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Návod na použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod na použití si odložte pro případné 

budoucí použití. 

 

1. Obsah balení 

• držák 
• magnet 
• lepící podložky 
• tento návod na použití 
 
2. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím. Používejte ho pouze v suchém prostředí. 

• Při používaní výrobku se řiďte místními předpisy silniční dopravy. 

• Obalový materiál odstraňte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení. 

• Výrobek neupravujete, ztratíte tím nárok na záruku. 

 

3. Montáž 

 
3.1 Připevnění magnetu na mobilní zařízení/ ochranný kryt 

 Magnet můžete připevnit na zadní stranu mobilního zařízení nebo na ochranný kryt zařízení, pokud je vyrobený 
z pevného materiálu. Připevnění na silikonové kryty nebo jiné kryty vyrobené z měkkého plastu není možné. 

 Důkladně očistěte zadní stranu zařízení nebo ochranný kryt. 

 Ze zadní strany magnetu odstraňte ochrannou fólii. 

 Magnet umístěte na střed zadní stěny zařízení nebo ochranného krytu a silně přitlačte k povrchu. 

 Před použitím držáku počkejte minimálně hodinu, abyste zabezpečili dobré přilnutí k magnetu. 
 
3.2 Připevnění držáku 

 

 
Držák můžete použít téměř na všechny palubní desky ve vozidlech a téměř na všechny povrchy, např. stůl. 
Abyste se vyhnuli poškození a zabezpečili pevné uchycení, NEMĚLI byste držák instalovat na následující materiály: 
kůže, alcantara, vinyl, guma a povrchy s výraznou strukturou. 

 Místo kam chcete držák připevnit, důkladně očistěte. 

 Ze zadní strany držáku odstraňte ochrannou fólii. 

 Silně přitlačte držák alespoň na minutu na vybrané místo. 

 Před použitím počkejte alespoň 24 hodin, abyste zabezpečili dobré přilnutí držáku k ploše. 
 

 

 Poznámka 

 Magnety uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou malé části výrobku spolknout. 

 Platební karty a jiné karty s magnetickým pruhem neumisťujte do blízkosti magnetu a nikdy nepoužívejte na 
připevnění takových karet magnety. Údaje na magnetickém pruhu karty se mohou poškodit nebo úplně 
vymazat. 

 Lidé s kardiostimulátorem by se neměli zdržovat v blízkosti magnetu. Magnety mohou negativně ovlivnit 
činnost kardiostimulátoru. 

 
         Upozornění 
• Dbejte na to, aby komponenty jako airbagy, bezpečnostní plochy, ovladače atd. a také viditelnost nebyli blokované či  
  omezené. 
• Při řízení se nenechejte výrobkem rozptylovat. Vždy se plně věnujte okolnímu provozu. 

 Poznámka 

 Myslete na to, že lepící podložka je připevněná permanentně. Pokud ji chcete odstranit, opatrně ji odlepte. 
Pokud ji chcete znovu použít, musíte použít vhodný lepící materiál ze specializované prodejny. 

 Životnost lepící podložky může být ovlivněna různými faktory okolního prostředí, jako je např. vlhkost vzduchu, 
sluneční záření nebo zima. 

 Nemůžeme zaručit, že po odstraněné lepící podložky, nezůstanou na povrchu žádné zbytky lepidla. 
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4. Vyloučení záruky 

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží 

nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů. 

 

5. Servis a podpora 

Máte otázky k produktu? Obraťte se na poradenské oddělení Hama. 

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky) 

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, Brno, 619 00, www.hama.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hama.cz/
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Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si kúpil náš výrobok Hama. 

Pred prvým použitím si prosím prečítajte nasledujúce informácie a pokyny a odložte si návod pre prípadné použitie 

v budúcnosti. 

 

1. Obsah balenia 
• držiak 
• magnet 
• lepiace podložky 
• tento návod na použitie 
 
2. Bezpečnostné upozornenia 

• Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí. 

• Pri používaní výrobku sa riaďte miestnymi predpismi cestnej premávky. 

• Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia. 

• Výrobok neupravujete, stratíte tým nárok na záruku. 

 

3. Montáž 

 
3.1 Pripevnenie magnetu na mobilné zariadenie/ochranný kryt  
• Magnet môžete pripevniť na zadnú stranu mobilného zariadenia, alebo na ochranný kryt zariadenia, ak je vyrobený  
  z pevného materiálu. Pripevnenie na silikónové kryty alebo iné kryty vyrobené z mäkkého plastu nie je možné. 
• Dôkladne vyčistite zadnú stranu zariadenia, alebo ochranný kryt.  
• Zo zadnej strany magnetu odstráňte ochrannú fóliu. 
• Umiestnite magnet do stredu zadnej strany zariadenia, alebo ochranného krytu a silne pritlačte k povrchu.  
• Pred použitím držiaku počkajte aspoň hodinu, aby ste zabezpečili dobré priľnutie magnetu. 
 
3.2 Pripevnenie držiaku  
 

 
Držiak môžete použiť na takmer všetky palubné dosky vo vozidlách a takmer všetky povrch, napr. stôl. 
Aby ste sa vyhli poškodeniu a zabezpečili pevné prichytenie, držiak by ste NEMALI inštalovať na nasledovné materiály:   
koža, alcantara, vinyl, guma a povrchy s výraznou štruktúrou. 
• Miesto, ktoré ste zvolili pre pripevnenie, dôkladne vyčistite. 
• Zo zadnej strany držiaku odstráňte ochrannú fóliu. 
• Silno pritlačte držiak aspoň na minútu na vybrané miesto. 
• Pred použitím počkajte aspoň 24 hodín, aby ste zabezpečili dobré priľnutie držiaku k ploche. 

 

 
 
 
 
 

 Poznámka 

• Magnety držte mimo dosahu detí. Deti môžu malé časti výrobku prehltnúť. 
• Platobné karty a iné karty s magnetickým prúžkom nedávajte do blízkosti magnetu a nikdy nepoužívajte  
  na pripevnenie takýchto kariet magnety. Údaje na magnetickom prúžku karty sa môžu poškodiť alebo úplne zmazať.  
• Ľudia s kardiostimulátorom by nemali byť v blízkosti magnetu. Magnety môžu negatívne ovplyvniť činnosť  
  kardiostimulátora. 

         Upozornenie 

• Dbajte na to, aby komponenty ako airbagy, bezpečnostné plochy, ovládače atď. a viditeľnosť neboli blokované či  
  obmedzené. 
• Pri šoférovaní sa nenechajte výrobkom rozptyľovať. Vždy sa plne venujte okolitej premávke. 

 Poznámka 

• Myslite na to, že lepiaca podložka je pripevnená permanentne. Ak ju chcete odstrániť, opatrne ju odlepte. Ak ju  
  chcete opätovne použiť, musíte použiť vhodný lepiaci materiál zo špecializovanej predajne. 
• Životnosť lepiacej podložky môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi okolitého prostredia, ako je napr. vlhkosť vzduchu,  
  slnečné žiarenie alebo zima. 
• Nemôžeme zaručiť, že po odstránení lepiacej podložky, neostanú na povrchu žiadne zvyšky lepidla.  
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4. Vylúčenie záruky 

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže  

alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných 

pokynov. 

 

5. Servis a podpora 

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama. 

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.) 

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com 

 
 
 
 

 

 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 


