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Tworzymy dla Ciebie. 
Dziękujemy za wybranie tego produktu. Został on zaprojektowany z myślą 
o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci 
przyjemność. 
Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania 
łączyły się z przystępną ceną. 
W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej 
instrukcji obsługi. 

 
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 
Wyprodukowano w Chinach 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub 
niezgodne z prawem.  

 
—MODYFIKACJE— 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie w przypadku zastosowania 
nieoryginalnych akcesoriów i części zamiennych. 

—PROFESJONALNY SERWIS— 
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis 
producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez 
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy 
grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 

—NIE RYZYKUJ— 
Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń 
przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z 
urządzenia. 

—OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI— 
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o 
ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez 
osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. 
Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających 
za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj 
urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. 
Opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać 
połknięte, a to może skutkować zaduszeniem lub udławieniem.  

—OTOCZENIE— 
Urządzenie powinno być ustawiane na powierzchniach lub zawieszane w 
taki sposób, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło 
zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i 
zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj 
urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w 
bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy 
wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie 
urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia. 

—WODA I INNE PŁYNY— 
Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów, unikać 
pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. 
Drobinki wody mogą wpływać niekorzystnie na żywotność produktu. 
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3. Specyfikacja techniczna 
3.1 Dane techniczne 

Model H20 
Typ Mini statyw 
Statyw 3 elastyczne nogi pokryte pianką 
Mocowanie telefonów Urządzenia od 4” do 5,5” 
Mocowanie aparatów i kamer Śruba fotograficzna ¼” 
Głowica Regulowana w wielu płaszczyznach 

 

3.2 Zawartość opakowania 
 Mini statyw H20 
 Instrukcja obsługi 

 

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą.  
 

 Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.  
 

 Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od 
prezentowanego na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji. 
 

4. Opis urządzenia 
Mini statyw stworzono z myślą o użytkownikach smartfonów, kamer 
sportowych, małych kamer video i aparatów cyfrowych. Dzięki swojej 
konstrukcji może stać na nierównych powierzchniach, a nawet można go 
przytwierdzić do ramy roweru, słupka, siatki, zawiesić na gałęzi, płocie. 
Wszystko dzięki giętkim ramionom statywu, które dodatkowo pokryto 
pianką znacznie zwiększającą tarcie. Pozwala to na mocowanie nawet do 
bardzo gładkich powierzchni. Uchwyt telefonu pokryto elastycznymi 
materiałami. Można go wysuwać, a sprężyna zapewni pewne mocowanie 
urządzenia. Niewielkie rozmiary pozwalają go zabierać ze sobą dosłownie 
wszędzie. Śruba fotograficzna ¼” pozwala na przytwierdzenie do statywu 
aparatu lub kamery dysponującej takim gniazdem. 
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5. Rozmieszczenie elementów statywu 
 
 

 
 
 

1. Uchwyt do mocowania smartfona 
2. Podstawa głowicy do mocowania smartfona 
3. Mocowanie głowicy ze śrubą fotograficzną ¼” 
4. Regulacja pochylenia głowicy z mocowaniem kulowym 
5. Elastyczne ramiona statywu pokryte pianką 
6. Antypoślizgowe stopki 
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6. Obsługa statywu 

 Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są sprawne i 
nieuszkodzone. 
 

6.1 Montaż telefonów o szerokości 55-84 mm (ekran 4-5,5”) 

 Upewnij się, że szerokość smartfona mieści się w granicach 55-84 mm. 
Są to zazwyczaj urządzenia z ekranami od 4” do 5,5”. 
 
Aby zamontować na statywie smartfon, należy wykonać następujące 
czynności. 

1. Rozciągnij elementy (1) i (2) w głowicy na smartfona. 
2. Umieść smartfona w głowicy tak, aby symetrycznie wystawał po 

obydwu jej stronach.  
3. Zwolnij uchwyt (1). 
4. Jeśli elementy głowicy dotykają przycisków w smartfonie ważnych 

do jego obsługi przesuń go tak, aby elementy głowicy się z nimi nie 
stykały. 

 

6.2 Montaż aparatów i kamer z gniazdem na śrubę fotograficzną ¼” 
Jeśli dysponujesz aparatem fotograficznym (niedużym, typu „małpka”) 
lub niewielką kamerą sportową lub wideo, które wyposażono w gniazdo 
na śrubę fotograficzną ¼”, możesz je także przymocować do mini 
statywu. 
Aby to zrobić wykonaj następujące czynności. 

1. Odkręć głowicę do smartfonów od mocowania (3). 
2. Śrubą fotograficzną ¼” przykręć aparat lub kamerę do mini statywu. 

 

6.3 Ustawianie na różnych powierzchniach 
Statyw, dzięki swojej konstrukcji można ustawiać na bardzo różnych 
powierzchniach. Przy powierzchniach płaskich i poziomo ułożonych 
wystarczy nieco rozsunąć ramiona. 
W przypadku powierzchni niezbyt płaskich, takich jak choćby kamienie, 
drzewa, etc., wystarczy tak ułożyć ramiona, by pozycja głowicy była 
stabilna i pionowa. Pomagają w tym elastyczne ramiona, które pokryto 
zwiększającą tarcie pianką oraz zakończono elastycznymi stopkami.  

 Przy ustawianiu na niestabilnych bądź śliskich powierzchniach i 
elementach otoczenia upewnij się, że nie ma szans na to, że urządzenie wraz z 
mini statywem zsunie się i ulegnie uszkodzeniu.  
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6.4 Mocowanie do różnych elementów otoczenia 
Elastyczne ramiona pokryte zwiększającą tarcie pianką pozwalają na 
niemal nieograniczone mocowanie do elementów otoczenia. 
Przykładami mocowania mogą być okręcenie ramionami gałęzi 
drzewa, słupka w znaku drogowym, ramy w rowerze, klamki w 
samochodzie, zaczepienia o siatkę, deskę, zawieszenia na belce, 
drzwiach, oknie, etc. Zastosowanie ogranicza jedynie wyobraźnia i 
zdrowy rozsądek. 
 

 Przy mocowaniu statywu do elementów otoczenia upewnij się, że nie ma 
szans na to, że urządzenie wraz z mini statywem zsunie się, oderwie i ulegnie 
uszkodzeniu.  

 

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

Nie mogę zamontować 
smartfona 

Sprawdź, czy uchwyt do mocowania smartfona (1) 
wysuwa się z podstawy (2) na odpowiednią 
szerokość. 
Sprawdź, czy Twój smartfon ma szerokość 
mieszczącą się w granicach 55-84 mm (ekran 4-
5,5”). 
Sprawdź, czy nie masz założonego etui na 
smartfona, które może go znacząco poszerzać. 
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Smartfon wypada z 
uchwytu 

Sprawdź, czy Twój smartfon ma szerokość 
mieszczącą się w granicach 55-84 mm (ekran 4-
5,5”). 
Sprawdź, czy nie są uszkodzone elastyczne 
elementy w głowicy, które zapewniają dobry 
chwyt smartfona.  
Sprawdź, czy elastyczne elementy w głowicy nie 
są zabrudzone lub zatłuszczone. 

Nie mogę zamocować 
aparatu lub kamery za 

pomocą śruby (3) 

Sprawdź, czy gniazdo w aparacie lub kamerze 
spełnia standardy gniazda fotograficznego ¼”. 
Sprawdź, czy gniazdo w aparacie lub kamerze nie 
jest przypadkiem przystosowane do mocowania 
3/8” (w zestawie nie ma przejściówek). 

Kamera lub aparat nie 
stoi stabilnie w mini 

statywie 

Jeśli kamera lub aparat są zamocowane 
prawidłowo śrubą (3), to możliwe, że ich masa lub 
rozłożenie ciężaru nie pozwalają na uzyskanie 
stabilnej pozycji zestawu. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem 
producenta. 

 

8. Konserwacja urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami i pyłami, gdyż mogą one 

powodować uszkodzenia części urządzenia. 
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować 

skrócenie żywotności komponentów urządzenia, 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 ściereczki. Nie używaj 
środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może 
spowodować unieważnienie gwarancji. 

 
Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z 
lokalnymi przepisami.  
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Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-
density polyethylene). 
 

9. Bezpieczeństwo otoczenia 
Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie jest to zakazane lub gdzie może 
powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.  

Uwaga 

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

niezastosowaniem się do powyższych zaleceń. 
 

10. Korzystanie z instrukcji 
10.1 Zgody 

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. 
 

10.2 Wygląd 
Zdjęcia i rysunki zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od 
rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą 
wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji. 
 

10.3 Znaki towarowe 
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm. 
 

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