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Gefeliciteerd met je aankoop!
Beste eigenaar van dit Grixx-product,
Bedankt voor je vertrouwen in Grixx en voor de aankoop van deze
smartphonehouder met zuignap.
Dankzij de handige bevestiging kun je je smartphone in de auto
gebruiken. De houder blijft stabiel, waardoor handsfree gebruik op
ooghoogte mogelijk is.
Als eigenaar van een Grixx-product heb je recht op onze garantie, die
geldt tot 2 jaar na je aankoop. Neem bij vragen of problemen contact
op via warranty@grixx.eu. We staan voor je klaar om je te helpen en
problemen op te lossen.
Veel plezier!

2

Grixx Gebruikershandleiding

Inhoud
Welkom

2

Over deze instructies
beoogd gebruik
Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
Specificaties
Inhoud van de doos

4
4
4
4
4

Plaatsen van de smartphonehouder
Verwijderen van de smartphonehouder
Plaatsen van de smartphone
Verwijderen van de smartphone

5
5
5
5

Voorschriften
Algemene instructies
Uitsluiting van aansprakelijkheid

6
6
6

Informatie omtrent het milieu
Verwijdering

7
7

Compliance
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

8
8

Over Grixx

9

3

Grixx Gebruikershandleiding
Over deze instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door en neem alle verwijzingen in deze gebruikershandleiding in acht
om een lange levensduur en betrouwbaar gebruik van het product te garanderen. Bewaar deze
instructies en geef ze door aan andere gebruikers van het product.

Beoogd gebruik
Deze smartphonehouder van Grixx kun je op het dashboard of de ruit van je auto bevestigen. Zorg
ervoor dat je smartphone goed in de houder zit voordat je gaat rijden.
Let op: Deze houder is niet geschikt voor extreem off-road gebruik. Overmatig stoten en schokken
kunnen je toestel beschadigen.
Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor medische of speciale toepassen,
waarbij het falen van het product kan leiden tot letsel, de dood of tot aanzienlijke materiële schade.
Alle claims als gevolg van schade door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de
veiligheidsinstructies zijn uitgesloten.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
• Verstikkingsgevaar - Waarschuwing
Dit product kan kleine onderdelen bevatten waarin kinderen onder de 3 jaar kunnen stikken: houd
kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.
• Gevaar in het verkeer - Waarschuwing
Risico op ernstig letsel of de dood; dit product moet in de auto worden bevestigd. Probeer dit
product niet te installeren als het voertuig in beweging is.
Risico op ernstig letsel of de dood; installeer dit product niet zodanig dat het zicht van de bestuurder
wordt belemmerd. In sommige gebieden gelden beperkingen met betrekking tot de installatie van
aftermarketproducten; raadpleeg de plaatselijke wet- en regelgeving en volg deze op.
•
•

Grixx is niet verantwoordelijk voor schade aan je auto, je smartphone of jezelf als gevolg van de
installatie of het gebruik van de houders.
Grixx is niet verantwoordelijk voor boetes of schade die als gevolg lokale wet- of regelgeving met
betrekking tot het gebruik van je product kunnen worden opgelopen

Specificaties
Bevestiging houder
Richting

Dashboard of autoruit
360° draaibaar / multi-angle rotatie

Afmetingen
83 x 70 x 57mm
Gewicht
73gr
Geschikt voor mobiele apparaten met een breedte tot 80mm en een gewicht van maximaal 0,8kg.
Inhoud van de doos
•
•
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Smartphonehouder
Zelfklevende kunststof plaat
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Plaatsen van de smartphonehouder
• Reinig het oppervlak of de ruit waar je de houder wilt plaatsen.
• Verwijder de beschermlaag van de onderkant van de zuignap.
• Druk de zuignap op de gereinigde en gewenste plaats, en draai de schijf naar beneden.
• De houder blijft aan het oppervlak of de ruit vastzitten.
Let op: Stel de smartphonehouder niet af tijdens het rijden.

Verwijderen van de smartphonehouder
• Draai aan de schijf, en trek de zuignap van het oppervlak of de ruit.
Let op: Verwijder de smartphonehouder niet tijdens het rijden.

Plaatsen van de smartphone in de houder
•

Draai de smartphonehouder in de goede positie, horizontaal of verticaal.
• Je kunt deze smartphonehouder gemakkelijk omhoog en omlaag zetten en 360⁰ draaien.

•
•
•
•
•
•

Plaats de smartphone vlak voor de smartphonehouder.
Stel de klemmen in. Breed genoeg, zodat de smartphone ertussen past.
Positioneer de smartphone.
Laat de klemmen los.
Je kunt de stand verder aanpassen door de houder te draaien of omhoog of omlaag te bewegen.
Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd om de smartphone niet ondersteboven te plaatsen.

Verwijderen van de smartphone uit de houder
•
•
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Houd je smartphone vat en open de klemmen.
Verwijder je smartphone.
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Voorschriften
•

Zorg ervoor dat de smartphonehouder op een vlak en schoon oppervlak is bevestigd. Gebeurt dit
niet dan is er mogelijk niet voldoende zuigkracht waardoor de houder loslaat.
• Zorg ervoor dat de smartphonehouder stevig vastzit, zodat deze niet loslaat.
• Wees oplettend en let tijdens uw reis op tekenen dat de houder los begint te laten.
• De zuigkracht kan afnemen bij lage temperaturen.
• Gebruik de smartphonehouder niet als er tekenen zijn dat de houder los begint te laten.
• Check de lokale wet- en regelgeving die gelden in het gebied waar je rijdt.
Sommige lokale wet- en regelgeving verbieden bestuurders te rijden met een smartphonehouder op
hun voorruit. Andere lokale wet- en regelgeving staan toe dat de smartphonehouder alleen op
specifieke plaatsen op de voorruit worden geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om het product in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving te installeren.
• Plaats nooit een product over een airbagdeksel of in de opblaaszone van de airbag.
Grixx is niet aansprakelijk bij letsel of overlijden als gevolg van een auto-ongeluk en/of het activeren
van de airbags.
• Dit product is uitsluitend geschikt voor mobiele telefoons.
Het kan mogelijk het gewicht van een GPS of ander apparaat niet dragen. Je toestel mag niet
zwaarder zijn dan 0,8kg.

Algemene instructies
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot gevaarlijke situaties of persoonlijk
letsel. Zorg ervoor dat je de hele handleiding leest.
• Gebruik dit product uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
• Gebruik het product niet als het is gevallen of is beschadigd.
• Houd het product buiten bereik van kinderen.
• Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren. Het product bevat geen
onderdelen die onderhoud nodig hebben en de garantie vervalt in dit geval.
• Gebruik het product niet als het zichtbaar is beschadigd of als het vochtig is geworden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De firmware en/of hardware kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Daarom is het mogelijk dat delen van deze handleiding, technische gegevens en afbeeldingen in deze
documentatie enigszins afwijken van het product dat je in handen hebt. Alle in deze handleiding
beschreven punten dienen slechts ter verduidelijking en hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te
komen met een bepaalde situatie. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
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Informatie omtrent het milieu

Dit product bevat geen overbodig verpakkingsmateriaal. De twee verpakkingsmaterialen zijn
eenvoudig te scheiden: karton en plastic. De hele productverpakking bestaat uit materialen die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden
gescheiden. Neem de lokale regelgeving voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal en oude
apparatuur in acht.

Dit symbool op de verpakking betekent dat de producent een financiële bijdrage heeft geleverd aan
het recyclen van de verpakking.

Verwijdering van je oude product
Jouw product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die
gerecycled en hergebruikt kunnen worden.
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Compliance
In overeenstemming met CE

Dit symbool betekent dat het product voldoet aan de normen op gebied van gezondheid, veiligheid
en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden
verkocht. Dit product wordt vervaardigd conform de bepalingen met betrekking tot EMC
(Elektromagnetische Comptabiliteit) en de RoHS-richtlijnen (beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen). Om de impact op het milieu te minimaliseren en meer verantwoordelijkheid te
nemen voor onze aarde, voldoet het product aan de beperkingen van SVHC (ZZS, zeer zorgwekkende
stoffen) en REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) die door de Europese
Unie worden gereguleerd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Grixx ondersteunt het belang van gelijke en goede werkomstandigheden voor iedereen binnen de
productieketen. Daarom is de fabrikant van dit product BSCI en/of SA8000 gecertificeerd. Dit
betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd door een bedrijf dat zich houdt aan de
vastgestelde ethische richtlijnen en zich inzet voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en
rechten van de werknemers en het milieu waarin zij actief zijn.
De fabrikant houdt zich aan regels die onder andere zijn gebaseerd op de 'gedragscode’ van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Verklaring van de Rechten van
de Mens. De belangrijkste principes die verbonden zijn met maatschappelijke verantwoordelijkheid
zijn onder andere:
• Niet discrimineren
• Geen gebruik maken van kinderarbeid
• Wettelijke minimumlonen
• Bescherming van het aantal werkuren
• Geen dwangarbeid
• Veilige werkomgeving
• Maatregelen tegen corruptie
Omdat Grixx-producten worden geproduceerd in overeenstemming met de principes voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de leverancier,
dragen we bij aan een eerlijke, waardige en respectvolle behandeling van de mensen die bij het
productieproces betrokken zijn.
Ga voor meer informatie naar https://www.amfori.org/
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Over Grixx
Grixx biedt een compleet assortiment mobiele accessoires waarmee gebruikers het gebruik van hun
mobiele apparaat kunnen optimaliseren. Elk product heeft een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. Het product is ontwikkeld en geproduceerd met respect voor het milieu, de
mensen en de werkomstandigheden.
Het assortiment bestaat uit onder andere hoofdtelefoons, powerbanks, (draadloze) opladers,
synchronisatie- en oplaadkabels!
Ga voor meer informatie en meer producten naar www.grixx.eu.

Grixx en het Grixx-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Leli Group Holding B.V.; Leli Group
Holding B.V. staat garant voor dit product.
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