
© 2019 SMARTY. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Uchwyt na telefon 

PIERŚCIEŃ UT-02
Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 

Nr partii: 201907 

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

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
Zaprojektowano w Polsce 

Wyprodukowano w Chinach 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Uchwyt na telefon – Pierścień UT-02 jest 

przeznaczony do mocowania na tylnej ściance 

telefonu lub smartfona. Dzięki pierścieniowi można 

wygodnie i bezpiecznie trzymać urządzenie i 

obsługiwać je. Odwiedziony od obudowy smartfona 

pierścień może służyć jako podstawka do smartfona, 

dzięki czemu można go postawić na płaskiej i 

stabilnej powierzchni, aby oglądać filmy lub 

wyświetlać obrazy, etc.  

Zalecamy, aby przed przyklejeniem uchwytu zdjąć z 

taśmy klejącej zabezpieczającą folię i wyczyścić oraz 

odtłuścić miejsce na obudowie telefonu lub 

smartfona, gdzie uchwyt ma być aplikowany. Nie 

zalecamy przyklejania uchwytu do etui zakładanego 

na smartfona. 

Zalecamy ostrożność przy korzystaniu z uchwytu. Taśma ma ograniczoną 

wytrzymałość, przez co gwałtowne ruchy dłonią mogą sprawić, że uchwyt oddzieli się 

od obudowy urządzenia lub że odpadnie od niego klapka zabezpieczająca 

akumulator, jeśli jest ona zdejmowana. Uważaj na to, gdzie odkładasz urządzenie z 

przymocowanym uchwytem, gdyż jego metalowe elementy mogą uszkodzić 

powierzchnię, na którą jest on odkładany.  

 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń. 

 

Symbol oznaczający tekturę płaską. 
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Symbol oznaczający inne tworzywa sztuczne, niż PET, HDPE, PVC, PCW, 
LDPE, PP, PS. 

 
Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 
 

Opakowanie zawiera: 
 Uchwyt na telefon - Pierścień UT-02 
 Instrukcja obsługi 

 

Urządzenie występuje w różnych kształtach (kot, kwiatek, kółko, prostokąt) i 
kolorach (złoty, różowy). 

 
Uchwyt przyklejony na tylnej ściance smartfona: 

 
Przykład zastosowania dodatkowego (stojak przy oglądaniu filmów): 

 
 

Aby ściągnąć uchwyt należy go delikatnie podważyć płaskim narzędziem i delikatnie 
odkleić. 
 
Uwaga: Smartfon zaprezentowany w instrukcji nie jest elementem zestawu. 


