
b) Wyjmowanie uchwytów
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2 •	 Bardzo	ostrożnie	wcisnąć	kliny	zaczepów.

•	 Wyjąć	uchwyt.

c) Montaż i ustawienia
Uwaga!

Śruba	 może	 być	 również	 całkowicie	 odkręcona.	 Upewniać	 się,	 aby	 podczas	
dokonywania	regulacji	położenia	i	dostosowywania	uchwytu	iPad	był	trzymany	na	tyle	
mocno,	aby	nie	upadł.
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Można	 również	 używać	 jako	
przedłużenie	 lub	 przejściówkę	 z	
gwintu	3/8	na	5/8	cala.

Opcjonalnie,	 ramię	 można	 przymocować	 do	 uchwytu	
mikrofonowego	 i	 zamocować	 uchwyt	 iPada	
bezpośrednio	do	gniazda	statywu.

d) Wkładanie i wyjmowanie iPada
•	 Włożyć	 iPada	 delikatnie	 w	 uchwyty	 i	 docisnąć	 mocno,	 aż	 wskoczy	 na	 miejsce	 i	 usłyszysz	

kliknięcie.

•	 Wypchnąć	iPada	delikatnie	z	uchwytów	i	wyjąć.

Dane techniczne
Nośność..................................................................................maks.	4	kg

Długość	ramienia	.................................................................. 192,5	mm

Pasuje	do:		.............................................................................. iPad	1,	2,	3,	Air	1,	Air	2,	mini

Warunki	pracy	i	przechowywania	..................................... -10	do	+80	°C,	1	-	80	%	RF

Wymiary	uchwytu	(szer.	x	wys.	x	gł.)	................................. 245	x	193	x	16	mm	(iPad	1)
	 245	x	189	x	11	mm	(iPad	2,	3)
	 243	x	74	x	11	mm	(iPad	Air	1,	2)
	 204	x	140	x	11	mm	(iPad	Mini)

Waga	....................................................................................... 400	g

 Instrukcja użytkowania

 Uchwyt iPada IS601
 Nr zamówienia 1384399

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Produkt	służy	jako	uchwyt	do	iPada,	z	możliwością	mocowania	do	blatów	lub	rur	o	grubości	do	
28	mm	maksymalnie.	Produkt	może	być	stosowany	do	mocowania	wyłącznie	zalecanego	tabletu.

Ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	certyfikacji	nie	można	w	żaden	sposób	przebudowywać	 lub	
zmieniać	urządzenia.	W	przypadku	korzystania	z	produktu	w	celach	innych	niż	opisane,	produkt	
może	zostać	uszkodzony.	Dokładnie	przeczytać	instrukcję	obsługi	i	zachować	ją	do	późniejszego	
wykorzystania.	 Produkt	 można	 przekazywać	 osobom	 trzecim	 wyłącznie	 z	 załączoną	 instrukcją	
obsługi.	

Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	nazwy	firm	i	
produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
•	 Uchwyt

•	 Ramię

•	 5	x	Klips

•	 Instrukcja	użytkowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania               
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	
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.

•	 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	kilka	ostrych	krawędzi,	istnieje	niebezpieczeństwo	wypadku!

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

•	 Montaż	należy	wykonać	bardzo	starannie,	zabezpieczając	uchwyt	przed	upadkiem,	
bo	może	to	prowadzić	do	uszkodzeń	nie	tylko	drogiego	sprzętu,	ale	istnieje	również	
niebezpieczeństwo	wystąpienia	urazów.

•	 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.

•	 Nigdy	nie	przeciążać	urządzenia.	Zwracać	uwagę	na	informacje,	zawarte	w	danych	
technicznych.

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

Montaż
a) Wkładanie uchwytów
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•	 Wybrać	plastykowy	woreczek	z	odpowiednim	

uchwytem.

•	 Ułożyć	 uchwyt	 pod	 kątem,	 przykładając	 do	
odpowiedniego	miejsca	ramienia.

•	 Nacisnąć	górny	zaczep,	aż	zaskoczy.

•	 Powtórzyć	 ten	 proces	 z	 zaczepami	 na	
pozostałych	ramionach	uchwytu.
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1.		 	Zamocować	zacisk	do	odpowiedniego	
obiektu.

2.		 	Opcjonalnie	ramię	można	zakręcić	
bezpośrednio	na	śrubie	z	gwintem	3/8	cala	
po	usunięciu	dolnej	śruby.

3.		 	Ustawić	żądaną	wysokość	ramienia	i	
dokręcić	śrubę	regulacyjną.	

4.		 	Przykręcić	uchwyt	do	ramienia	i	zamocować	
dokręcając	nakrętkę	kontrującą.

5.		 	Obrócić	i	nachylić	uchwyt	w	przegubie	
kulowym	i	zamocować	ustawione	położenie	
uchwytu	obrotową	manetką.

Objaśnienia:
Opcje	montażu	X	
na	elemencie

Tutaj	sprawdzać	
zabezpieczenie	opcji	

ustawienia	X

X X




