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GripGo univerzális GPS és okostelefon-tartó autóba 
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.  
 
 

 

 
Biztonsági figyelmeztetés 

 
- Soha ne helyezze a terméket a légzsák fedelére, vagy a légzsák kinyitási zónájába. 

- A szélvédőre tapasztás előtt tájékozódjon arról, hogy az Ön területén a törvény nem tiltja-e ezt. 

- Hidegben ne használja a terméket, távolítsa el a szélvédőről. A hosszabb időn keresztül hidegben 
tartott termék elveszítheti tapadó képességét. 

 
A termék használatba helyezése 

 

1. Illessze össze a fejrészt a talprésszel. 

2. Nyomja rá a talprész tapadókorongját (A) a szélvédő belső oldalára, majd a rögzítő kart (B) fordítsa 
át a tapadókorong irányába. 

3. A rögzítő gombot (C) tekerje balra, ekkor a tartónyél szabadon mozgathatóvá válik. Állítsa be  a 

nyelet a kívánt pozícióba, majd a rögzítő gomb jobbra tekerésével zárja le a pozícióját, hogy ne tudjon 
elmozdulni. 

4. A tartó fejrészét állítsa be az Önnek legkényelmesebb irányba vízszintes vagy függőleges 
elforgatással, attól függően, hogy a telefont (tabletet, GPS-t) fektetett vagy állított helyzetben 
szeretné használni. 
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5. Vegye le a védőfóliát a fejrészről, és tapassza rá a telefonját. Első alkalommal rögtön próbálja is 
levenni róla, és ha a pad túl nehezen engedi el a telefonját, akkor csak érintse hozzá a padhoz az 
ingjét addig, amíg a pad a kívánt erősségű ragadást el nem éri. 

 
 

Fontos! 
- A pad és a tapadókorongos talp csak kellően tiszta állapotban tapad megfelelően. Használat előtt 
mindig győződjön meg róla, hogy kellően tiszták. Ha már nem tapadnak eléggé, akkor tisztítsa meg 
őket langyos vízzel, és újra tapadni fognak. 

- Mindig győződjön meg arról is, hogy a hozzátapasztani kívánt készülék hátulja is megfelelően  tiszta. 

- Soha ne próbáljon olyan készüléket felhelyezni a padra, aminek a hátulját bőr vagy szilikon tok védi. 
A termék NEM TAPAD bőrhöz vagy szilikonhoz. 

- A biztonságos és könnyű eltávolítás érdekében egyik kezével mindig fogja meg eltávolítás előtt a 
pad „szárnyait”, közben pedig a másik kezével fogja meg úgy a telefont, hogy annak 
akkumulátortartó fedele ne váljon le eltávolítás közben. Közben a hüvelykujjával vagy a középső 
ujjával finoman támassza a készüléket, hogy minél óvatosabban tudja levenni. Ügyeljen arra, hogy 
eltávolítás közben ne ejtse le a készüléket. 

 
Tisztítás 

- Tisztítás előtt mindig távolítsa el a padról a rajta tartott készülékét, és válassza le a fejrészt a 

tartónyélről. 

- Mossa le a fejrészt alaposan langyos vízzel, miközben ujjaival távolítsa el róla a port és más 
szennyeződéseket. 

- Gyors tisztításhoz használjon nedves törlőkendőt. Ügyeljen arra, hogy a kendő ne hagyjon maga 
után szálakat a tapadó padon. 

- Mosáshoz vagy szárításhoz soha ne használjon semmilyen papír alapú anyagot. 

- Használat előtt mindig hagyja teljesen megszáradni. Nedvesen a termék nem fog tapadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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