
Magnetno držalo + obešalnik 

CarAwesome 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu Magnetno držalo + obešalnik 

CarAwesome! 

 

V paketu boste prejeli:  

• 2 v 1: magnetno držalo in obešalnik CarAwesome, 

• 2 magnetni ploščici. 

Prednosti 

• Majhen in moderen dizajn, 

• 2 funkciji: držalo mobilnika in obešalnik, 

• namestitev na zadnje sedeže, 

• 360° obračanje držala, 

• obrnite ga naprej, ko ste sami in potrebujete 

obešalnik, 

• ko so zadaj otroci, ga obrnite nazaj, 

• omogočite udoben ogled risanke ali filma na 

mobilniku, ne da bi trpele roke, 

• pospravite ga pod naslonjalo za glavo, ko ga 

ne potrebujete, 

• na obešalnik lahko obesite kar 5 kg, 

• omogoča obračanje 360° mobilnika in 

prilagajanje nagiba, 

• preprosta namestitev, 

• 4 močni magneti, 

• posebej primeren za dolgo vožnjo, 

• dve držali boste uporabili za varno 

nameščanje tablice, 

• dimenzije: 10,5 cm (dolžina) x 5,5 cm (širina) x 

3 cm (višina), 

• v paketu boste prejeli držalo CarAwesome in 

dve magnetni ploščici, ki ju pritrdite na 

mobilnik ali tablico. 

 

Namestitev 

Namestitev držala boste opravili 

v 4 preprostih korakih. 

1. Postavite držalo okrog 

droga naslonjala za 

glavo. 

2. Nastavite primerno 

širino in zataknite 

kovinsko sponko na 

želeno mesto. 

3. Zatistnite kovinsko 

sponko  

4. CarAwesome je 

pripravljen za uporabo. 

Magnetno ploščico zalepite na 

mobilni telefon ali tablico. Brez 

skrbi lahko uporabite tudi ovitek mobilnika. 

  



Uporaba 

CarAwesome lahko uporabite za magnetno držalo ali obešalnik. 

Na obešalnik lahko obesite do 5 kg bremena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 

 


