WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Xline.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni
Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

MAGNETYCZNY
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH400
Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

OPIS URZĄDZENIA
1. Magnes
2. Klips mocujący
3. Blaszka mocująca (2 sztuki w zestawie)

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ
PRZESTRZEGAĆ!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE
Model urządzenia:

CH400

Minimalny rozmiar urządzenia:

3,5”

Maksymalny rozmiar urządzenia:

7”
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Ilość blaszek montażowych w zestawie: 2
do 640g

Maksymalna nośność:

1

2

SPOSÓB MONTAŻU
1. Naciśnij klips w celu otwarcia zaczepu w uchwycie.
2. Umieść uchwyt w wygodnym dla siebie miejscu w kratce nawiewu.
Zamocowany uchwyt do kratki wentylacyjnej należy umieścić
możliwie głęboko, tak aby zaczep nie był ruchomy i nie uszkodził
wewnętrznych separatorów nawiewu.
Przed naklejeniem blaszki mocującej na obudowę urządzenia lub etui
od urządzenia, należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić powierzchnię
do której będzie przyklejona blaszka.
Odtłuszczona powierzchnia do której chcemy przykleić blaszkę
mocującą powinna być płaska. Na nierównych lub porowatych
powierzchniach właściwości adhezyjne w znacznym stopniu
pogarszają się, co doprowadza do odklejenia się taśmy 3M od
powierzchni urządzenia lub etui.
Nie odtłuszczenie urządzenia lub futerału zmniejsza właściwości
adhezyjne dwustronnej taśmy 3M przyklejonej do blaszki. Poprzez
zmniejszenie właściwości adhezyjnych, urządzenie może odkleić się
od blaszki mocującej, co może skutkować upadkiem urządzenia, jego
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3

Po przygotowaniu powierzchni urządzenia lub powierzchni etui,
wybierz miejsce, tak aby środek ciężkości nie obracał urządzeniem
zamontowanym na klipsie mocującym.
UWAGA! NIE WOLNO UŻYWAĆ SILNYCH DETERGENTÓW DO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI URZĄDZEŃ LUB ETUI. ZAWARTE
W SILNYCH DETERGENTACH SUBSTANCJE NIEORGANICZNE MOGĄ
DOPROWADZIĆ DO STAŁYCH ODBARWIEŃ, W SKRAJNYCH PRZYPADKACH PRZETOPIEŃ, CO MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM
LUB ZNISZCZENIEM URZĄDZENIA BĄDŹ ETUI.
3. Na obudowie telefonu zamontuj blaszkę znajdującą się w zestawie.
4. Po odpowiednim zamocowaniu blaszki mocującej z tyłu urządzenia
lub etui, skieruj telefon metalową blaszką w stronę magnesu.
5. Po prawidłowym montażu telefonu na uchwycie magnetycznym,
można dostosować położenie telefonu do pozycji poziomej lub
pionowej.
UWAGA! NIE WOLNO UMIESZCZAĆ CIAŁ OBCYCH, TAKICH JAK
PRZEDMIOTY METALOWE, MAGNESY LUB KARTY Z PASKIEM
MAGNETYCZNYM BEZPOŚREDNIO PRZY UCHWYCIE MAGNETYCZNYM, GROZI TO USZKODZENIEM ZBLIŻONEGO PRZEDMIOTU
PRZEZ SILNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZANE PRZEZ UCHWYT.
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EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autory-

zowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia
części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać
wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty
wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić
od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
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Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami,
pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić
wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami.
W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów
z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim
terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.

WARUNKI GWARANCJI

w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli
jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt
został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie
musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nieuznanie gwarancji.

