
Etui z szelkami do iPhone 5

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup etui z szelkami iPhone 5.

Prosimy  o  przeczytanie  instrukcji  i  przestrzeganie  podanych  wskazówek  i  porad,  aby  mogli

Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Pearl24 Sp. z o. o.
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Zawartość zestawu

• Obudowa

• Płytka z uchwytem

• Pas piersiowy

• Folia ochronna

• Ściereczka do czyszczenia

• Samoprzylepne paski

• Instrukcja obsługi.

Dane techniczne

• Stopień ochrony: IP68 (wodoodporne i pyłoszczelne)

• Odporne na wstrząsy: przy upadku z wysokości <1 m

Obudowa

 

Najpierw należy otworzyć cztery łączniki blokujące, naciskając je w górę.

Kolejno należy odczepić je od zagłębienia w obudowie.

 

Następnie  należy  przykleić  przy  pierwszym  użyciu  samoprzylepne

paski  wypełniające  do  wnętrza  obudowy  tak,  jak  pokazano  na

rysunku. Folię ochronną należy przykleić z przodu i tyłu iPhone.
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iPhone

Aby używać aplikacji  należy je  przeciągnąć  na  dolny pasek.  Aplikacje

znajdujące się na tym pasku mogą być obsługiwane nawet po zamknięciu

pokrywy.  Przez  naciśnięcie  środkowego  przycisku  na  iPhone  można

powrócić do ekranu głównego.

Mocowanie na pasie piersiowym

Za pomocą elastycznych szelek można zamocować kamerę na

klatce piersiowej.  Taśmy z rzepem należy przymocować na

płycie  montażowej  tak,  jak  pokazano  na  rysunku.  Pionowa

tylna taśma jest wyciągana przez otwór w uchwycie, który jest

przymocowany do paska poziomego. 

Należy zamocować taśmy i płytkę na klatce piersiowej.

Następnie  należy  wsunąć  zaczepy  znajdujące  się  na

obudowie w zagłębienia na płytce uchwytu. Upewnij się, że

otwory są  wyrównane.  Obudowę należy przymocować za

pomocą dołączonej śruby. 
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Wkładanie kamery

Najpierw należy otworzyć cztery łączniki blokujące,

naciskając je w górę. Należy włożyć iPhone tak, aby

obiektyw  kamery  znajdował  się  dokładnie  w

otworze kamery.

Następnie  należy  zamknąć  cztery  zatrzaski.  Upewnij  się,  że  gumowa

uszczelka jest przyklejona do obudowy.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie zaczepy są prawidłowo zamknięte.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Po użyciu produkt należy oczyścić w słonej wodzie z dużą ilością świeżej wody i dokładnie

wysuszyć. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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