
[G100]
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Köszönjük, hogy megvásárolta az XBLITZ G100 autós telefontartót. 
A készülék megfelelő használatának biztosítása érdekében olvassa 
el a használati utasítást.

Az Xblitz G100 egy autótartó a mobil eszközökhöz, például 
a mobiltelefonokhoz, amely lehetővé teszi, hogy használja ezeket az 
eszközöket biztonságos és kényelmes módon.

01. A CSOMAG TARTALMA
1. A tartó
2. Fémlemez
3. Használati útmutató

02. TERMÉKLEÍRÁS
1. Mágnes
2. Szerelőkapocs
3. Mágnes fémlemez

03. TELEPÍTÉSI MÓDSZER
1. Tartsa kézzel nyitva a rögzítő kapcsot.
2. Helyezze a tartót az autó szellőzőrácsába.
3. Helyezze a tartóhoz mellékelt fémlemezt a mobiltelefon 
tokjára.
4. Irányítsa a telefont a fémlemezzel a mágnes felé. 

04. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. A tartót az autóba kell el helyezni, mielőtt elindulna, és vezetés 
közben nem szabad rajta változtatni.
2. Ne helyezze a tartót olyan helyre, amely vezetés közben 
elterelheti a figyelmét vagy homályosíthatja a látását.
3. Ez a termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
4. Óvja a készüléket a portól, nedvességtől, folyadékoktól, hőtől, 
hidegtől, ütéstől és közvetlen napfénytól. 
5. A terméket óvatosan kell kezelni. A termék károsodása, ütése 
vagy leejtése mechanikai károsodást okoz, amelyre a garancia 
nem vonatkozik. 
6. A garancia nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek az eszköz 
nem megfelelő használatból vagy beépítésből származnak.
7. A folyamatos fejlesztés, a műszaki előírások és a tervezés miatt 
a készülék előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.
8. Ha a terméket a leírtaktól eltérő célokra használják, akkor 
a termék megsérülhet. 
9. Ha bármilyen kétsége van a termék használatával vagy 
telepítésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártó 
hivatalos szervizpontjával.
10. A készüléken bármilyen javítási munkát csak a gyártó hivatalos 
szervizpontja végezhet.

05. MŰSZAKI ADATOK
Méret: 62x38x42mm
Súly: 30 g
Telepítési módszer: Szellőzőrács

06. GARANCIA KÁRTYA / PANASZOK
A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia feltételei a 
következő oldalon találhatók: https://xblitz.pl/warranty/

A panaszokat a http://reklamacje.kgktrade.pl címen található 
panaszlap segítségével kell bejelenteni. 

Részletek, elérhetőség és weboldal címe a következő címen 
található:www.xblitz.pl 

HU

Gyártó: 
KGK Trade sp. Z o.o.sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Krakkó
Lengyelország

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
Elnézést kérjük a kellemetlenségekért.

Készült P.R.C.
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