
 

Suport auto adjustabil pentru telefon fixare cu clips in grila de ventilatie 

SPCH-ARC-CLIPS 

Manual de utilizare 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

 

Caracteristici Detalii tehnice 

Suportul nostrum adjustabil pentru telefon este dotat cu sisteme 

de starngere reglabile, unul in jurul articulatiei capului cu bila de 

360 de grade si unul in jurul bazei care se fixeaza in grila de 

ventilatie. Sistemul adjustabil de prindere cu clipsuri captusite cu 

silicon va asigura protectia telefonului dvs. Si fixarea eficienta a 

acestuia.Suportul se poate transfera cu usrinta pe orice alta 

masina. Suportul este inclinabil si rotativ pentru unghiuri 

nelimitate de vizualizare a telefonului 

Material: ABS+policarbonat+Cauciuc 

Dimensiuni: 90 x 68 x 32 mm 

Culoare: negru 

Compatibil: potrivit pentru dispozitive cu latime de 2.1-3.4 inch 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul. 

2. Prindeti-l pe grila ventilatiei masinii si puneti telefonul. 

3. Suportul ajustabil se poate transfera cu usurinta pe orice alta masina.  

Suportul este inclinabil si rotative pentru unghiuri nelimitate de vizualizare a telefonului. 

Continut ambalaj: suport auto adjustabil pentru telefon 

Precautii 

 

Sa nu fie lasat la indemana copilor cu varsta mai mica de 5 ani si animalelor de companie.  

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

Feriti produsul de foc. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.) 

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anularea garantiei. 

 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar 
centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati 

primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 
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