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Składana podstawka pod telefon 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 

Składana podstawka pod telefon z futerałem jest przeznaczona do przymocowania 

na tylnej ściance smartfona. Dzięki niej użytkownik zyskuje kilka dodatkowych 

ułatwień podczas korzystania ze smartfona.  

W kieszonce można schować kartę kredytową 

lub płatniczą, dowód osobisty, prawo jazdy lub 

banknoty. 

Naciskając na środku podstawki automatycznie 

otworzą się sprężynujące skrzydełka. Dzięki nim 

możliwe jest takie położenie smartfona na 

płaskiej powierzchni, że można swobodnie 

oglądać filmy, grafiki, etc. Skrzydełka składa się 

naciskając na obydwa tak, aby się wyprostowały. 

Zostaną one zabezpieczone automatycznie w tej 

pozycji. 

Wokół skrzydełek można owinąć przewód 

słuchawek tak, jak pokazano na rysunku obok. 

Podczas wkładania plastikowych kart, owijania 

przewodu i składania skrzydełek nie używaj zbyt 

dużo siły, gdyż możesz uszkodzić elementy 

podstawki lub obudowę smartfona  

Chroń produkt przed wodą i innymi płynami, gdyż 

mogą niekorzystnie wpływać na klej łączący 

podstawkę z obudową smartfona. Można go czyścić jedynie na sucho, używając 

delikatnej ściereczki. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one 

powodować skrócenie żywotności produktu przez odkształcenie lub stopienie jego 

elementów. Nie rozbieraj podstawki oraz nie ingeruj w jej strukturę, 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: 
 Składana podstawka pod telefon 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. 

 


