................................. 3 kg
Wysokość przyssawki......................................................... 16 mm
Średnica przyssawki........................................................... 55 mm

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.

Warunki pracy...................................................................... -20 do +80 °C, 35 - 85 % HR

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w
niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub
z innym specjalistą.

Wymiary (szer. x wys. x gł.)................................................ 8,5 x 10,5 x 11 cm

Warunki przechowywania.................................................. -20 do +90 °C, 5 - 95 % HR
Waga...................................................................................... ok. 67 g
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