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SPECIFICAŢII: 
Material: Aliaj aluminiu + ABS
Culoare: Negru
Caracteristici: Posibilitatea de a afișa două 
numere de telefon și de a le ascunde, de 
asemenea, prin apăsarea butonului lateral.
Dimensiuni produs: 143.75 x 22 x 25.6 mm
Greutate produs: 76g
Pachetul include: 1 x Suport auto 2 numere 
de telefon
6 x Set numere magnetice
1 x Manual utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

Suport auto 2 numere de telefon

Set numere magnetice si fosforescente

Numerele au înveliș fluorescent și pot fi 
vizibile chiar și pe timp de noapte; acestea 
sunt ușor de aplicat, scos și interschimbat.



INSTALARE

1.

2.

1. Acest suport se poate instala în mașina 
dumneavoastră pentru a putea afișa numărul 
de telefon în cazul în care nu reușiți să găsiți 
un loc de parcare. Astfel odată instalat nu 
trebuie să vă mai faceți griji că ați blocat pe 
cineva în parcare și ați uitat să lăsați un 
număr de contact.
Plasați numerele magnetice pentru a crea 
primul număr de telefon dorit.
Prin apăsarea butonului lateral, puteți începe 
plasarea numerelor magnetice corespun-
zătoare pentru cel de al doilea număr de 
telefon

2. Dezlipiți folia protectoare a benzii adezive 
și fixați suportul pe bordul mașinii



3.

4.

3. Cu ajutorul butonului lateral al suportului, 
puteți afișa unul din cele doua numere de 
telefon sau ascunde ambele numere.
În poziția Deschis, prin apăsarea butonului 
lateral, suportul afișează numărul de telefon 
dorit, dintre cele două create.

4. În poziția Închis, prin apăsarea butonului 
lateral, se pot ascunde ambele numere de 
telefon



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.


