FIN - KOKOONPANO

Vaihe 1: Kiinnitä venttiiliasennuksen kiinnittimet venttiilijalustan taakse (kaavio 1). Tuuletusventtiiliasennuksen kiinnittimet voidaan 			
sijoittaa tasainen puoli ylöspäin tai alaspäin riippuen ajoneuvon tuuletusventtiilin rakenteesta.
Vaihe 2: Työnnä varren pää kannatinalustan takana olevaan istukkaan (kaavio 2).
Vaihe 3: Kytke varren T- ura jalustan T-salpaan (kaavio3).

ASENNUS

varren
ventilstaget

Vaihe 1: Etsi turvallinen paikka ajoneuvon tuuletusventtiilissä. Työnnä venttiilijalusta varovasti venttiilin tuuletusrakoihin, kunnes asennuskiinnittimet
ovat kiinnittyneet tuuletusventtiilin jäähdytyssäleeseen/siipeen (kaavio 4).
Vaihe 2: Säädä tukivartta pystysuorassa suunnassa, kunnes se lepää vapaasti tuuletusventtiilin pohjaa tai kojelautaa vasten tuuletusventtiilin alla.

Siirrettävän laitteen asennus

Vaihe 1: Irrota suojakalvo.
Vaihe 2: Tarkasta Clingo- tyynyn puhtaus ja tarttuvuus ennen kutakin käyttöä. Tuote lakkaa toimimasta, jos tyynyä ei ole puhdistettu 			
kunnolla. Katso ohjeiden kohta ASIANMUKAINEN HUOLENPITO JA PUHDISTUS. Puhdistusväli voi vaihdella ympäristön mukaan.
Vaihe 3: Pyyhi lika ja pöly siirrettävästä laitteestasi ja kiinnitä se Glingo- tyynyyn. ÄLÄ KIINNITÄ siirrettävää laitettasi Clingo- tyynyyn, 			
jos se on suojattu nahka- tai silikonikotelolla. Clingo- tyyny EI TARTU nahkaan tai silikoniin. Varmista, että laite on sijoitettu tyynylle siten, että
pariston kansi ei liu’u auki.
Vaihe 4: Säädä jalustan kulmaa siten, että saavutat parhaan hands-free- näkymän asennon.
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составные части

Siirrettävän laitteen irrotus

Kuori varovasti (älä vedä) laitteesi irti Glingo- tyynystä yläreunasta (kaavio 5).

Irrotus venttiilistä

Vaihe 1: Irrota asennuskiinnittimet jalustasta liu’uttamalla ne jalustan keskelle ja vetämällä ne läpi (sisäkaavio 6).
Vaihe 2: Työnnä venttiilin rakoa, kunnes kiinnitin vapautuu. Vedä kiinnitin pois venttiilin aukosta (kaavio 6).

ASIANMUKAINEN HUOLENPITO JA PUHDISTUS

Tuotteen asianmukainen huolenpito ja käyttö ovat välttämättömiä Clingo- tyynyn optimaalisen tarttuvuuden säilyttämiseksi.

Parhaita tuloksia varten:

Vaihe 1: Irrota aina siirrettävä laite Glingo- tuotteesta.
Vaihe 2: Juoksuta lämmintä vettä Clingo- tyynyn yli ja käytä sormia lian ja pölyn irrottamiseen. Käsien öljyt ja rasvat voivat vaatia miedon saippuan 		
käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ liuotteita Clingo- tyynyn puhdistukseen.
Vaihe 3: Anna Clingo- tyynyn kuivua ilmassa täysin ennen käyttöä. Clingo - tyyny EI KIINNITY, kun se on märkä.
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Pikapuhdistusta varten:

Vaihe 1: Käytä pikapuhdistukseen kosteaa, nukkaantumatonta pyyhettä tai kangasta ja irrota pöly, lika ja öljy Clingo- tyynystä 			
(kaavio 7). ÄLÄ KÄYTÄ mitään paperituotteita.

CLINGO - TYYNY

Clingo-tyyny on liimattu pysyvästi tuotteeseen. Älä yritä irrottaa Clingo- tyynyä.

Varotoimenpiteet

Älä asenna Clingo- tuotteita ilmatyynyn suojukseen tai ilmatyynyn purkaantumisalueelle. Allsop Europe Limited ja sen tytäryhtiöt evät edellytä olevansa
vastuuvelvollisuudessa tapaturmiin tai kuolemaan johtuen autokolareista ja/tai ilmatyynyn toiminnasta. Allsop Europe Limited ja sen tytäryhtiöt eivt ole
vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat autollesi, laitteellesi tai sinulle itsellesi johtuen tämän tuotteen asennuksesta ja käytöstä.

!
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HUOMIO

Noudata varovaisuutta, kun kiinnität tai irrotat jalustaa tai siirrettävää laitetta alustastaan.
Varmista, että venttiilihuulet ovat riittävän laajasti auki estääksesi venttiilin säleiden/siipien vahingoittumisen.

! VAROITUS
Älä asenna Glingo- tuotteita Ilmatyynyn suojukseen tai Ilmatyynyn purkaantumisalueelle.
Älä asenna Glingoa olennaiselle näkyvyyslinjallesi.
N - MONTERING
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Trinn 1: Fest ventilmonteringsklipset på baksiden av ventilsokkelen (figur 1). Ventilmonteringsklipset kan plasseres med de flate sidene vendt opp eller
ned, avhengig av utformingen på ventilen.
Trinn 2: Sett hodet på ventilstaget ned i sokkelen på baksiden av holderen (diagram 2).
Trinn 3: Fest T-sporet på ventilstaget til T-tappen på sokkelen (diagram 3).

INSTALLASJON

Trinn 1: Finn et trygt sted på lufteventilen. Før forsiktig ventilsokkelen inn ventillamellene til monteringsklipset er festet på finnene/bladene på 		
ventilen (diagram 4).
Trinn 2: Juster støttebenet vertikalt til den hviler på bunnen av ventilen eller dashbordet under åpningen.

Installasjon av mobilholder

Trinn 1: Fjern den beskyttende film.
Trinn 2: Se til at Clingo paden ren og ikke smusset før du bruker den. Produktet vil ikke virke hvis puten ikke blir rengjort skikkelig. Se VELIKEHOLD &
RENGJØRING i instruksjonene. Rengjøringshyppigheten kan variere etter forholdene.
Trinn 3: Tørk skitt og støv av den mobile enheten og fest den til Clingo paden. Ikke fest den mobile enheten til Clingo paden hvis den er beskyttet av
et lær- eller silikonhylster. Clingo paden vil ikke feste seg til lær eller silikon. Pass på at enheten er plassert på puten slik at batteridekselet ikke
glir av.
Trinn 4: Juster vinkelen på holderen for å finne den optimale håndfriposisjon.
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Fjerning av mobilenheten

Dra enheten forsiktig (ikke trekk den) ut av Clingo paden fra toppen av (diagram 5).

Fjerning fra ventil

Trinn 1: Fjern klipset fra sokkelen ved å skyve klipset til midten av sokkelen, og trekk dem gjennom (diagram 6).
Trinn 2: Skyv på ventillamellene slik at klipset går klar av lamellene. Trekk klipset ut fra lamellene (diagram 6)

VEDLIKEHOLD & RENGJØRING

Riktig vedlikehold og bruk av produktet er nødvendig for å beholde optimal klebrighet på Clingo paden.

For best resultat
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Trinn 1: Fjern alltid den mobile enheten fra Clingo produkten.
Trinn 2: Hell varmt vann over Clingo paden og bruk fingrene til å fjerne smuss og støv. Oljer og fett kan kreve bruk av mild såpe. IKKE bruk løsemidler
for å rengjøre Clingo paden.
Trinn 3: La Clingo paden lufttørke helt før bruk. Clingo paden vil ikke kunne gripe skikkelig hvis den er for våt.

For hurtigrengjøring

Trinn 1: For hurtigrengjøring, bruk en fuktig, lofri klut for å fjerne støv, smuss og olje fra Clingo paden (diagram 7).
IKKE bruk papirprodukter.

CLINGO PAD

Clingo paden er permanent festet til produktet. Prøv ikke å fjerne Clingo paden.

Sikkerhetsansvar

Ikke installer Clingo produkter over kollisjonsputedeksel eller i blåsesonen. Allsop Europe Limited og dets datterselskaper påtar seg intet ansvar for
skade eller død som følge av bilulykker og/eller luftutblåsning. Allsop Europe Limited og dets datterselskaper er ikke ansvarlig for eventuelle skader
påført bilen, enheten, eller deg selv på grunn av montering eller bruk av dette produktet
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! FORSIKTIG
Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut sokkelen eller den mobile enheten fra holderen.
Se til at lamellene på ventilasjonsåpningene er brede nok til å forhindre skade på ventilasjonsåpningens finner/blader.

! ADVARSEL
Ikke installer Clingo produkter over et kollisjonsputedeksel eller i luftutblåsningssonen.
Ikke installer Clingo slik at den blokkerer utsynet.

7

