Funzionamento

Istruzioni

Supporto cellulare per auto slot CD attacco magnetico
N°. 1647038

a) Piastra metallica esterna
Se non si utilizza una custodia, attaccare questa piastra direttamente sullo
smartphone. Attaccarla sulla parte esterna della custodia se la si utilizza.

Utilizzo conforme

Utilizzare questo dispositivo per fissare lo smartphone allo slot CD mediante attacco
magnetico. Il giunto sferico girevole consente una regolazione a 360° per ottimizzare l’angolo
di visualizzazione e la vite di serraggio mantiene ben in posizione il dispositivo. I punti di
montaggio gommati proteggono lo slot CD da eventuali danni e le piastre metalliche incluse
consentono di montare lo smartphone con o senza custodia.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto
non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al
prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere
attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a
terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.
Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee. Tutti i nomi di aziende e le
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

Le piastre metalliche possono magnetizzarsi durante l’uso. Si raccomanda ai
portatori di pacemaker di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Le
piastre metalliche possono costituire un pericolo in particolare quando il telefono
viene tenuto nella tasca della camicia o della giacca.

• Dispositivo

• Pellicola protettiva

• 2 piastre metalliche (interna ed esterna)

• Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/
downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Utilizzare la pellicola protettiva per proteggere lo smartphone da eventuali graffi.
Non lascerà alcun residuo quando viene rimossa.
• Pulire la superficie scelta, eliminare qualsiasi traccia di
lanugine, polvere e sporco.
• Staccare la copertura della pellicola protettiva,
posizionarla sulla superficie desiderata (raccomandata).
• Staccare la copertura della piastra metallica esterna,
attaccare la piastra sulla parte esterna del dispositivo o
della custodia nel punto desiderato.

b) Piastra metallica interna
Se si utilizza una custodia spessa, usare la piastra
metallica esterna e collegarla alla parte esterna della
custodia.
• Pulire la superficie scelta, eliminare qualsiasi traccia di
lanugine, polvere e sporco.
• Staccare la copertura della pellicola protettiva, posizionarla
sulla superficie desiderata (opzionale).
• Staccare la copertura della piastra interna, quindi attaccare la piastra alla superficie interna
della custodia del telefono.

c) Montaggio slot

Spiegazione dei simboli
Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per
evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere
sempre attentamente queste informazioni.
Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e osservare nello specifico le
informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per
la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o
cose. In questi casi, la garanzia decade.

• Inserire il connettore slot (4) nello slot CD quindi stringere la vite di serraggio (3) per
mantenerlo in posizione.
Non serrare eccessivamente la vite di fissaggio (3) poiché si potrebbe danneggiare
lo slot CD. Tenere presente che il lettore CD potrebbe anche non supportare
il peso massimo del telefono. Il manuale d’uso del lettore CD contiene maggiori
informazioni a riguardo.
Peso massimo del telefono, vedere i dati tecnici.

• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali
domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un
giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti,
umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio
e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più
garantito se il prodotto:
-- è visibilmente danneggiato,
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
-- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da
altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
• Consultare il manuale del lettore CD con riferimento al montaggio di questi
prodotti prima del montaggio.
• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il
collegamento del dispositivo.
• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da
un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.
• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non
trovano risposta in questo manuale.
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Assicurarsi che il telefono sia tenuto saldamente in posizione prima di lasciarlo.

Manutenzione e pulizia

• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono
danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento
Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni
di legge.
Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici

Peso telefono................................. max. 300 g
Dimensioni (L x A x P)................... 82 x 67 x 80 mm

1 Giunto sferico girevole
(360°)
2 Testa magnetica gommata
3 Vite di serraggio
4 Connettore slot
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• Posizionare il telefono sul supporto, facendo entrare in contatto la testa magnetica
gommata (2) e la piastra metallica. Peso max. del telefono, vedere i dati tecnici.

Peso.............................................. 88 g

Componenti principali
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d) Collegamento del telefono

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa
la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in
attrezzature per l’elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell’editore. È vietata la ristampa, anche
parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.
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Obsługa

Instrukcje obsługi

Magnetyczny uchwyt do smartfona do gniazda CD
Nr zamówienia 1647038

Przeznaczenie

Użyj tego urządzenia do magnetycznego przymocowania smartfona do gniazda CD. Obrotowe
przeguby kulkowe można regulować w zakresie 360°, aby zoptymalizować kąt widzenia, a
śruba blokująca będzie utrzymywać urządzenie w ustalonej pozycji. Gumowane punkty
mocowania chronią gniazdo CD przed uszkodzeniem, a dołączone metalowe płytki umożliwiają
montaż z etui na smartfon lub bez niego.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż
zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe
stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać
osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

• Urządzenie

• Folia ochronna

• 2 metalowe płytki (wewnętrzna i zewnętrzna) • Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Metalowe płytki mogą w pewnym stopniu ulec namagnesowaniu. Użytkownicy,
którzy noszą rozrusznik serca, są proszeni o wcześniejsze omówienie użycia
produktu z lekarzem. Metalowe płyty mogą w szczególności stwarzać ryzyko
podczas noszenia telefonu w kieszeni koszuli lub kurtki.

a) Zewnętrzna metalowa płytka
Jeśli nie korzystasz z obudowy, załóż ją bezpośrednio na smartfonie. Przymocuj ją
na zewnątrz etui, jeśli go używasz.
Aby zabezpieczyć smartfon przed porysowaniem, użyj folii ochronnej. Po jej
usunięciu nie pozostaną żadne pozostałości.
• Wyczyść wybraną powierzchnię, usuwając wszystkie
włókna, kurz i brud.
• Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na
wymaganej powierzchni (zalecane).
• Zdejmij zewnętrzną pokrywę metalowej płytki,
przymocuj ją do zewnętrznej strony urządzenia lub
obudowy w wybranym miejscu.

b) Wewnętrzna metalowa płytka
Jeśli używasz grubej obudowy, użyj zewnętrznej
metalowej płytki i połącz ją z zewnętrzną obudową.
• Wyczyść wybraną powierzchnię, usuwając wszystkie włókna,
kurz i brud.
• Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na wymaganej
powierzchni (opcja).

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads
lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na stronie internetowej.

• Zdejmij wewnętrzną pokrywę płytki, a następnie przymocuj ją
do wewnętrznej powierzchni obudowy telefonu.

Wyjaśnienie symboli

• Włóż złącze gniazda (4) do gniazda CD, następnie dokręć śrubę blokującą (3), aby utrzymać
je w pozycji.

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w
niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.
Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać
informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym
użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich
przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci
i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się
zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem
słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.
• Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je
z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie
nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
-- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
-- nie działa prawidłowo,
-- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
-- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z
nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
• Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza CD w zakresie
instalacji takich produktów.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub
podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika
lub autoryzowane centrum serwisowe.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe
1
4
2

1 Obrotowy przegub kulkowy
(360°)
2 Gumowana głowica
magnetyczna
3 Śruba blokująca
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4 Złącze gniazda

c) Montaż gniazda

Nie należy nadmiernie dokręcać śruby blokującej (3), ponieważ może to
spowodować uszkodzenie gniazda CD. Należy również pamiętać, że odtwarzacz
CD może nie unieść maksymalnej masy telefonu. Instrukcja obsługi odtwarzacza
CD może zawierać więcej informacji na ten temat.
Maksymalna masa telefonu, patrz dane techniczne.

d) Zakładanie telefonu

• Umieść telefon na uchwycie, stykając go z gumowaną głowicą magnetyczną (2) i metalową
płytką. Maks. masa telefonu, patrz dane techniczne.
Upewnij się, że telefon jest dobrze przymocowany.

Konserwacja i czyszczenie

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani
innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i
nieprawidłowe działanie produktu.
• Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Utylizacja
Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę
środowiska.

Dane techniczne

Masa telefonu................................ maks. 300 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.)........... 82 x 67 x 80 mm
Masa.............................................. 88 g
Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie,
tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest
zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odpowiada
stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1647038_v1_0318_fl01_02_m_2L(3)

