
Magnetno držalo za avto 

SuperMagnet 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu magnetnega držala za avto 

SuperMagnet! 

V paketu boste prejeli:  

• Magnetno držalo,  

• Magnetno ploščico za mobilni telefon. 

 

Prednosti: 

• Izredno učinkovito držalo mobilnika, 

• ultra tanko držalo L oblike, 

• zanesljivost 5 super močnih magnetov, 

• enostavna namestitev in uporaba, 

• postavite ga v režo zračnika avtomobila, 

• zaradi majhne velikosti, ne blokira pretoka 

zraka, 

• preprosta in zanesljiva uporaba, 

• primerno za vse velikosti mobilnikov, 

• omogoča 360° obračanje telefona, 

• dober pregled nad zaslonom med vožnjo, 

• preprosta uporaba navigacije ali 

prostoročnega telefoniranja, 

• izdelan iz kakovostnih materialov:  

• aluminijasto ogrodje,  

• nedrseč silikonski oprijem ščipalke. 

Uporaba 

Uporaba magnetnega držala SuperMagnet je preprosto: 

1. Najprej pritrdite magnetno ploščico na mobilni telefon. 

o Zadnjo stran telefona dobro obrišite vseh nečistoč in praha. 

o Z magnetne ploščice odstranite zaščitno plast. 

o Zalepite magnetno ploščico na očiščen del. 

o Nato lahko ponovno namestite ovitek telefona in ga 

uporabljate kot navadno. 

 

2. Namestite držalo v režo zračnikov avtomobila: 

o Odprite ščipalko na zadnji strani držala in jo namestite na 

rešetko zračnika. 

o Preverite, da je držalo trdno nameščeno. Zaradi silikonskih 

blazinic v ščipalki ne bo drselo iz reže. 

3. Namestite mobilni telefon na držalo: 

o Ko boste sedli v svoj avto, mobilni telefon z zadnjo stranjo preprosto približajte držalu. Začutili boste 

moč magnetov, ki bodo mobilnik potisnili na držalo. 

o Mobilnik lahko preprosto obrnete v vodoravni ali navpični položaj tako, da ga zavrtite medtem, ko je 

na držalu. 

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. 

 


