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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití.

Varování
• Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tyto pokyny.
• Nikdy držák nepoužívejte, pokud je poškozený.
•  Držák používejte vždy, tak aby Vám nebránil ve výhle-

du z vozidla!

Použití a údržba
Tento univerzální, nastavitelný držák do auta slouží 
k uchycení mobilního telefonu nebo navigace. Jeho 
použití je velice jednoduché, jeho přídržné vlastnosti 
fungují na principu polymerního nano povrchu.

1)  Pomocí přísavky umístěte držák na palubní desku, 
popř. čelní sklo tak aby neomezoval Vás výhled 
z vozidla.

2)  Mobil (navigaci) přitiskněte co největší plochou na 
přídržnou podložku.

3)  Pokud chcete mobil (navigaci) sejmout, přidržte jed-
nou rukou kolébku  s přídržnou podložkou a druhou 
rukou jej sejměte tahem do strany.

4)  Pro znovuobnovení lepících (přídržných) vlastností 
stačí přídržnou podložku krátce opláchnout prou-
dem vlažné vody.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci to-
hoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu 
k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení…) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetíže-
ním, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslu-
šenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v ná-
vodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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