
M6 UNIVERSAL MAGNETIC 
CAR HOLDER

USER MANUAL
1Features

 � Universal holder for mobile phones and navigation
 � Compatible with most of phones of screen size 3.5” – 6”
 � For use of navigation we recommend only with 3M film
 � Possibility of mounting on the dashboard or windshield
 � 360° degree rotation
 � Material: plastic and magnet

2 Package
1. Magnetic holder
2. Arm with a suction cup
3. Two magnetic plates (with and without 3M adhesive tape)
4. User manual

3 Installation
1. Insert the magnetic plate (without 3M) to the mobile wallet or stick the 

magnetic plate (with 3M) to the rear side of the mobile phone.

2. Mount the magnetic holder on the joint of the arm equipped with a suction 
cup and secure it in the required position by tightening the fixing nut.

3. Before attaching the suction cup, the operating lever of the suction cup 
must be at a right angle to the suction cup surface. Place the suction cup to 
the desired location and turn the operating lever down.

4. After taking off the holder turn the operating lever to the right angle 
position to the suction cup surface and use the lag for lifting the edge of 
the suction cup and equalizing the pressure. If suction is too strong, you can 
help by slight pulling the holder arm.

5. Mount the phone with magnetic plate to the magnet of the holder.

Repeatedly usable gel suction cup
 � As to preserve adhesion, after the use you will wipe 

the gel suction cup with a wet cloth and let it dry 
completely.

3M Film
 � For fixing to a permeable or rough,uneven 

surface that does not make possible the fixing 
by a gel suction cup, use 3M Film.

Notice:
 � Suction cup can leave an oval spot.
 � Do not install the holder near the airbag.
 � For taking the holder off, turn the operating lever to a right angle position to 

the suction cup surface and use the lag for lifting the edge of the suction cup 
and equalizing the pressure.

 � If you take the holder off improperly you can damage the surface, on which 
the holder has been installed.

 � Suction cup does not work on a permeable surface. For its optimum function 
it is necessary that the suction cup must have a perfect contact to the 
surface.

 � For optimum function we recommend you to use 3M film.
 � Before you change the holder position, loosen the fixing lever, otherwise it 

could come to its damage.
 � If you do not use the holder, leave the operating lever of the suction cup in 

the open position.
 � If you do not use the holder, use the protective foil to protect the suction 

cup against dirt.

M6 UNIVERSAL 
AUTOHALTERUNG MAGNET

BENUTZERHANDBUCH
1Eigenschaften

 � Universelle Kfz-Halterung für Handys und Navigationsgeräte
 � Kompatibel mit den meisten Handys mit einer Bildschirmgröße von 3,5” – 6”
 � Bei Navigationsgeräten wird die Verwendung nur mit einem 3M-Film 

empfohlen 
 � Möglichkeit der Anbringung am Armaturenbrett oder am Glas
 � 360° Gelenkrotation
 � Material: Kunststoff und Magnet

2 Packungsinhalt
1. Magnetische Halterung
2. Arm mit Saugnapf
3. Zwei Magnetplättchen (mit und ohne 3M Klebeband)
4. Bedienungsanleitung

3 Installation
1. Legen Sie das Magnetplättchen (ohne 3M) in die Hülle Ihres Handys ein 

oder kleben Sie das Magnetplättchen (mit 3M) an die Hinterseite des 
Handys.

2. Setzen Sie die magnetische Halterung auf das Gelenk am Arm mit dem 
Saugnapf auf und sichern Sie es durch Festziehen der Spannmutter in der 
geforderten Lage.

3. Vor dem Festsaugen des Saugnapfs muss der Steuerhebel des Saugnapfs 
senkrecht zur Fläche des Saugnapfs positioniert sein. Bringen Sie den Saug-
napf an die gewünschte Stelle und klappen Sie den Steuerhebel zu. 

4. Zum Entfernen der Halterung drehen Sie den Steuerhebel in die senkrechte 
Position zur Fläche des Saugnapfs und verwenden Sie den Vorsprung für 
das Anheben des Saugnapfrandes und zum Druckausgleich.

5. Setzen Sie das Handy mit dem Magnetplättchen auf den Magneten der 
Halterung auf.

Wiederverwendbarer Gelsaugnapf
 � Für die Beibehaltung der Haltfähigkeit wischen Sie nach 

der Verwendung den Gelsaugnapf mit einem feuchten 
Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocken werden.

3M Film
 � Für die Anbringung auf eine luftdurchlässige 

oder grobe unebene Oberfläche, die das Fest-
saugen des Gelsaugnapfs nicht ermöglicht, 
verwenden Sie den 3M-Film.

Hinweise:
 � Der Saugnapf kann einen ovalen Fleck hinterlassen.
 � Befestigen Sie die Halterung nicht in der Nähe des Airbags.
 � Zum Entfernen der Halterung drehen Sie den Steuerhebel in die senkrechte 

Position zur Fläche des Saugnapfs und verwenden Sie den Vorsprung für das 
Anheben des Saugnapfrandes und zum Druckausgleich.

 � Bei fehlerhaftem Entfernen der Halterung können Sie die Oberfläche, auf der 
die Halterung angebracht war, beschädigen.

 � Auf einer luftdurchlässigen Oberfläche funktioniert der Saugnapf nicht. Für 
eine optimale Funktion ist es erforderlich, dass der Saugnapf mit der Oberflä-
che vollkommen in Kontakt ist.

 � Für eine optimale Funktion wird die Verwendung des 3M-Films empfohlen.
 � Vor der Änderung der Position der Halterung lockern Sie die Klemmhebel, 

damit Sie die Halterung nicht beschädigen.
 � Falls Sie die Halterung nicht benutzen, lassen Sie den Steuerhebel des Saug-

napfs in der offenen Position.
 � Falls Sie die Halterung nicht benutzen, verwenden Sie eine Schutzfolie, damit 

eine Verunreinigung des Saugnapfs verhindert wird.
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M6 MAGNETICKÝ DRŽÁK 
DO AUTA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
1Vlastnosti

 � Univerzální držák na mobilní telefony a navigace
 � Kompatibilní s většinou telefonů o uhlopříčce 3,5“ – 6“
 � U navigací se doporučuje pouze s 3M filmem
 � Možnost uchycení na palubní desku nebo na sklo
 � Kloub s rotací 360 °
 � Materiál: plast a magnet

2 Obsah balení
1. Magnetický držák
2. Rameno s přísavkou
3. Dvě magnetické destičky (s a bez 3M lepící pásky)
4. Manuál

3 Instalace
1. Vložte magnetickou deštičku (bez 3M) do pouzdra vašeho telefonu a nebo 

nalepte magnetickou deštičku (s 3M) na zadní stranu telefonu.

2. Nasaďte magnetický držák na kloub na rameni s přísavkou a zajistěte její 
utažením upínací matice v požadované poloze.

3. Před přisátím přísavky musí být ovládací páka přísavky v poloze kolmé k 
ploše přísavky. Umístěte přísavku na požadované místo  
a sklopte ovládací páku.

4. Pro odebraní držáku otočte ovládací páku do kolmé polohy k ploše přísavky 
a použijte výčnělek pro nazdvihnutí kraje přísavky a vyrovnání tlaku. Pokud 
je přisátí příliš silné, můžete si pomoci jemným tahem za rameno držáku.

5. Nasaďte telefon s magnetickou deštičkou na magnet držáku.

Opakovaně použitelná gelová 
přísavka

 � Pro uchování přilnavosti otřete po použití gelovou 
přísavku vlhkým hadříkem a nechte ji zcela uschnout.

3M Film
 � Pro upevnění na prodyšný nebo hrubý 

nerovný povrch, který neumožňuje přichycení 
pomocí gelové přísavky, použijte 3M Film.

Upozornění:
 � Přísavka může zanechat oválnou skvrnu.
 � Neinstalujte držák do blízkosti airbagu.
 � Pro odejmutí držáku otočte ovládací páku do polohy kolmé k ploše přísavky a 

použijte výčnělek pro nadzdvihnutí kraje přísavky  
a vyrovnání tlaku.

 � Při nesprávném odejmutí držáku můžete poškodit povrch, na kterém byl 
držák nainstalován.

 � Přísavka nefunguje na prodyšném povrchu. Pro optimální funkci je nutné, 
aby měla přísavka dokonalý kontakt s povrchem.

 � Použití 3M filmu je doporučeno pro optimální funkci.
 � Před změnou polohy držáku uvolněte upínací páčky, jinak může dojít k jeho 

poškození.
 � Pokud držák nepoužíváte, zanechte ovládací páku přísavky v poloze 

otevřeno.
 � Pokud držák nepoužíváte, použijte ochrannou fólii pro zabránění znečištění 

přísavky.

M6 MAGNETICKÝ DRŽIAK 
DO AUTA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
1Vlastnosti

 � Univerzálny držiak na telefóny a navigácia 
 � Kompatibilný s väčšinou telefónov s uhlopriečkou 3,5“ – 6“
 � Pri navigácií sa odporúča iba s 3M filmom
 � Možnosť uchytenia na palubnú dosku alebo na sklo
 � Kĺb s rotáciou 360 °
 � Materiál: plast a magnet

2 Obsah balenia
1. Magnetický držiak
2. Rameno s prísavkou
3. Dve magnetické doštičky (s a bez 3M lepiacej pásky)
4. Manuál

3 Inštalácia
1. Vložte magnetickú doštičku (bez 3M) do puzdra vášho telefónu alebo 

nalepte magnetickú doštičku (s 3M) na zadnú stranu telefónu.

2. Nasaďte magnetický držiak na kĺb na rameno s prísavkou a zaistite ju 
utiahnutím upínacej matice do požadovanej polohy.

3. Pred prisatím prísavky musí byť ovládacia páka prísavky v polohe kolmej 
k ploche prísavky. Umiestnite prísavku na požadované miesto a sklopte 
ovládaciu páku.

4. Pre odňatie držiaka otočte ovládaciu páku do polohy kolmej k ploche 
prísavky a použite výčnelok pre nadvihnutie kraja prísavky  
a vyrovnanie tlaku. Ak je prisatie príliš silné, pomôžete si jemným ťahom za 
rameno držiaka.

5. Nasaďte telefón s magnetickou doštičkou na magnet držiaka.

Opakovane použiteľná gélová 
prísavka

 � Jemne pretrite spodnú prisávaciu časť vlhkou 
handričkou a nechajte celkom uschnúť pre obnovenie 
priľnavosti.

3M Film
 � Pre upevnenie na priedušný alebo hrubý ne-

rovný povrch, ktorý neumožňuje prichytenie 
pomocou gélovej prísavky, použite 3M Film.

Upozornenie:
 � Prísavka môže zanechať oválnu škvrnu.
 � Neinštalujte držiak do blízkosti airbagu.
 � Pre odobratie držiaka otočte ovládaciu páku do polohy kolmej k ploche prí-

savky a použite výčnelok pre nadvihnutie kraja prísavky a vyrovnanie tlaku.
 � Pri nesprávnom odňatí držiaka môžete poškodiť povrch, na ktorom bol držiak 

nainštalovaný.
 � Prísavka nefunguje na priedušnom povrchu. Pre optimálnu funkciu je nutné, 

aby mala prísavka dokonalý kontakt s povrchom.
 � Použitie 3M filmu je doporučené pre optimálnu funkciu.
 � Pred zmenou polohy držiaka uvoľnite upínacie páčky, inak môže dôjsť k jeho 

poškodeniu.
 � Ak držiak nepoužívate, zanechajte ovládaciu páku prísavky v polohe 

otvorené.
 � Ak držiak nepoužívate, použite ochrannú fóliu pre zabránenie znečisťovania 

prísavky.
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