PT - MONTAGEM

1ª Fase: Ligue os grampos de montagem no respiradouro nas costas do pedestal no Respiradouro (diagrama1). Os grampos de montagem no 		
respiradouro podem ser posicionados com os lados lisos voltados para cima ou para baixo consoante o desenho do respiradouro do veículo.
2ª Fase: Introduza a cabeça da haste do respiradouro da cavidade nas costas do descanso (diagrama 2).
3ª Fase: Ligue a fenda-T na haste do respiradouro à aba-T no pedestal (diagrama 3).

INSTALAÇÃO

Cabeça
Balkje

1ª Fase: Encontre um local seguro no respiradouro do veículo. Com cuidado introduza o pedestal do respiradouro nas persianas do respiradouro até os 		
grampos de montagem serem ligados à barbatana/lâmina do respiradouro (diagrama 4).
2ª Fase: Ajuste a perna de apoio verticalmente até descansar firmemente ao longo do fundo do respiradouro ou superfície do painel de instrumentos 		
por baixo do respiradouro.

Instalação de Dispositivos Móveis

1º Fase: Retire o filme de protecção.
2ª Fase: Certifique-se de que a almofada Clingo está limpa e sem adesividade antes de a usar. O produto não oferecerá os resultados desejados se
a almofada não estiver bem limpa. Para instruções veja PRÓPRIO CUIDADO E LIMPEZA. A frequência de limpeza pode variar em conformidade 		
com o ambiente.
3ª Fase: Limpe toda a sujidade e poeira do seu dispositivo móvel e ligue-o à almofada Clingo. NÃO ligue o seu dispositivo móvel à almofada Clingo 		
se estiver protegido por uma caixa de couro ou silicone. A almofada Clingo NÃO cola a couro ou silicone. Certifique-se de que a almofada é 		
colocada na almofada para que a cobertura da bateria não possa deslizar para fora com facilidade.
4ª Fase: Ajuste o ângulo do descanso para obter a melhor posição de vista do mãos-livres.
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Como Remover o Dispositivo Móvel

Cuidadosamente pele (não puxe) o seu dispositivo da almofada Clingo da extremidade superior (diagrama 5)

Remoção do Respiradouro
Fase 1:
Fase 2:

Retire os grampos de montagem do pedestal deslizando os grampos de montagem para o centro do pedestal e puxe-os através (inserção 		
diagrama 6).
Carregue nos grampos de montagem até desobstruirem a persiana. Afaste o grampo da persiana (diagrama 6)

PRÓPRIO CUIDADO E LIMPEZA

É necessário usar o produto com muito cuidado para manter a melhor adesividade na almofada Clingo.

Para obter os melhores resultados
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1ª Fase: Retire sempre o dispositivo móvel do produto Clingo.
2ª Fase: Deite água tépida sobre a almofada Clingo e retire toda a sujidade e poeira com os dedos. Pode ser necessário o uso de sabão suave para retirar 		
óleos de mão e gorduras. NÃO use solventes para limpar a almofada Clingo.
3ª Fase: Deixe a almofada Clingo secar completamente antes de a usar. A almofada Clingo NÃO cola quando estiver molhada.

Para uma limpeza rápida

1ª Fase: Para uma limpeza rápida, use um pano húmido, sem fios de algodão, para remover toda a poeira, sujidade e óleo da almofada Clingo (ver 		
diagrama 7). NÃO use produtos de papel.

ALMOFADA CLINGO

A almofada Clingo está permanentemente ligada ao produto. Não tente retirar a almofada Clingo.

Medidas de Segurança

Não instale os produtos Clingo sobre a cobertura do saco de ar ou dentro da área destinada à colocação do saco de ar. A Allsop Europe Limited e as suas
companhias subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por ferimentos pessoais ou mortes em virtude de acidentes de carros e/ou colação de
sacos de ar. A Allsop Europe Limited e as suas companhias subsidiárias não são responsáveis pelos estragos causados no seu carro, seu dispositivo ou a si
próprio devido à instalação ou uso deste produto.

!
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CAUTELA

Seja cuidadoso ao introduzir ou remover o pedestal ou o dispositivo móvel do suporte. Certtifique-se de que os ládio
do respiradouro estão suficientemente abertos para impedir estragos nas basbatanas/lâminas do respiradouro.

!

AVISO

Não instale os produtos Clingo sobre a cobertura ou dentro da área de colocação do saco de ar.
Não instale o produto Clingo na sua linha de vista essencial.
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NL - MONTAGE
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Bevestig de clips voor ventilatiemontage op de achterkant van de ventilatiebasis (afbeelding 1). De ventilatieclips kunnen met de platte zijde naar
boven of naar beneden geplaatst worden, afhankelijk van het ontwerp van de ventilatieroosters.
Steek de kop van het ventilatiebalkje in de houder op de achterkant van het draagtoestel (afbeelding 2).
Sluit de T-sleuf aan op het ventilatiebalkje op de T-tab op de basis (afbeelding 3).

INSTALLATIE
Stap 1:
Stap 2:

Zoek een veilige plek op het ventilatierooster in het voertuig. Steek de basis voorzichtig in de latten totdat de montageclips aan de bladen van de
ventilatie vastzitten (afbeelding 4).
Stel de steunpoot verticaal af totdat hij stevig op de onderkant van de ventilatie of dashboard onder het ventilatierooster rust.

Installatie mobiel apparaat
Stap 1:
Stap 2:

Stap 3:
Stap 4:

Verwijder de beschermlaag.
Controleer vóór elk gebruik of de Clingo plaat nog schoon is en nog plakt. Als de plaat niet goed gereinigd is, werkt het product niet. Zie DE 		
JUISTE VERZORGING EN REINIGING voor instructies. Hoe vaak u moet reinigen, hangt af van uw leefklimaat.
Veeg vuil en stof van uw mobiele apparaat en bevestig het aan de Clingo plaat. Bevestig uw mobiele apparaat NIET aan de Clingo plaat als het in
een lederen of siliconen beschermhoes zit. De Clingo plaat plakt NIET aan leder of siliconen. Zorg ervoor dat het apparaat op de plaat bevestigd is,
zodat het batterijklepje er niet afglijdt.
Stel de hoek van de houder af om de optimale handsfree positie te krijgen.
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Mobiel apparaat verwijderen

Pel uw apparaat voorzichtig vanaf de bovenrand van de Clingo plaat af (niet trekken) (afbeelding 5).

Van ventilatierooster verwijderen
Stap 1:
Stap 2:

Verwijder de montageclips van de basis door de montageclips naar het midden van de basis te schuiven en ze er dan doorheen te trekken (inzet
afbeelding 6).
Duw op de klemmen totdat deze van de ventilatierooster loskomen. Trek de clip van de lat af (afbeelding 6)

DE JUISTE VERZORGING EN REINIGING

De juiste verzorging en gebruik van het product is noodzakelijk om de Clingo plaat optimaal te laten plakken.

Voor de beste resultaten
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
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Verwijder het mobiele apparaat altijd van het Clingo product.
Laat warm water over de Clingo plaat lopen en haal vuil en stof er met uw vingers af. Voor vettige vingerafdrukken en ander vet heeft u wellicht 		
een milde zeep nodig. Gebruik GEEN oplosmiddelen om de Clingo plaat te reinigen.
Laat de Clingo plaat goed drogen voordat u hem gebruikt. De Clingo plaat plakt NIET als hij nat is.

Snel reinigen
Stap 1:

Gebruik voor een snelle reiniging een vochtige, pluisvrije doek om stof, vuil en olie van de Clingo plaat te verwijderen (afbeelding 7). Gebruik GEEN
papieren producten.

CLINGO PLAAT

De Clingo plaat zit permanent vast aan het product. Probeer niet de Clingo plaat te verwijderen.

Veiligheidsmaatregelen

Bevestig geen Clingo producten daar waar een airbag achter zit of waar een airbag opgeblazen wordt. Allsop Europe Limited and zijn
dochterondernemingen aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor letsel of overlijden als gevolg van auto-ongelukken en/of het
activeren van airbags. Allsop Europe Limited en zijn dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw auto, uw apparaat of
uzelf als gevolg van de installatie of gebruik van dit product.

!
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LET OP

Wees voorzichtig bij het aanbrengen of verwijderen van de basis of mobiele apparaat uit het draagtoestel. Zorg
ervoor dat de ventilatielippen ver genoeg open staan om schade aan de ventilatiebladen te voorkomen.

! WAARSCHUWING
Bevestig geen Clingo producten daar waar een airbag achter zit of waar een airbag opgeblazen wordt.
Bevestig het Clingo product niet in uw gezichtsveld.
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