
Futerał ochronny z zasilaczem dla nawigacji
i smartfonów do 6”

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup futerału ochronnego z zasilaczem dla nawigacji i smartfonów do 6''.

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:

• Futerał ochronny z powerbankiem

• Wkładki  piankowe

• Uchwyt rowerowy

• Instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne: 4 lub 8 baterii typu AA 1,5 V.

Użytkowanie

1. Należy otworzyć dwie komory na baterie znajdujące się wewnątrz futerału i włożyć 4 lub

8 baterii. Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Powerbank działa jeżeli baterie

są włożone tylko do jednej komory. Włożenie 8 baterii zwiększa czas użytkowania.

2. Kabel  mini  USB  należy  podłączyć  do  urządzenia  mobilnego.  Kolejno  należy  włączyć

powerbank, ustawiając przełącznik obok komory baterii na ON. Dioda LED zaświeci się, a

urządzenie będzie ładowane.

3. Aby dopasować urządzenie  mobilne  do futerału,  tak  aby nie  ruszało  się  podczas  jazdy,

należy użyć wkładek piankowych.

4. Aby podłączyć słuchawki do urządzenia mobilnego należy przełożyć kabel słuchawek przez

wejście znajdujące się z boku futerału.
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Montaż

1. Najpierw należy odchylić do góry język i wyciągnąć pasek mocujący.

2. Pasek należy założyć wokół kierownicy roweru. Koniec paska należy włożyć z powrotem

do uchwytu i dopasować. Pasek należy pociągnąć prosto do tyłu. Nigdy nie należy ciągnąć

paska pod kątem lub z boku. 

3. Śrubę blokującą należy przekręcić w prawo. 

4. Nakrętkę mocującą należy przytrzymać i przymocować do futerału.

5. Śrubę blokującą należy przekręcić w lewo.

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.

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

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

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

ryzyko obrażeń!

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

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

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

• Nie należy używać jednocześnie akumulatorów i baterii.
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