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Návod na použití 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Hama. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité 

informace. Návod k použití si odložte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte 

k němu i tento návod. 

 

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění. 

 

 

2. Obsah balení 

• outdoorové pouzdro Splash 

• tento návod k použití 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

• Při používaní tohoto výrobku dodržujte platnou vyhlášku o silničním provozu. 

• Dbejte na to, aby komponenty jako např. airbagy, bezpečnostní plochy, ovladače, nástroje atd. a zorné pole nebyly  

  zablokované nebo omezené. 

• Dbejte na to, aby výrobek nesnižoval vaši pozornost, např. při řízení automobilu nebo ovládání sportovního vybavení.  

  Vždy věnujte pozornost okolnímu provozu a prostředí. 

• Před tím, než začnete řídit, se ubezpečte, že je výrobek bezpečně upevněný a že se nemůže nečekaně uvolnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vložení telefonu do pouzdra 

Tlaková destička na pružinkách se přizpůsobí individuální tloušťce zařízení, což znamená, že se v pouzdru nebude hýbat 

a posouvat. Navíc je zařízení přitlačeno k fólii, která tak leží přímo na displeji a umožňuje ovládat zařízení (obr. 1).  

 

 Upozornění 

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění 
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Některé telefony mají zapuštěné tlačítko Home, a proto je těžší jej přes fólii stisknout. Tento problém vyřeší špička 

z pěnové gumy, která je součástí balení.  

Telefon umístěte do pouzdra, umístěte špičku na tlačítko Home tak, aby samolepicí strana směřovala nahoru a pouzdro 

zavřete. Špička z pěnové gumy se přilepí k fólii v té správné poloze (obr. 2). 

 

5. Otevírání pouzdra 

Pouzdro otevřete odcvaknutím krytu nahoře, uprostřed a dole pomocí úchytů na pravé straně. 

 

 

6. Nabíjení telefonu v pouzdře 

• Odstraňte těsnění z rámu (obr. A). 

• Odstraňte TPA část bez kabelové průchodky (obr. B). 

• Vložte druhou TPA část s kabelovou průchodkou spolu s nabíjecím kabelem a umístěte těsnění zpět do rámu (obr. C). 

• Připojte telefon k nabíjecímu kabelu (obr. D). 

• Zavřete pouzdro (obr. E). 

 

7. Připevnění pouzdra na držák na kolo 

• Držák se 4bodovým upevňovacím systémem (není součástí balení): 

  Umístěte pouzdro na držák tak, že spodní část pouzdra dosedne na adaptérovou destičku a zatlačte, aby pouzdro  

  zacvaklo. 

 

 

• Držák s 4bodovým Quick-fix systémem (není součástí balení): 

  Stiskněte tlačítka na pravé a levé straně uzamykací destičky, umístěte držák pouzdra na destičku a tlačítka uvolněte.  

  Pokud chcete pouzdro odebrat, tiskněte tlačítka. Systém je nyní odemknutý a pouzdro lze odebrat. 

 

 

8. Čištění a údržba 

Výrobek čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky nebo vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. 

 

9. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění 

a varování. 

 

 

 

 

 

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

 Upozornění 

Na uzavření pouzdra budete muset vyvinout jisté množství síly. Neznamená to, že pouzdro je vadné; těsné uzavření 

zapečetí telefon bezpečně v pouzdře. 

 Upozornění 

Dbejte na to, aby upevňovací mechanizmus na spodní straně pouzdra pevně dosedl na držák (obr. 3). Pokud chcete 

pouzdro z držáku odebrat, zatlačte jej směrem dolů a ven z držáku. 

 Tip 

Za určitých okolností můžete pouzdro upevnit vertikálně nebo horizontálně ve vhodném držáku za použití slotu na 

zadní straně. 
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Návod na použitie 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama. Prosíme, prečítajte si dôkladne nasledujúce informácie a inštrukcie. Návod si 

odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok darujete, alebo predáte niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj 

tento návod na použitie. 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 

 

2. Obsah balenia 

• outdoorové puzdro Splash 

• tento návod na použitie 

 

3. Bezpečnostné upozornenia 

• Pri používaní tohto výrobku dodržiavajte platnú vyhlášku o cestnej premávke. 

• Dbajte na to, aby komponenty ako napr. airbagy. bezpečnostné plochy, ovládače, nástroje atď. a zorné pole neboli  

  zablokované ani obmedzené. 

• Dbajte na to, aby ste neboli výrobkom vyrušovaní, napr. pri šoférovaní alebo ovládaní športového zariadenia. Vždy  

  venujte pozornosť okolitej premávke a okolitému prostrediu. 

• Pred tým, ako začnete riadiť, ubezpečte sa, že je výrobok bezpečne upevnený a že sa nemôže nečakane uvoľniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vloženie telefónu do puzdra 

Tlaková doštička na pružinkách sa prispôsobí individuálnej hĺbke zariadenia, čo znamená, že sa v puzdra nebude hýbať a 

posúvať. Naviac je telefón pritlačený k fólii, ktorá leží priamo na displeji telefónu a umožňuje priame ovládanie telefónu 

(obr. 1).  

 

 Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 
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Niektoré telefóny majú tlačidlo Home (Domov) troška vpadnuté a preto je ťažšie ho stlačiť cez fóliu. Tento problém vyrieši 

špička z penovej gumy, ktorá je súčasťou balenia.  

Telefón umiestnite do puzdra, umiestnite špičku na tlačidlo Home (Domov) tak, aby samolepiaca strana smerovala hore 

a puzdro zatvorte. Špička z penovej gumy sa prilepí k fólii v tej správnej polohe (obr. 2). 

 

5. Otváranie puzdra 

Puzdro otvoríte odcvaknutím krytu hore, dole a v strede pomocou úchytov na pravej strane. 

 

 

6. Nabíjanie telefónu v puzdre 

• Odstráňte tesnenie z rámu (obr. A). 

• Odstráňte TPA časť bez priechodky na kábel (obr. B). 

• Vložte druhú TPA časť s priechodkou na kábel spolu s nabíjacím káblom a umiestnite naspäť tesnenie do rámu (obr. C). 

• Pripojte telefón k nabíjaciemu káblu (obr. D). 

• Puzdro zatvorte (obr. E). 

 

7. Pripevnenie puzdra na držiak na bicykel 

• Držiak so 4-bodovým upevňovacím systémom (nie je súčasťou balenia): 

  Umiestnite puzdro na držiak tak, že spodná čas puzdra sadne na adaptérovú platničku a zatlačte, aby puzdro zacvaklo. 

 

 

• Držiak so 4-bodovým Quick-fix systémom (nie je súčasťou balenia): 

  Stlačte tlačidlá na pravej a ľavej strane uzamykacej doštičky, umiestnite kolísku na doštičku a tlačidlá uvoľnite.  

  Ak chcete kolísku odobrať, stlačte tlačidlá. Systém je odomknutý a kolíska môže byť odobraná. 

 

 

8. Údržba a starostlivosť 

Výrobok čistite iba jemne vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 

 

9. Záruka 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

 

 

 

 

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

 Upozornenie 

Na zatvorenie puzdra budete musieť vyvinúť isté množstvo sily. Neznamená to, že puzdro je pokazené; tesné 

uzavretie zapečatí telefón bezpečne v puzdre. 

 Upozornenie 

Dbajte na to, aby uzamykací mechanizmus na spodnej strane puzdra pevne sadol na držiak (obr. 3). Ak chcete puzdro 

z držiaku dať dole, puzdro potlačte smerom dole a von z držiaku. 

 Tip 

Za istých okolností môžete puzdro upevniť vertikálne alebo horizontálne vo vhodnom držiaku za použitia slotu na 

zadnej strane. 


