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B Работна инструкция

Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.
Отделете време и прочетете инструкциите и информацията. Моля, запазете
инструкциите на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството,
моля, предайте тези инструкции на новия собственик.

1. Обяснение на предупредителните символи и указания

Вниманив

Използват се за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на
вниманието към особени опасности и рискове.

Забележка

Използват се за допълнително обозначаване на информация или важни
указания.

2. Забележки за безопасност
• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.
• Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в
сухи помещения.

• При употреба на продукта в движението по пътищата важат разпоредбите на
StVZO.

• Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.
• Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния материал, има
опасност от задушаване.

• Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място
разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

• Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни
претенции.

3. Монтаж

Вниманив

• Внимавайте компоненти като въздушната възглавница, зоните с ограничен
достъп, управляващите елементи, инструментите и т.н. да не са покрити и
видимостта към тях да не е ограничена.

• При пътуване с моторно или спортно превозно средство не се разсейвайте с
продукта и следете пътната обстановка и обкръжението.
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Забележка

• Преди монтажа на стойката проверете къде във Вашия автомобил
ще е подходящо да я монтирате. При съмнения направете справка в
ръководството за експлоатация на автомобила или се обърнете към
производителя на автомобила.

• Никога не прилагайте сила при боравене с продукта или при неговия
монтаж.

3.1 Монтаж на държача (A)
• Внимателно бутнете скобата за вентилационната решетка към отворените
ламели на решетката, докато се фиксира с щракване.

Забележка

Проверете товароносимостта на ламелите, преди да поставите крайно
устройство в държача. Този вариант за монтаж се препоръчва само за крайни
устройства с маса под 300 g.

• За да демонтирате държача, го извадете внимателно от вентилационната
решетка.

3.2 Поставяне/изваждане на крайни устройства (B)

Hinweis

Винаги изваждайте крайното устройство от държача, преди да го закрепите
към стойката (скобата на вентилационната решетка и т.н.) или да го свалите
от нея.

• Раздалечете леко вложките, за да може да поставите (извадите) Вашето крайно
устройство.

4. Изключване на гаранция
Хама ГмбХ & Ко КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в
резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта
или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

5. Сервиз и съпорт
За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за
продукти на Хама.
Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски)
Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.hama.com
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms
of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

www.hama.com




