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Instrukcja użytkowania Grixx

Gratulujemy zakupu!
Drogi właścicielu produktu Grixx,
Dziękujemy za zaufanie firmie Grixx i zakup samochodowego
magnetycznego uchwytu na telefon na kratkę nawiewu.
Ten wygodny uchwyt umożliwia używanie smartfona w samochodzie.
Tworzy stabilną platformę na wysokości oczu do użytkowania bez
użycia rąk.
Jako właściciel produktu Grixx masz prawo do naszej gwarancji, która
jest dostępna przez 2 lata od zakupu. W przypadku jakichkolwiek
pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres:
warranty@grixx.eu. Chętnie Ci pomożemy i rozwiążemy wszelkie
problemy.
Happy Times!
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Instrukcja użytkowania Grixx
Informacje dotyczące instrukcji
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej zaleceń w celu
zagwarantowania długiej żywotności i niezawodności użytkowania urządzenia. Prosimy zachować
tę instrukcję i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia.

Zamierzone zastosowanie
Magnetyczny uchwyt samochodowy Grixx zapewnia bezpieczne mocowanie smartfona do kratki
nawiewu samochodu. Przed rozpoczęciem podróży upewnij się, że smartfon jest bezpiecznie
umieszczony w uchwycie.
Uwaga: uchwyt ten nie jest przeznaczony do użytku w ekstremalnych warunkach terenowych;
nadmierne uderzenia i wstrząsy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych
i specjalnych, w których awaria produktu może spowodować obrażenia, śmierć lub znaczne szkody
materialne.
Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa są niedozwolone.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ryzyko zadławienia - ostrzeżenie
Produkt ten może zawierać małe części, które mogą spowodować zadławienie u dzieci poniżej 3. roku
życia. Trzymaj małe części z dala od dzieci.
• Zagrożenie drogowe – ostrzeżenie
Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Produkt ten należy zainstalować w samochodzie. Nie próbuj
instalować ani konfigurować tego sprzętu, gdy pojazd jest w ruchu.
Nie instaluj tego sprzętu w sposób, który zasłania widok kierowcy. W niektórych krajach obowiązują
ograniczenia dotyczące instalacji akcesoriów pochodzących z rynku wtórnego. Zapoznaj się z
lokalnym prawem i przepisami i przestrzegaj ich.
•
•

Grixx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w samochodzie,
w stosunku do urządzeniu lub użytkownika w wyniku montażu lub użytkowania uchwytu.
Grixx nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny, kary lub szkody, które mogą
zostać poniesione w wyniku jakiegokolwiek krajowego lub lokalnego prawa lub zarządzenia
dotyczącego użytkowania urządzenia.

Dane techniczne
Miejsce montażu uchwytu

kratka nawiewu

Wymiary
Waga
Nadaje się do użytku z

45 x 45 x 37 mm
34,6 g
urządzeniami mobilnymi o maksymalnej wadze 0,8 kg

Zawartość pudełka
•
•
•
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Uchwyt samochodowy
1x prostokątna metalowa płytka
1x okrągła metalowa płytka samoprzylepna
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Mocowanie na kratkę nawiewu

• Umieść okrągły uchwyt samochodowy z klipsem z tyłu na kratce nawiewu.
• Upewnij się, że oba haczyki klipsa są mocno przymocowane do kratki.
Uwaga: nie reguluj uchwytu samochodowego podczas jazdy.

Sposób użycia
•

Opcja 1 - Między obudową smartfona a smartfonem - Użyj prostokątnej metalowej płytki

o
o
o
•

Wyjmij smartfon z etui.
Umieść metalową płytkę z tyłu smartfona.
Włóż z powrotem do etui.

Opcja 2 – Bezpośrednio do tylnej części smartfona – Użyj okrągłej metalowej płytki
z samoprzylepną naklejką
o Oderwij przylepną warstwę ochronną.
o Umieść metalową płytkę pośrodku tylnej części smartfona.
o Delikatnie potrzyj metalową płytkę w wybranym miejscu, aby była mocno zamocowana.

Umieszczanie smartfona w uchwycie
• Wystarczy przyłożyć lub ustawić smartfon blisko płytki uchwytu samochodowego.
• Upewnij się, że tył smartfona jest skierowany w stronę uchwytu samochodowego.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikanie ustawiania smartfona do góry nogami.

Wyjmowanie smartfona z uchwytu
• Wystarczy chwycić smartfon i bez użycia siły można go wyjąć.
Ze względów bezpieczeństwa odradza się robienia tego podczas jazdy.
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Uwagi
•

Magnetyczny uchwyt samochodowy na kratkę wentylacyjną mocuje się do wentylatora
powietrza znajdującego się w większości pojazdów.
• Sprawdź krajowe i lokalne prawa i rozporządzenia w miejscach, w których jeździsz.
Obowiązkiem użytkownika jest zamontowanie urządzenia zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i rozporządzeniami.
• Nie instaluj tego ani żadnego innego produktu na pokrywie poduszki powietrznej lub w strefie
poduszki powietrznej.
Grixx nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć w wyniku wypadku
samochodowego i/lub otworzenia się poduszki powietrznej.
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do telefonów komórkowych.
Może nie udźwignąć wagi GPS lub innego urządzenia. Maksymalna waga urządzenia nie powinna
przekraczać 0,8 kg.

Instrukcje ogólne
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji lub obrażeń
ciała.
Przeczytaj całą instrukcję.
• Nie należy używać urządzenia do innych celów niż do tych, do których jest ono przeznaczone.
• Nie używaj urządzenia, jeśli spadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
• Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie rozbieraj urządzenia na części i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Nie zawiera
żadnych części wymagających konserwacji, w takim przypadku gwarancja wygasa.
• Nie używaj urządzenia, jeśli są na nim widoczne uszkodzenia lub jest wilgotne.

Zwolnienie od odpowiedzialności
Oprogramowanie układowe i / lub sprzęt mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez
wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu może się zdarzyć, że fragmenty niniejszej instrukcji,
dane techniczne i ilustracje w tej dokumentacji będą się nieznacznie różnić od posiadanego produktu.
Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie wyjaśnieniu i nie mogą nieuchronnie
odpowiadać określonej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać roszczeń
prawnych.
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Informacje dotyczące środowiska

Produkt został pozbawiony wszelkich niepotrzebnych opakowań. Staraliśmy się, aby opakowanie było
łatwe do rozdzielenia na dwa materiały: karton i plastik. Całe opakowanie produktu składa się
z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane
przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
materiałów opakowaniowych i starego sprzętu.

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w odzysk i recykling
opakowań.

Utylizacja starego produktu
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów,
które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.
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Zgodność z przepisami
Zgodność z CE

Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami nałożonymi przez EMC
(kompatybilność elektromagnetyczna) i dyrektywy RoHS (ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych). Aby zminimalizować wpływ na środowisko i przyjąć większą odpowiedzialność
za naszą planetę Ziemię, na której żyjemy, produkt jest zgodny z ograniczeniami SVHC (substancje
wzbudzające szczególnie duże obawy) i REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów) regulowanymi przez Unię Europejską.

Zgodność społeczna
Grixx popiera znaczenie równych i dobrych warunków pracy dla wszystkich w łańcuchu
produkcyjnym. Dlatego producent niniejszego produktu posiada certyfikat BSCI i / lub SA8000.
Oznacza to, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w społeczności, która
przestrzega zasad etycznego zrównoważonego rozwoju i dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
oraz praw pracowników i środowiska, w którym działa.
Producent przestrzega zasad opartych m.in. na „kodeksie postępowania” Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) ONZ oraz Deklaracji Praw Człowieka. Główne zasady związane ze społeczną
zgodnością to:
• Brak dyskryminacji
• Zakaz pracy dzieci
• Ustawowe płace minimalne
• Ochrona liczby godzin pracy pracowników
• Zakaz pracy przymusowej
• Bezpieczne środowisko pracy
• Środki przeciw korupcji
Posiadanie produktu marki Grixx produkowanego zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju
społecznego, w przypadku których wymagane są wysokie standardy od dostawcy, pomaga ludziom
zaangażowanym w produkcję produktu być traktowanym uczciwie, z godnością i szacunkiem.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.amfori.org/
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O firmie Grixx
Grixx oferuje pełną gamę akcesoriów mobilnych, które umożliwiają użytkownikom lepsze korzystanie
z ich urządzeń mobilnych. Każdy produkt oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, jest
opracowywany i produkowany z poszanowaniem środowiska, ludzi i warunków pracy.
W ofercie znajdują się między innymi słuchawki, powerbanki, ładowarki (bezprzewodowe), kable
do synchronizacji i ładowania oraz wiele innych!
Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć więcej produktów, zapraszamy na www.grixx.eu.

Grixx i logo Grixx są zastrzeżonymi znakami towarowymi Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding
B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
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