
 

Suport auto magnetic pentru telefon, brat telescopic, prindere cu ventuza 

 SPCH-MAG-VNTZ 

Manual de utilizare 

  

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

 

Caracteristici Detalii tehnice 

Suportul magnetic pentru telefon este dotat cu sistem de 

stranger reglabil in jurul articulatiei capului cu bila de 360 de 

grade. Suportul va pastra telefonul la locul sau, in siguranta. 

Fabricat cu atentie la  detalii, avand un brat telescopic, suportul 

magnetic este reglabil atat in lungime, prin reglarea bratului, cat 

si orizontal, prin rotirea bratului la 180 de grade. 

Cei 4 magneti puternici N50 vor fixa in singuranta orice tip de 

telefon. 

Capul magnetic este inclinabil pentru unghiuri nelimitate de 

vizualizare a telefonului. 

Material: ABS+ TPU+ Silicone+ Aluminum alloy+ 4 Neodymium 

Magnet N50 

Dimensiuni brat telescopic:160-240 mm 

Culoare: negru 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Curatati bine suprafata de bord sau parbriz pentru a indeparta orice urme de praf sau resturi inaite de instalare. 

2. Este usor de montat datorita sistemului de prindere cu ventuza. Plasati suportul in pozitia optima si apoi apasati butonul de 

blocare. 

Continut ambalaj: suport auto magnetic pentru telefon, 2 placute autoadezive pentru spatele telefonului. 

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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