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Instrucțiuni de operare 
Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Hama. 
Vă rugăm să citiți cu atenție, integral următoarele instrucțiuni și informații. Păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur pentru a le putea 
consulta și pe viitor. 

1. Explicarea simbolurilor și notelor de avertizare

2. Conținutul pachetului

 Suportul pentru telefon

 Aceste instrucțiuni de utilizare

3. Note cu privire la siguranță

 Cand utilizați acest produs fiți atent la legile și regulile de trafic locale.

 Aveți grijă ca toate componentele ca airbag-uri, butoane, instrumente, etc., precum și vizibilitatea nu sunt blocate sau obturate.

 Aveți grijă să nu vă fie distrasă atenția atunci când conduceți mașina. Fiți întotdeauna atent la trafic și mediul inconjurător.

 Nu forțați produsul atunci când îl instalați sau folosiți.
4. Instalare

 Introduceți telefonul împingând ușor în sus brațul suportului A (fig.1), punând telefonul (fig.2). Smartphon-ul trebuie să stea acum
ferm in suport.

 Daca telefonul este mai lat de 6.5 cm, atunci va trebui să adaptați brațul suportului B (fig.3) înainte. Pentru a face acest lucru, apasați
butonul C (de pe partea dreapta a brațului, butonul drept) și apasați în timp ce trageți brațul suportului pentru a-l regla.

 Pentru a monta suportul pe parbriz, deschideți brațul E (fig.4), apasați ventuza pe parbriz și închideți brațul E.

 Bila atașată permite rotirea suportului la 360°. Pentru a regla unghiul, desfaceți rotița D (fig.5), ajustați suportul  și strângeți rotita
înapoi. Asigurați-vă întotdeauna că rotița de setare este bine strânsă înainte de a începe călătoria.

5. Îngrijire și întreținere
Stergeți suportul cu o lavetă fara scame puțin umedă. Nu curățați niciodată dispozitivul utilizând agenți de curatare agresivi.

6. Declinarea răspunderii legale cu privire la garanție
Hama GmbH 7 Co. KG nu își asumă răspunderea și nu oferă nicio garanție pentru deteriorările rezultate ca urmare a
instalării/montării necorespunzătoare, utilizării neadecvate a produsului sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de operare
și/sau a notelor cu privire la siguranță.

7. Servicii și asistență
În cazul în care aveți întrebări cu privire la acest produs, vă rugăm să contactați Asistență Produse Hama.
Linia de asistență telefonică: +49 9091 502-115 (limba germană/engleză)

Informații suplimentare pentru asistență pot fi găsite aici: www.hama.com.

  Notă 

 Acest simbol este utilizat pentru a indica informații suplimentare sau note importante. 

 Înainte de a monta acest suport, verificați opțiunile de instalare în mașina dvs. Daca nu sunteți sigur, 
consultați manualul vehiculului sau contactați dealer-ul sau producătorul. 

  Notă 

http://www.hama.com/



