Suport auto pentru telefon MCH5
TLL171241
Manual de utilizare

Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!
Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă
siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de
utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul
pentru consultări viitoare.
Descrierea produsului
Suportul auto pentru telefon este stabil și ferm, din material
ABS cu un aspect modern, rezistent la cădere si
anti-alunecare.
Asigura o prindere puternica a telefonului, avantajul sau fiind
posibilitatea de adaptare la majoritatea smartphone-urilor de
3,5 pana la 6,5 inch și poate fi montat cu ușurință pe parbrizul
mașinii.
Datorită designului său, suportul de telefon pentru mașină
MCH5 vă permite să plasați și să scoateți cu ușurință
telefonul în doar câteva secunde ori de câte ori aveți nevoie,
folosind o singură mână.
Special conceput pentru a oferi acces ușor la portul de
încărcare al smartphone-ului tău, puteți reîncărca telefonul in
timp ce conduceți.
În plus, suportul este reglabil, oferind opțiunea de a-l roti la
360° pentru a obține cel mai bun unghi de vizualizare.
Diagrama produs
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Piulița de fixare
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Braț de fixare
cu ventuza

Caracteristici tehnice
Tip produs: Suport auto
Tip montare: Ventuza
Funcții: Ajustabil
Material: plastic ABS
Culoare: Negru
Rotație: 360˚
Dimensiune produs: 110*100*340mm
Dimensiune pachet: 116*110*80mm
Dimensiunea dispozitivului acceptată: 3,5 - 6,5 inch
Greutate produs: 379 g
Pachetul conține: 1x Suport auto pentru telefon MCH5, 1x
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Instrucțiuni de asamblare
1. Începeți prin conectarea părților A si B.
2. Deșurubați piulița B, așezați-o pe brațul cu bila al
suportului de fixare cu ventuza si înșurubați puțin pentru a
realiza prinderea.
3. Următorul pas, conectarea părții C la noul corp format
din A si B. Puneți presiune până se aude sunetul "click" de
unire, pentru a introduce capul cu bila in piulița B de pe
spatele suportului pentru telefon.
4. Rotiți piulița B si înșurubați strâns, pentru blocare.
Instrucțiuni de instalare
- Curățați suprafața parbrizului (pe care vreți sa instalați
suportul) de praf, murdărie si resturi.
- Deschideți supapa ventuzei, rupeți folia de protecție,
așezați si presați suportul de telefon.
- Împingeți maneta in jos pentru a fixa dispozitivul.
- Deschideți clemele si așezați telefonul in suport
- Ajustați unghiul de vizualizare cum doriți si strângeți
clemele in funcție de dimensiunile dispozitivului
Caracteristici Importante:
• Sistem puternic de fixare cu ventuza de parbrizul
masinii
• Fixare si eliberare ușoară pentru telefon
• Rezistent la șocuri si vibrații in condiții de drum
denivelat si offroad

• Durabilitate ridicata
• Prindere puternica a telefonului
• Usor de utilizat
• Montare instantanee
• Adaptat la diverse modele de telefoane
• Reglarea unghiului de inclinare

Informații privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice (DEEE)
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ
asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu
sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE
(2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a
deșeurilor de echipamente electrice și electronice
(DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.
Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie
amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul
unei colectări separate.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare
la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile
de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm
să aveți în vedere următoarele:
•Materialele și componentele folosite la construcția
acestui produs sunt materiale de înalță calitate, care pot
fi refolosite și reciclate.
•Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau
cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.

