
 

 

AUTOMAŠĪNAS TURĒTĀJS 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai lietošanai. 
Pārliecinieties, ka produkts ir saderīgs ar Jūsu ierīci. Šis produkts nav rotaļlieta vai 
ēdamlieta. Neizjauciet ierīces patstāvīgi – visi remonta darbi jāveic servisa speciālistiem. 
Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un papildmateriālus, kurus sagādā ražotājs. 
Ierīcei nedrīkst nokļūt ūdens, mitruma, saules staru, uguns un citu siltuma avotu tiešajai 
ietekmei. 

 
Atkarībā no turētāja modifikācijas ievērojiet zemāk aprakstītās uzstādīšanas 

instrukcijas: 
 

Stiprināms pie auto paneļa vai uz vējstiklu 

• Savienojiet turētaja pamatni ar kājiņu. Piefiksējiet to, ar uzgriezni, kura uzstādīta uz 
pamatnes 

• Notīriet vietu, kur vēlaties uzstādīt turētāju 

• Noņemiet aizsargplēvi no silikona piesūcēja un uzstādiniet to vēlamajā vietā, un 
piefiksējiet to, pārbīdot slēdzi 

• Ievietojiet telefonu vai planšetdatoru turētāja pamatnē, paplašiniet, stiepjot to aiz 
malas, kura ir apzīmēta ar bultiņu 

 
Stiprināms pie ventilācijas režģa 

• Uzlīmējiet metālisku uzlīmi uz telefona 

• Uzstādiniet turētāju uz ventilācijas režģa. Ja ir nepieciešams, savienojiet turētaja 
pamatni ar kājiņu. Piefiksējiet to, ar uzgriezni, kura uzstādīta uz pamatnes 

• Pielieciet telefonu ar metālisku uzlīmi pie turētāja 
 
Magnētiskais turētājs stiprināms uz vējstikla 

• Pielīmējiet magnētu, kurš nāk komplektā, pie  ierīces, kuru vēlaties ielikt turētājā 

• Notīriet vietu uz vējstikla, kur tiks piestiprināts piesūcējs. Noņemiet no silikona 
piesūcēja aizsargplēvi, tad piestādiet to pie vējstikla un pārbīdiet slēdzi 

• Pielieciet telefonu ar uzlīmētu magnētu pie turētaja 
 
Turētājs stiprināms uz vējstikla 
 

• Savienojiet turētāja rokturi ar pamata daļu. Pārbaudiet, ka tas ir piefiksēts 

• Notīriet vietu uz vējstikla, kur tiks piestiprināts silikona piesūcējs. Noņemiet no 
silikona piesūcēja aizsargplēvi, tad piestādiet to pie vējstikla un pārbīdiet slēdzi 

• Paplašiniet pamata daļu ar pogas palīdzību, un ievietojiet tajā telefonu vaai 
planšetdatoru. Tad saspiediet paplašināto pamata daļu līdz telefona izmēram (līdz 
tas turās) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Automašīnas turētājs planšetdatoram stiprināms aiz pagalvja 
 

• Savienojiet turētaja pamatni ar stiprināmo daļu - pabīdiet to pielietojot nedaudz 
spēka līdz uzdzirdat klikšķi 

• Uzstādiniet turētāju aiz automašīnas pagalvja, lai turētāja "ķepiņas" aizķeras aiz 
pagalvja "kājiņām" un piefiksējiet to aizskrūvējot stiprinājumus 

• Ievietojiet telefonu vai planšetdatoru turētāja pamatnē, paplašiniet,stiepjot to aiz 
malas 

 
Turētājs telefonam stiprināms pie auto paneļa 
 

• Savienojiet turētaja pamatni ar kājiņu. Piefiksējiet to, ar uzgriezni, kura uzstādīta uz 
pamatnes 

• Uzstādiniet turētāju pie paneļa izceltās daļas un piefiksējiet to ar stiprinājumu 

• Ievietojiet telefonu turētāja pamatnē, paplašiniet, stiepjot to aiz malas, kura ir 
apzīmēta ar bultiņu 

 
Turētājs telefonam stiprināms pie ventilācijas režģa 
 

• Savienojiet turētaja pamatni ar kājiņu. Piefiksējiet to, ar uzgriezni, kura uzstādīta uz 
pamatnes 

• Uzstādiniet turētāju uz ventilācijas režģa 

• Ievietojiet telefonu turētāja pamatnē, paplašiniet, stiepjot to aiz malas 


