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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Uchwyt magnetyczny na 
deskę rozdzielczą 

EMX-350491 
Nr partii: 201907 

 

Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
 

Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Zaprojektowane w Polsce 
Wyprodukowane w Chinach 
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Uwaga 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 
nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do 
zaleceń. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub 

niezgodne z prawem. 
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2. Korzystanie z instrukcji obsługi 
Elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych  
w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą 
do odpowiednich właścicieli. 
 

3. Bezpieczeństwo użytkowania 
—MODYFIKACJE— 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania 
przewodów innych niż oryginalne. 

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI— 
Urządzenie nie jest zabawką. Elementy zestawu mogą zostać połknięte lub 
spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci  
i zwierząt. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)  
o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez 
osoby niemające doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego 
korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

—WODA I INNE PŁYNY— 
Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to 
niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia. 

—PROWADZENIE POJAZDÓW— 
Nie montuj uchwytu podczas prowadzenia pojazdu. Nie montuj uchwytu tak, aby 
on ani mocowany do niego telefon nie ograniczały pola widzenia lub obsługi 
elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.  
 

4. Dane techniczne 
Rodzaj: Uchwyt magnetyczny na deskę rozdzielczą 
Model: EMX-350491 
Sugerowana maksymalna waga obsługiwanego telefonu/smartfona: 140g 
 

5. Zawartość zestawu 
1. Uchwyt magnetyczny na deskę rozdzielczą  
2. Instrukcja obsługi 

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek 
ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.  

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już 
ono potrzebne. 
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Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze 
czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego: 

www.mptech.eu/qr/smarty 
oraz zapoznać się z warunkami gwarancji: 

www.mptech.eu/gwarancja 
 

6. Wygląd urządzenia 

 
 

7. Montaż elementów uchwytu 

 Nie używaj zbyt wielkiej siły, aby nie uszkodzić elementów deski rozdzielczej, ani 
uchwytu. 

 Nie zasłaniaj ważnych do pracy smartfona/telefonu otworów (maskownica 
głośnika, obiektyw aparatu, czytnik linii papilarnych, itp.). 
 

7.1 Mocowanie nalepki magnetycznej do smartfona/telefonu 
Oddziel metalowy krążek z nalepką od głowicy w uchwycie. Oczyść miejsce 
mocowania na smartfonie/telefonie. Odklej zabezpieczającą folię z naklejki 
mocującej i przyciśnij ją do tylnej obudowy smartfona lub telefonu. 
W przypadku, gdy użytkownik telefonu/smartfona korzysta z etui ochronnego 
zalecamy przyklejanie metalowego krążka z nalepką do etui. Etui może 
negatywnie wpływać na siłę przyciągania krążka do ruchomej głowicy  
z magnesem, a to może skutkować uszkodzeniami telefonu/smartfona. 
 

Ruchoma 
głowica z 

magnesem 

Naklejka 
mocująca 

Podstawa uchwytu z 
przegubem kulowym 

Metalowy krążek z naklejką 
na smartfona 
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7.2 Montaż uchwytu do deski rozdzielczej samochodu 
Oczyść miejsce mocowania na desce rozdzielczej pojazdu. Odklej 
zabezpieczającą folię z naklejki mocującej przyklejonej na spodzie podstawy. 
Dokładnie dociśnij podstawę do miejsca montażu i przytrzymaj przez chwilę. 
 

7.3 Odklejanie elementów uchwytu 
Naklejki należy odklejać bardzo powoli i delikatnie, nie używając przy tym zbyt 
wiele siły. 
 

8. Używanie zestawu 
Mocowanie smartfona/telefonu do uchwytu polega na zbliżeniu do siebie 
metalowego krążka przyklejonego do obudowy smartfona/telefonu lub etui do 
ruchomej głowicy z magnesem w podstawie uchwytu.  
Uchwyt można obracać o 360 stopni, co pozwala na ustawienie 
telefonu/smartfona w pozycji pionowej, poziomej i pośrednich. 
 

9. Rozwiązywanie problemów 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się  
z poniższymi poradami. 

Nie mogę przykleić uchwytu do 
deski rozdzielczej samochodu 

Sprawdź, czy zostało zdjęte foliowe 
zabezpieczenie naklejki na spodzie uchwytu. 
Sprawdź, czy deska rozdzielcza w miejscu 
mocowania jest czysta, odtłuszczona  
i płaska. 
Sprawdź, czy naklejka na spodzie uchwytu 
nie jest zabrudzona. 

Nie mogę przykleić metalowego 
krążka do obudowy 
smartfona/telefonu 

Sprawdź, czy zostało zdjęte foliowe 
zabezpieczenie naklejki na metalowym 
krążku. 
Sprawdź, czy obudowa w miejscu mocowania 
jest czysta, odtłuszczona i płaska. 
Sprawdź, czy naklejka na krążku nie jest 
zabrudzona. 

Smartfon/telefon mocowany za 
pomocą magnetycznego krążka 

do uchwytu odpada od niego 

Sprawdź, czy smartfon/telefon nie jest zbyt 
ciężki. 
Jeśli korzystasz z etui albo pokrowca, to 
metalowy krążek powinien być przyklejony 
do etui lub pokrowca. Etui i pokrowiec mogą 
zwiększać wagę całości, a to może 
powodować oddzielanie się metalowego 
krążka od magnetycznej głowicy  
w podstawie. 
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Smartfon/telefon opada, mimo 
iż trzyma się mocno uchwytu 

Sprawdź, czy smartfon/telefon nie jest zbyt 
ciężki. Jeśli używasz dodatkowego etui lub 
pokrowca, to weź pod uwagę ich dodatkową 
wagę. 

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem. 

 

10. Konserwacja urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci  
i zwierząt. 

2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować 
uszkodzenia części urządzenia. 

3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować 
skrócenie żywotności komponentów urządzenia lub stopić części  
z tworzyw sztucznych. 

4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja  
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie 
używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

 

11. Objaśnienie znaczenia symboli 
 
Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 
 
 
 

Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, 
LDPE, PP i PS. 
 
 

12. Gwarancja 
Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400. 
 


