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Silikonowa smycz z futerałem
Dane producenta: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
 

Nr partii: 201807 

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

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Zaprojektowano w Polsce 
Wyprodukowano w Chinach 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Silikonowa smycz z futerałem jest przeznaczona do montażu na smartfonie o 

rozmiarze wyświetlacza do 5,5”. Cztery silikonowe ramiona zakłada się na rogi 

smartfona. Zalecamy dokładne sprawdzenie 

założenia i osadzenia smartfona, aby uniknąć jego 

wypadnięcia lub przypadkowego wysunięcia.  

Futerał przylegający do tylnej ścianki smartfona 

można wykorzystać do przenoszenia karty 

kredytowej lub płatniczej, prawa jazdy, dowodu 

osobistego, wizytówki lub banknotów.  

Elastyczna smycz ułatwia przenoszenie oraz 

pozwala zawiesić przymocowane urządzenie na 

szyi, ramieniu lub innym elemencie otoczenia.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia smartfona lub ciała użytkownika lub 

osób postronnych i przedmiotów wynikające z 

niewłaściwego korzystania z silikonowej smyczy z 

futerałem – nie wolno nim machać, kręcić nad głową 

czy bawić się całością jak jojo. 

Podczas wkładania plastikowych kart do kieszonki 

nie używaj zbyt dużo siły, gdyż możesz uszkodzić 

elementy produktu. 

Produkt można czyścić letnią bieżącą wodą. Można 

go czyścić także na sucho, używając delikatnej 

ściereczki. Unikaj bardzo wysokich temperatur, 

gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności 

produktu przez odkształcenie lub stopienie jego 

elementów. Nie ingeruj w strukturę produktu, gdyż może to doprowadzić do 

uszkodzenia produktu lub podłączanych do niego urządzeń. 
 

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń. 
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Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-density 
polyethylene). 

 

Opakowanie produktu i produkt możesz poddać recyklingowi zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
 

Opakowanie zawiera: 
 Silikonowa smycz z futerałem 
 Instrukcja obsługi 

 
Produkt występuje w różnych wersjach kolorystycznych. 
 
Gwarancja 12 miesięcy.  
W sprawach gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny (+48 71) 71 77 400. 

 


