CZ
SESTAVENÍ
Instalace
Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:
Krok 4:

Stáhněte ochrannou fólii.
Před každým použitím zkontrolujte, zda je poduška Clingo čistá a lepivá. Výrobek nefunguje, není-li poduška
správně očištěná. Pokyny viz SPRÁVNÁ PÉČE A ČIŠTĚNÍ. Frekvence čištění se může lišit podle prostředí.
Otřete nečistotu a prach ze svého mobilního přístroje a připevněte ho na podušku Clingo. NEPŘIPEVŇUJTE mobilní
přístroj na podušku Clingo, je-li chráněn koženým nebo silikonovým obalem. Poduška Clingo se NEPŘILEPÍ na kůži
nebo silikon.
Upravte úhel kolíbky tak, aby zaujala polohu pro optimální sledování hands-free.

Odstranění mobilního přístroje

Opatrně přístroj stáhněte (bez použití nadměrné síly) z podušky Clingo (nákres 1).

SPRÁVNÁ PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Správná péče a čištění výrobku je nutné pro zachování maximální lepivosti podušky Clingo.

Pro dosažení co nejlepších výsledků
Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:

Mobilní přístroj vždy odstraňte z výrobku Clingo.
Podušku Clingo opláchněte pod tekoucí teplou vodou a pomocí prstů odstraňte nečistotu a prach. Oleje a masti na
ruce mohou vyžadovat použití jemného mýdla. K čištění podušky Clingo NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla.
Před použitím nechejte podušku Clingo zcela vyschnout na vzduchu. Poduška Clingo NELEPÍ, když je mokrá.

1

Rychlé očištění
Krok 1:

K rychlému očištění použijte vlhkou utěrku nebo hadřík, který nepouští vlas, abyste z podušky Clingo odstranili
prach, nečístotu a oleje (nákres 4). NEPOUŽÍVEJTE žádné papírové výrobky.

PODUŠKA CLINGO

Poduška Clingo je k produktu trvale připevněna. Nepokoušejte se podušku Clingo odstranit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Allsop Europe Limited a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené vašemu automobilu, přístroji
nebo vám samotným v důsledku instalace nebo používání tohoto výrobku.
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další informace najdete na adrese

www.clingobyallsop.eu

SK
ZOSTAVENIE
Inštalácia
Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:
Krok 4:

Stiahnite ochrannú fóliu.
Pred každým použitím skontrolujte, či je poduška Clingo čistá a lepivá. Výrobok nefunguje, ak nie je poduška
správne očistená. Pokyny pozri SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE. Frekvencia čistenia sa môže líšiť podľa
prostredia.
Otrite nečistotu a prach z mobilného prístroja a pripevnite ho na podušku Clingo). NEPRIPEVŇUJTE mobilný
prístroj na podušku Clingo, ak je chránený koženým alebo silikónovým obalom. Poduška Clingo sa NEPRILEPÍ na
kožu alebo silikón.
Upravte uhol kolísky tak, aby zaujala polohu pre optimálne sledovanie hands-free.

Odstránenie mobilného prístroja

Opatrne prístroj stiahnite (bez použitia nadmernej sily) z podušky Clingo (nákres 1).

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Správna starostlivosť a čistenie výrobku je potrebné pre zachovanie maximálnej lepivosti podušky Clingo.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov
Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:

Mobilný prístroj vždy odstráňte z výrobku Clingo.
Podušku Clingo opláchnite pod tečúcou teplou vodou a pomocou prstov odstráňte nečistotu a prach. Oleje a
masti na rukách vyžadujú použitie jemného mydla. Na čistenie podušky Clingo NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá.
Pred použitím nechajte podušku Clingo úplne vyschnúť na vzduchu. Poduška Clingo NELEPÍ, keď je mokrá.
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Rýchle očistenie
Krok 1:

Na rýchle očistenie použite vlhkú utierku alebo handričku, ktorá nepúšťa chlpy, aby ste z podušky Clingo odstránili
prach, nečistotu a oleje (nákres 4). NEPOUŽÍVAJTE žiadne papierové výrobky.

PODUŠKA CLINGO

Poduška Clingo je na produkt trvale pripevnená. Nepokúšajte sa podušku Clingo odstrániť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Allsop Europe Limited a jej pobočky nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené vášmu automobilu,
prístroju alebo vám samotným v dôsledku inštalácie alebo používaní tohto výrobku.
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