
 

iMount Keeper 2 מבית לקרדה 

שלך המעמד החדשני  

iMount Keeper 2 

 המעמד החדשני המתחבר לכל משטח ישר ולרוב המכשירים הניידים

 תכונות ויתרונות המעמד:

  כגון  ,משטח ישרמאפשר חיבור המעמד על כל ה, וג'ל סיליקון רב פעמי מתחדש  מהפכני אמריקאי משולב וואקוםפטנט יניקה

 וונים )דשבורד(, שמשה, שולחן, ועוד.לוח מח

  ביד אחת , המקנה נוחות שימושעם כוונון רוחב ראשוני בהתאם לממדי המכשיר הנייד מלחצייםעריסה אוניברסלית בתצורת 

מבנה  נוט', בלאקברי, נוקיה, ועוד./  אינץ', לרבות אייפון, סמסונג גלקסי 6ותאימות עם רוב המכשירים הניידים עד גודל מסך 

  העריסה מאפשר אחיזת המכשיר הנייד כולל הכיסוי שעליו לרבות כיסויים מגושמים.

  הטעינה, מצלמות, ומוזיקה. יפתחלנגישות מלאה 

 המעמד ניידות קנותומהירה המ טההתקנה והסרה פשו. 

 

 אזהרה: 

 אין להתקין את המעמד על כריות האוויר. .1

 או להחליק משטח השימוש. )מספר ימיםשיעלם לאחר (חלק ממשטח השאיבה עלול להשאיר סימן  .2

 הוראות שימוש:

 :כיוון ראשוני של רוחב עריסת הקיפר

 שחרר את בורג הכוונון בגב עריסת הקיפר. .1

הכנס את המכשיר הנייד לתוך העריסה, וסגור את הצד הנייד של העריסה. סגור את בורג הכוונון. הסר  -כיוון רוחב העריסה  .2

 את המכשיר הנייד מהעריסה.  

 

 הכנת המעמד וחיבור הבסיס:

 שחרר מעט את אום הפלסטיק על מנת לקבוע זווית צפייה בהמשך. .1

 נקי מאבק ויבש מנוזלים. וודא שהמשטח ישר. להתקנה וודא שהמשטח המיועד  .2

 כבסיס ,המצורפת  3Mמומלץ להשתמש במדבקת ה או בחיבור המעמד על משטח שאינו אטום, לאפקט יניקה מקסימלי,  .3

 .למעמד

 מילימטר לפחות.  85וודא שקוטר המשטח המיועד ברוחב  .4

 הנח את המעמד על המשטח המיועד.הסר את המדבקה הלבנה בתחתית הבסיס.  .8

 .כלפי מטה ונעל את הידית לחץ את המעמד .6

 קבע זווית צפייה רצויה וחזק את אום הפלסטיק. .7

 

 עריסה:הנחת המכשיר הנייד ב

 מהצד הקפיצי לצד הנייח. ,מימין לשמאל, אל תוך העריסה הכנס את המכשיר הנייד .1

 הסרת המכשיר הנייד מהעריסה:

בהדרגה. יתכן וזווית הצפייה הרצויה משמאל לימין יד אחת הצידה, בתנועה מומלץ להסיר את המכשיר הנייד מהעריסה ב .1

 תשתנה.

 

 



 הסרת המעמד:

 לגרום נזק. על מנת לנתק את המעמד, הרם את ידית הנעילה כלפי מעלה. ניתוק מאולץ עלול .1

 מהמשטח.את המעמד הרם את לשונית הוואקום ונתק  .2

 השאר את ידית הנעילה פתוחה כאשר המוצר אינו בשימוש. .3

 

 : iMount Keeper 2טיפים לשימוש אופטימלי במוצר ה

 מילימטר לפחות. 85מומלץ לחבר את המעמד על משטח ישר, לא קעור ולא קמור, ברוחב  .1

ן במים בלבד כשמניידים את המעמד מרכב לרכב או כשמבצעים חיבור חוזר. יש לחכות מומלץ לנקות את בסיס הסיליקו .2

 מספר שניות עד שבסיס הסיליקון יתייבש.

  3Mמומלץ להשתמש במדבקת ה בחיבור המעמד על משטח שאינו אטום,  אטום.ר את המעמד על לוח מחוונים מומלץ לחב .3

 כבסיס למעמד. ,המצורפת

 מעלות צלסיוס. 77או במשרד עד טמפרטורת  מומלץ להשתמש במעמד ברכב .4

 השאר את ידית הנעילה פתוחה כאשר המוצר אינו בשימוש. .8

 

 אחריות המוצר:

 

 עם אחריות יצרן לשנה. iMountלקרדה מספקת את מוצרי  .1

 לקרדה דואגת שמוצריה יסופקו באיכות הגבוהה ביותר ולאחר שעברו בקרת איכות קפדנית. .2

 ביצור, לרבות פגמים בחומרים ממנו מורכב המוצר.האחריות מכסה פגמים  .3

 ש במוצר זה.רכב, למכשיר הנייד, או למשתמש הנגרם בעקבות התקנה או שימוהאחריות אינה מכסה נזק ל .4

 האחריות אינה מחייבת החזר כספי אלא החלפת המוצר בחדש או החלפת החלק הפגום בחלק חדש. .8

 מימוש האחריות נעשה ע"י בית העסק שממנו נרכש המוצר, בהצגת חשבונית. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

      


