
Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup wodoodpornej pokrywy na iPad 1 / 2 / 3 / 4 (NC9917).

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

optymalnie korzystać z nowego produktu.

Pearl24 Sp. z o. o.

Zawartość zestawu:

• Pokrywa

• 4 nakładki silikonowe 

• 2 piankowe stopery.

Cechy produktu

• Biała, podwodna pokrywa dla iPada 

• Dodatkowa ochrona: 4 nakładki silikonowe zapewniają pewne dopasowanie 

• Chroni przed wodą, piaskiem, brudem, śniegiem itp. 

• Obudowa ochronna z dotykową, elastyczną folią ochronną i wysokiej jakości uszczelką gumową 

• Wodoodporna do głębokości jednego metra 

• Pozwala na wykonywanie zdjęć i filmów podwodnych 

• Nadaje się do Apple iPad 1/2/3/4 

• Wymiary: długość 30 cm, szerokość 25 cm. 

Użytkowanie

Należy otworzyć cztery zapięcia, rozłożyć pokrywę i włożyć piankowe stopery. Następnie należy włożyć

iPada i dopasować do etui. Na koniec należy zamknąć wszystkie cztery zapięcia.

Bezpieczeństwo

• Należy korzystać z produktu w sposób do tego przeznaczony. Każde inne użycie może spowodować

uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

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

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

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

obrażeń!
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