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NR PARTII: 201710

Dziękujemy za  wybranie  produktu  marki  SMARTY.  Niniejsza
instrukcja  ma  na  celu  zapoznanie  użytkownika  z  obsługą  i
funkcjami produktu.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.



© 2017 SMARTY by myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

UCHWYT DO TELEFONU UT-01

Bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  firmy  myPhone  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.

Dane producenta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Polska

Wyprodukowano w Chinach.
Bezpieczeństwo użytkowania

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

 DZIECI
Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt z dala od dzieci.

Specyfikacja techniczna
 Rodzaj: Uchwyt do telefonu
 Model: UT-01
 Materiał: Plastik + metal
 Możliwość zamontowania urządzenia:

 w pionie: od 7” do 9”
 w poziomie: od 3.5” do 5.5” 

Zawartość opakowania
 Uchwyt do telefonu (zestaw nie zawiera telefonu z 

ilustracji)
 Instrukcja obsługi produktu
 Karta gwarancyjna produktu

2



© 2017 SMARTY by myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

UCHWYT DO TELEFONU UT-01

Wygląd produktu

Obsługa
1. Wyjmij uchwyt z opakowania.
2. Połóż uchwyt na płaskiej powierzchni kciukami do góry. 
3. Umieść telefon lub tablet pomiędzy dłońmi uchwytu.
4. Gdy zakończysz pracę, wyjmij urządzenie z uchwytu.

 Nie  używaj  produktu  z  widocznymi  uszkodzeniami
mechanicznymi.

Czyszczenie i konserwacja
 Powierzchnię  uchwytu  można  czyścić  szmatką  zwilżoną

wodą.
 Nie należy używać środków żrących i detergentów

Utrzymanie produktu
Aby przedłużyć żywotność produktu:

 Przechowuj produkt w suchym miejscu.
 Unikaj  wysokich lub niskich temperatur  wykraczających

poza zakres 0ºC - 50ºC; mogą one powodować skrócenie
żywotności produktu.  

 Wkładanie do uchwytu większych urządzeń niż zalecane
może spowodować uszkodzenie produktu.

3



© 2017 SMARTY by myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

UCHWYT DO TELEFONU UT-01

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia
lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej

instrukcji.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Produktów po upływie okresu użytkowania należy utylizować
zgodnie  z  lokalnym  schematem  recyklingu.  Prawidłowy
recykling zużytego urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie
i  otoczenie człowieka.  W celu uzyskania informacji  na temat
miejsca  i  sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia  się
zużytego urządzenia użytkownik powinien skontaktować się z
odpowiednim  organem  władz  lokalnych,  punktem  zbiórki
odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie.

Niniejszą  instrukcję  obsługi  oraz  opakowanie
urządzenia  należy  poddać  ponownemu
przetworzeniu  zgodnie  z  lokalnym  schematem
recyklingu.
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