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Uwaga 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub 

niezastosowaniem się do zaleceń. 

 

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 
Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne 
z prawem. 

—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. 
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—PROWADZENIE POJAZDÓW— 
Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany w nim smartfon nie 
ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas 
prowadzenia pojazdu. 
 

4. Dane techniczne 
Rodzaj: Uchwyt samochodowy z przyssawką i przegubem kulowym  
Model: EMX-350691 
Montaż: do szyby samochodu 
Maksymalna szerokość obsługiwanego smartfona: 75 mm 
Maksymalna waga telefonu: 200g 
 

5. Zawartość zestawu 
1. Uchwyt samochodowy z przyssawką i przegubem kulowym EMX-

350691 
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. 
 

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 
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6. Wygląd urządzenia 

 
 

 
 
 

Ramię z 
przegubem 

kulowym 

Podstawa z 
przyssawką i 

dźwignią  

Uchwyt 
Uchwyt 

Antypoślizgowa 
powierzchnia 

Podstawka 

Zwalnianie 
uchwytów 
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7. Montaż uchwytu 

 Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany do niego smartfon nie 
ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia 
pojazdu. 

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

 Nie zasłaniaj ważnych do pracy smartfona otworów i przycisków 
(maskownica głośnika, obiektyw aparatu, czytnik linii papilarnych, regulacja 
głośności, przycisk zasilania, itp.). 

 UWAGA! Mocne nasłonecznienie (w lecie) lub zimno (w zimie) może wpłynąć 
na elastyczność przyssawki, a co za tym idzie na pewność mocowania uchwytu. 
Przed użyciem uchwytu ZAWSZE sprawdź pewność mocowania uchwytu do 
szyby. 

 
 

7.1 Montaż uchwytu do szyby w samochodzie 
Po wyjęciu uchwytu z opakowania wybierz miejsce na szybie przedniej lub 
bocznej, w którymi chcesz przymocować uchwyt. Oczyść miejsce 
mocowania. Usuń folię zabezpieczającą uszczelkę podstawy uchwytu. 
Podnieś delikatnie dźwignię przyssawki tak, aby ta stała się jak najbardziej 
płaska. W celu lepszego mocowania możesz delikatnie zwilżyć przyssawkę 
czystą wodą. Przyłóż podstawę z przyssawką do miejsca montażu  
i delikatnie dociskając przyssawkę naciśnij dźwignię przyssawki tak, aby 
została ona umocowana. Sprawdź, czy uchwyt trzyma się na tyle mocno, 
żeby nie było ryzyka, że odpadnie od szyby. 
 

Przyssawka 

Element 
przyssawki do 

demontażu 
Dźwignia 
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7.2 Demontaż uchwytu 

 Wszelkich operacji dokonuj ostrożnie, nie używając ostrych narzędzi 
mogących uszkodzić uchwyt i jego podstawę z przyssawką. 

 
Demontaż uchwytu należy zacząć od zwolnienia dźwigni przyssawki przez 
podniesienie jej. Następnie należy chwycić jedną dłonią za ramię uchwytu, 
a drugą mocno za wystający element przyssawki i pociągnąć go w kierunku 
od szyby, co pozwoli dostać się powietrzu pod przyssawkę. Następnie  
z wyczuciem należy odciągnąć podstawę z przyssawką od szyby. Jeśli nie 
jest to możliwe, to pociągnij mocniej za wystający element przyssawki, gdyż 
zapewne przyssawka mocno trzyma się szyby.  
 

8. Używanie uchwytu 
8.1 Wkładanie smartfona do uchwytu  
Mocowanie smartfona do uchwytu polega na włożeniu smartfona pomiędzy 
ramiona tak, żeby opierał się na podstawkach, a jego tylna ścianka dotknęła 
antypoślizgowej powierzchni.  
 

8.2 Wyjmowanie smartfona z uchwytu  
Aby wyjąć smartfon z uchwytu należy przytrzymać telefon i wcisnąć 
jednocześnie przycisk zwalniania uchwytów, co automatycznie rozsunie 
ramiona uchwytów.  
 

8.3 Ustawianie pozycji uchwytu  
Uchwyt można obracać 
o 360 stopni dzięki 
przegubowi kulowemu, 
co pozwala na 
ustawienie smartfona  
w pozycji pionowej, 
poziomej i pośrednich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nie mogę przymocować 
uchwytu do szyby w 

samochodzie 

Sprawdź, czy zdjęta jest folia 
zabezpieczająca przyssawkę. 
Sprawdź, czy przyssawka jest czysta. 
Sprawdź, czy przyssawka nie jest 
uszkodzona (przecięta, porysowana, itp. 
Sprawdź, czy szyba w miejscu mocowania 
nie jest brudna, tłusta lub zanieczyszczona 
w inny sposób. 
Sprawdź działanie dźwigni – czy 
uruchamia ona zasysanie się przyssawki. 

Nie mogę przymocować 
smartfona do uchwytu 

Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt szeroki 
lub zbyt gruby, aby ramiona go objęły  
i utrzymały. 
Sprawdź, czy ramiona uchwytu są 
wystarczająco rozsunięte, aby można było 
włożyć w niego smartfon. 

Smartfon wypada podczas 
jazdy, mimo iż po montażu 

wydaje się, ze trzyma się 
mocno w uchwycie 

Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt ciężki 
lub zbyt gruby. Jeśli używasz 
dodatkowego etui lub pokrowca, to weź 
pod uwagę dodatkową wagę i rozmiary. 

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. 
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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. 
 


