
 
/CZ/ Hama Multi držák pro mobily a navigace                   obj. č. 135810 

 

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. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění. 

 

 
2. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek používejte pouze k účelu, k němuž je určen 

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

• Při používaní výrobku se řiďte místními předpisy silniční dopravy. 

• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 

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

• Obalový materiál zlikvidujte podle místních předpisů. 

• Výrobek neupravujete, ztratíte tím nárok na záruku. 

 

3. Montáž 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   obr. 1        obr. 2 
 
• Z přísavky odstraňte ochrannou fólii a umístěte ji na čistou rovnou plochu (např. na sklo). 
• Jestliže chcete přísavku umístit na drsný nebo nerovný povrch (např. palubovku), můžete použít adaptérovou destičku. 
• Přísavku upevníte stlačením páčky (obr. 1 - 1 ). 
• Pro nastavení a zafixování polohy nosného ramena použijte kolečko (obr. 1 - 4). 
• Pokud chcete přísavku sejmout dolů, uvolněte páčku (obr. 1 -2) a potom jemně přísavku uvolněte (obr. 1 -3). 
• Kulový kloub umožňuje otočení o 360°. Ideální úhel nastavíte pomocí nastavovacího kolečka, které uvolníte,    
  nastavíte držák a kolečko znova dotáhněte. Před jízdou vždy zkontrolujte, zda je kolečko pevně dotaženo. 
 
Upevnění pomocí 4-bodového mechanismu (obr. 2) 
• Zacvakněte háčky do otvorů a pohybujte směrem nahoru dolů, dokud mechanismus nezacvakne a nedrží pevně. 
 

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

          Upozornění 

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo na upoutání pozornosti ke specifickým 
nebezpečím a rizikům. 

 Poznámka 

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění 

 Poznámka 

• Před montáží si nejprve zkontrolujte možnosti upevnění ve vozidle. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si návod  
  k použití vozidla, nebo se obraťte na výrobce vozidla. 
• Během montáže nepoužívejte sílu. 

         Upozornění 

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

http://www.hama.cz/


 
/SK/ Hama Multi držiak pre mobily a navigácie                    obj. č. 135810 

 
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. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 

 

 

2. Bezpečnostné upozornenia 

• Výrobok používajte iba na účely, na ktoré je určený. 

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

• Pri používaní výrobku sa riaďte miestnymi predpismi cestnej premávky. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

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

• Obalový materiál odstráňte podľa miestnych predpisov. 

• Výrobok neupravujete, stratíte tým nárok na záruku. 

 

3. Montáž 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   obr. 1        obr. 2 
 
• Z prísavky odstráňte ochrannú fóliu a umiestnite ju na čistú rovnú plochu (napr. na sklo). 
• Ak chcete prísavku umiestniť na drapľavý alebo nerovný povrch (napr. palubovku), môžete použiť adaptérovú doštičku. 
• Prísavku upevníte stlačením páčky (obr. 1 - 1 ). 
• Pre nastavenie a zafixovanie polohy nosného ramena použite koliesko (obr. 1 - 4). 
• Ak chcete prísavku sňať dole, uvoľnite páčku (obr. 1 -2) a potom jemne prísavku uvoľnite (obr. 1 -3). 
• Guľový kĺb umožňuje otočenie o 360°. Ideálny uhol nastavíte pomocou nastavovacieho kolieska, ktoré uvoľníte,    
  nastavíte držiak a koliesko znova dotiahnete. Pred jazdou vždy skontrolujte, či je koliesko pevne dotiahnuté. 
 
Upevnenie pomocou 4-bodového mechanizmu (obr. 2) 
• Zacvaknite háčiky do otvorov a pohybujte smerom hore dole, kým mechanizmus zacvakne a drží pevne. 
 

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

         Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

 Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

 Poznámka 

• Pred montážou si najprv skontrolujte možnosti upevnenia vo vozidle. Ak máte pochybnosti, pozrite si návod  
  na použitie k vozidlu, alebo sa obráťte na výrobcu vozidla- 
• Počas montáže nepoužívajte silu. 

         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. 


