
UCHWYT MOTOCYKLOWY GSM USB 2A
AP14A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uniwersalny, motocyklowy uchwyt na telefon. Bardzo prosty w montażu i bezproblemowy 
w obsłudze - pasuje do wszystkich rodzajów urządzeń mobilnych i zapewnia ich stabilne 
utrzymanie się w trakcie jazdy. Wykonany z metalu oraz solidnego tworzywa sztucznego. 
Silikonowe zaczepy doskonale dopasowują się do kształtu telefonu i zapobiegają jego 
wypadnięciu. Wbudowany port USB umożliwia ładowanie urządzenia w trakcie jazdy.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Niezwykle uniwersalny - pasuje do wszystkich możliwych typów telefonów i 
smartfonów! 

• Wykonany z metalu oraz solidnego tworzywa. 
• Zapewnia należytą pewność uchwytu oraz możliwość dokładnego dopasowania 

się do umocowanego telefonu. 
• Regulacja w pełnej płaszczyźnie dzięki dwóm przegubom kulowym. 
• Estetyczny wygląd. Uchwyt nie przesłania ekranu telefonu. 
• Bardzo prosty montaż (standardowy montaż do lusterka motocykla). 
• Materiał: metal + tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: akumulator motocykla 
• Port USB: 5V 2A 
• Zintegrowany przewód do akumulatora (+ -) 
• Pełna regulacja 360 stopni (2 przeguby kulowe) 
• Elementy montażowe w zestawie 
• Wymiary (sam uchwyt): 12 cm x 5 cm x 5,5 cm 
• Długość (z przegubem): 16 cm 
• Kolor: czarny 

Sposób użytkowania

• Podłącz  dwa  przewody  zasilające  (  PLUS  +  /  MINUS  -  )  do  akumulatora
motocykla, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji.

• Zamontuj uchwyt na lusterku motocykla bądź w dowolnym innym miejscu (śruba z
nakrętką).

• Ustaw  uchwyt  w  dogodnej  dla  siebie  pozycji  i  zabezpiecz  przeguby  kulowe
zaciskając pokrętło pomiędzy nimi.

• Zabezpiecz  wszystkie  mocowania  i  śruby  załączonymi  w  zestawie  nakładkami
maskującymi.

• Umieść telefon w uchwycie (możesz go dodatkowo zabezpieczyć dołączonym w
komplecie gumowym chwytakiem).

• Urządzenie wyposażone zostało w port USB typu A, który umożliwia ładowanie
telefonu podczas jazdy.

Środki ostrożności

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku zewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


