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Etui uniwersalne + przewód USB 2 w 1
 EMX-330191

Nr partii: 201907
Zestaw zawiera przewód 2w1, który przeznaczony jest do łączenia urządzeń wykorzystujących porty USB (komputery, laptopy, power banki, etc.) 
z mającymi gniazda microUSB i USB-C (telefony, smartfony, tablety, odtwarzacze MP3, etc.) w celu przesyłania danych pomiędzy nimi oraz 
ładowania ich akumulatorów. Przesuwany klips z tworzywa pozwala na zabezpieczenie przewodu podczas przenoszenia. Rozłączane wtyczki 
zabezpieczono przed ewentualnym zgubieniem. Etui zaś przeznaczone jest do wygodnego przenoszenia tego przewodu, ale może posłużyć także 
do transportu innych produktów o niewielkich gabarytach, jak choćby douszne słuchawki przewodowe, klucze, itp. Dołączony do etui karabinek 
pozwala na jego przymocowanie do plecaka, szlufki spodni lub innych tego typu miejsc.

Przy pracy z produktem nie używaj zbyt dużo siły, gdyż możesz uszkodzić jego elementy (przewody, wtyczki, karabinek lub zabezpieczenie), jak 
również urządzenia, do których są podłączane wtyczki. Po skorzystaniu z produktu zabezpiecz go przed dostępem dzieci lub zwierząt, gdyż mogą 
go uszkodzić. Chroń produkt przed wodą i innymi płynami. Elementy zestawu można czyścić jedynie na sucho, używając delikatnej ściereczki. 
Unikaj bardzo wysokich temperatur (nasłonecznienie, grzejnik, kaloryfer, itp.), gdyż może to powodować skrócenie żywotności produktu przez 
odkształcenie lub stopienie jego elementów. Nie rozbieraj produktu i nie ingeruj w jego strukturę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia 
jego lub podłączanych przewodem urządzeń.
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem 
się do zaleceń.

            Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie 
             elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu     
           użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady 
poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania 
przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ 
na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki 
odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

  Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-density polyethylene).

 Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

          Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. 
 „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Zawartość zestawu:
- etui uniwersalne
- przewód USB 2 w 1
- karabińczyk
- instrukcja obsługi

Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych.

Gwarancja 12 miesięcy.
W sprawach gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny (+48 71) 71 77 400
Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki. Na poniższej stronie można pobrać instrukcję 
w wersji elektronicznej: 
www.mptech.eu/qr/smarty
oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:
www.mptech.eu/gwarancja

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona 
ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie 
fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji. Ilustracje urządzeń 
zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi 
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.



Siatkowa kieszonka 
z gumką

KarabinekZamek 
błyskawiczny


