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1 Specification
 � Universal holder for mobile phones
 � Compact dimensions
 � Fits into air vents
 � Package contains magnetic metal plate, self-adhesive 3M metal plate and self-adhesive 

gel pad
 � 360° rotary joint
 � Material: rubber, plastic and magnet

2 Package content
 � Magnetic holder
 � Metal plate
 � Self-adhesive 3M metal plate
 � Self-adhesive metal plate with gel

3 Overview

4 Instructions
Packaging contains a metal plate, a self-adhesive 3M metal plate and a self-adhesive 3M 
gel pad, which are destined for various use.

Installation of the magnetic holder
The holder is destined for installation in the car air-conditioning 
ejector grille.

1. Set the holder joint to the required position.
2. Insert the rubber feet of the holder into the grille. Now the 

holder is ready to fix the phone. (If the grille is adjustable 

Magnet

360° rotary joint

Small rubber feet fits into air vents
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and does not hold the holder with the phone in the required position, try to use the 
bottom edge of the ejector grille as a support.)

Use of the metal plate
Metal plate is suitable for use for phones in a protective case.

1. Remove the case from the phone.
2. Position the metal plate into the case.
3. Insert the phone back to the case.
4. Fix the phone on the magnetic holder.

Use of the self-adhesive 3M metal plate or metal plate with gel
Self-adhesive 3M metal plate and metal plate with gel are designed for direct installation 
on the phone or e.g. the case.

1. Remove the covering foil from the self-adhesive plate.
2. Stick the plate to the suitable place on the phone or the case.
3. Fix the phone on the magnetic holder.
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1 Spezifikation
 � Universal-Halterung für Mobiltelefone
 � Kompakte Maße
 � Passt in Belüftungsschlitze
 � Paket enthält magnetische Metallplatte, selbstklebende 3M Platte und selbstklebende 

3M Gelkissen)
 � 360° Drehgelenk
 � Material: Gummi, Kunststoff und Magnet

2 Verpackungsinhalt
 � Magnetische Halterung
 � Metallplatte
 � Selbstklebende Metallplatte 3M
 � Selbstklebende Metallplatte mit Gel

3 Übersicht

4 Instruktionen
Die Verpackung enthält eine Metallplatte, eine selbstklebende Metallplatte 3M und ein 
selbstklebendes Gelkissen 3M, die für unterschiedliche Verwendung bestimmt sind.

Installation der magnetischen Halterung
Die Halterung ist an das Lüftungsgitter im Fahrzeug zu installieren. 

1. Gelenk der Halterung in gewünschte Position drehen.
2. Gummifüße der Halterung am Gitter befestigen. Nun kann 

das Telefon an die Halterung befestigt werden. (falls das Gitter 
vertikal einstellbar ist, weshalb die Halterung mit dem Telefon 

Magnet

360° Drehgelenk
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in Belüftungsschlitze
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nicht in gewünschter Position bleibt, versuchen Sie die untere Kante am Luftaustritt 
als Stütze zu benutzen.)

Verwendung der Metallplatte
Die Metallplatte ist auch für Telefone mit Schutzhülle geeignet.

1. Hülle vom Telefon abnehmen.
2. Metallplatte in die Hülle anbringen.
3. Telefon zurück in die Hülle einlegen.
4. Telefon an die magnetische Halterung befestigen.

Verwendung der selbstklebenden Metallplatte 3M oder der Metallplatte 
mit Gel
Die selbstklebende 3M Metallplatte, oder die Metallplatte mit Gel sind direkt an das 
Telefon oder z.B. an die Hülle zu installieren.

1. Schutzfolie von der selbstklebenden Platte abreißen.
2. Platte an eine geeignete Stelle am Telefon oder auf die Hülle kleben.
3. Telefon an die magnetische Halterung befestigen.
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1 Specifikace
 � Univerzální držák na mobilní telefony
 � Kompaktní rozměry
 � Uchycení do výdechu mřížky ventilace 
 � Balení obsahuje magnetickou kovovou destičku, samolepící 3M kovovou destičku 

a samolepící 3M gelový polštářek
 � Kloub s rotací 360°
 � Materiál: guma, plast a magnet

2 Obsah balení
 � Magnetický držák
 � Kovová destička
 � Samolepící 3M kovová destička
 � Samolepící kovová destička s gelem

3 Přehled

4 Instrukce
Balení obsahuje kovovou destičku, samolepící 3M kovovou destičku a samolepící 3M 
gelový polštářek, které jsou určené pro různé použití.

Instalace magnetické držáku
Držák je určený pro instalaci do mřížky výdechu ventilace v auto-
mobilu.

1. Nastavte kloub držáku do požadované polohy.
2. Nasuňte gumové nožičky držáku do mřížky. Nyní je držák 

připraven k upevnění telefonu. (Pokud je mřížka vertikálně 

Magnet
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nastavitelná a neudrží držák s telefonem v požadované poloze, zkuste použít spodní 
hranu výdechu jako oporu.)

Použití kovové destičky
Kovová destička je vhodná pro použití s telefony v ochranném pouzdře.

1. Sundejte pouzdro z telefonu.
2. Umístěte kovovou destičku do pouzdra.
3. Vložte telefon zpět do pouzdra.
4. Upevněte telefon na magnetický držák.

Použití samolepící 3M kovové destičky nebo kovové destičky s gelem
Samolepící 3M kovová destička a kovová destička s gelem jsou určeny na přímou instalaci 
na telefon nebo např. pouzdro.

1. Strhněte krycí fólii ze samolepící destičky.
2. Nalepte destičku na vhodné místo na telefonu nebo pouzdře.
3. Upevněte telefon na magnetický držák.
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1 Špecifikácia
 � Univerzálny držiak na mobilné telefóny
 � Kompaktné rozmery
 � Uchytenie do výdychu mriežky ventilácie
 � Balenie obsahuje magnetickú kovovú doštičku, samolepiacu 3M kovovú doštičku 

a samolepiaci 3M gélový vankúšik.
 � Kĺb s rotáciou 360 °
 � Materiál: guma, plast a magnet

2 Obsah balenia
 � Magnetický držiak
 � Kovová doštička
 � Samolepiaca 3M kovová doštička
 � Samolepiaca kovová doštička s gélom

3 Prehľad

4 Inštrukcie
Balenie obsahuje kovovú doštičku, samolepiacu 3M kovovú doštičku a samolepiaci 3M 
gélový vankúšik, ktoré sú určené pre rôzne použitie.

Inštalácie magnetického držiaku
Držiak je určený pre inštaláciu do mriežky výdychu ventilácie 
v automobile.

1. Nastavte kĺb držiaka do požadovanej polohy.
2. Nasuňte gumové nožičky držiaka do mriežky. Teraz je držiak 

pripravený k upevneniu telefónu. (Pokiaľ je mriežka vertikálne 

Magnet
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Gumové nožičky do mriežky 
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nastaviteľná a neudrží držiak s telefónom v požadovanej polohe, skúste použiť spod-
nú hranu výdychu ako oporu.)

Použitie kovovej doštičky
Kovová doštička je vhodná pre použitie s telefónmi v ochrannom puzdre.

1. Zložte puzdro z telefónu.
2. Umiestnite kovovú doštičku do puzdra.
3. Vložte telefón späť do puzdra.
4. Upevnite telefón na magnetický držiak.

Použitie samolepiacej 3M kovovej doštičky alebo kovovej doštičky 
s gélom
Samolepiaca 3M kovová doštička a kovová doštička s gélom sú určené pre priamu inštalá-
ciu na telefon alebo napr. púzdro.

1. Strhnite kryciu fóliu zo samolepiacej doštičky.
2. Nalepte doštičku na vhodné miesto na telefóne alebo puzdre.
3. Upevnite telefón na magnetický držiak.
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