
 

 

  

Suport auto gravity pentru telefon cu brat 

telescopic, prindere cu ventuza 
 SPCH-GRV-VNTZ 

Manual de utilizare 

 

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

 

Caracteristici  Specificatii tehnice  
Posibilitatea rotire la 360 grade pentru o mai buna 

vizualizare. 
Brat telescopic ajustabil si pe orizonatala si pe 
verticala. 

Material:ABS+ TPU+ Silicon+ Aliaj aluminiu 

Dimensiuni brat telescopic: 160-240 mm 
Culoare: negru si gri 
Se poate extinde pe latime: 53- 83 mm 

Sistem de prindere cu ventuza pe bord su pe 
parbriz. 

 

Suport manevrabil cu o rama  

Prindere rapida si automata a telefonului  

  

 
 

Continut ambalaj: suport auto gravity pentru telfon 

Instructiuni de utilizare 

1. Puneti piulita pe articulatia cu bila. 

2. Introduceti articulatia cu bila in locasul din spatele suportului de telefon si strangeti-o. 

3. Puneti ventuza pe parbrizul sau bordul bine curatat in prealabil si apasati butonul de blocare. 

4. Actionati cele doua aripioare pentru a deschide bratele. 

5. Puneti-va telefonul in suport apasandu-l ferm. Bratele se vor inchide automat sub presiunea dispozitivului. 

6. Pentru a elibera telefonul apasati cele doua aripioare laterale. 

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.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente metalice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele 

specializate pentru colectarea deseurilor metalice. 

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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