
M7 BIKE HOLDER 
FOR MOBILE PHONES

USER MANUAL

1Features
 � Universal holder for mobile phones
 � Compatible with most of phones of screen size 3.5” – 6”
 � You will fix the phone by pulling the silicon bandage over the phone 

edges
 � You can mount the mobile in a horizontal or vertical position by 

means of the joint with 360° degree rotation  

2 Package
1. Holder of the mobile phone
2. Sleeve piece for handlebars
3. Silicon tape for mounting a mobile phone
4. Allen key
5. 2 pc of rubber linings
6. User manual 

3 Installation
1. Insert the rubber linings into the sleeve according to the need 

(the size of handlebars), insert the sleeve on the handlebars by its 
extending and secure the sleeve by tightening the screws with 
Allen key.

2. Insert the silicon bandage on the phone holder thread and screw 
partially the mounting nut on the thread.

3. Insert the phone holder thread on the spherical head of the sleeve 
and tighten the mounting nut.

4. Insert the phone to the holder and secure it by pulling the silicon 
bandage over its edges.

Notice:
 � Before cycling always make sure that the phone holder is secured 

firmly.
 � CONNECT IT does not bear any responsibility for any damage or injury 

caused by installation and use of this holder.

M7 HALTERUNG FÜR IHR 
HANDY AUF DEM FAHRRAD

BENUTZERHANDBUCH

1Eigenschaften
 � Universelle Handyhalterung 
 � Kompatibel mit den meisten Handys mit einer Bildschirmgröße von 

3,5“ – 6“
 � Anbringung durch Verwendung der Silikonhalterung über die Ecken 

des Handys 
 � Durch 360° Gelenkrotation können Sie das Handy horizontal oder 

vertikal einstellen 

2 Packungsinhalt
1. Handyhalterung
2. Befestigung für Lenkradstange
3. Silikonhalterung für die Befestigung des Handys
4. Inbusschlüssel
5. 2 Stück Gummiauskleidung
6. Bedienungsanleitung

3 Installation
1. Legen Sie die Gummiauskleidung je nach Bedarf in die Befestigung 

für die Lenkradstange. Befestigen Sie dann alles über die Schraube. 
Nutzen Sie hierfür bitte den mitgelieferten Inbussschlüssel.

2. Setzen Sie die Silikonhalterung auf die Windung der Handyhalterung 
auf und schrauben Sie die Spannmutter fest.

3. Setzen Sie die Windung der Handyhalterung auf den Kugelkopf der 
Hülle und ziehen Sie die Spannmutter nach.

4. Legen Sie das Handy in die Halterung und sichern Sie es durch die 
Ausbreitung der Silikonhalterung über die Ecken des Handys.

Hinweis:
 � Überprüfen Sie vor der Fahrt stets, dass das Handy fest in der Halte-

rung sitzt und dass die Halterung selber ausreichend befestigt ist.
 � CONNECT IT trägt keine Verantwortung für jedweden Schaden oder 

Verletzung, die durch die Installation und die Nutzung dieser Halte-
rung verursacht werden kann.
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M7 DRŽÁK NA KOLO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1Vlastnosti
 � Univerzální držák na mobilní telefony
 � Kompatibilní s vetšinou telefonů o uhlopříčce 3,5“ – 6“
 � Použitím silikonové bandáže upevníte přes rohy telefonu
 � Pomocí kloubu s 360° rotací můžete nastavit mobil horizontálně nebo 

vertikálně  

2 Obsah balení
1. Držák na telefon
2. Objímka na řidítka
3. Silikonová bandáž pro uchycení telefonu
4. Imbusový klíč
5. 2 kusy gumových výstelek
6. Uživatelský manuál 

3 Instalace
1. Do objímky vložte gumové výstelky podle potřeby (velikosti řídítek), 

nasaďte objímku na řídítka jejím roztažením a zajistěte objímku 
utáhnutím šroubu pomocí imbusového klíče. 

2. Nasuňte silikonovou bandáž na závit držáku na telefon a na závit 
částečně našroubujte upínací matici. 

3. Nasuňte závit držáku na telefon na kulovou hlavu objímky a utáhně-
te upínací matici. 

4. Vložte telefon do držáku a natažením silikonové bandáže přes jeho 
rohy telefon zajistíte.

Upozornení:
 � Před jízdou na kole vždy zkontrolujte, že jsou držák s telefonem pevně 

zajištěny.
 � CONNECT IT nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu nebo zranění 

způsobenou instalací a použitím tohoto držáku.

M7 DRŽIAK NA BICYKEL

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

1Vlastnosti
 � Univerzálny držiak na mobilné telefóny
 � Kompatibilný s väčšinou telefónov o uhlopriečke 3,5“ – 6“
 � Použitím silikónovej bandáže upevníte cez rohy telefónu
 � Pomocou kĺbu s 360° rotáciou môžete nastaviť mobil horizontálne 

alebo vertikálne 

2 Obsah balenia
1. Držiak na telefón
2. Objímka na riadidlá
3. Silikónová bandáž pre uchytenie telefónu
4. Imbusový kľúč
5. 2 kusy gumových výsteliek
6. Užívateľský manuál

3 Inštalácia
1. Do objímky vložte gumové výstelky podľa potreby (veľkosti 

riadidiel), objímku na riadidlá nasaďte roztiahnutím a pomocou 
imbusového kľúča utiahnete skrutky a tak objímku zaistíte.

2. Nasuňte silikónovú bandáž na závit držiaka na telefón a na závit 
čiastočne naskrutkujte upínaciu maticu.

3. Nasuňte závit držiaku na telefón na guľovú hlavu objímky a utiahnite 
upínaciu maticu.

4. Vložte telefón do držiaka a natiahnutím silikónovej bandáže cez jeho 
rohy telefón zaistíte.

Upozornenie:
 � Pred jazdou na bicykli vždy skontrolujte, že je držiak a telefón pevne 

zaistený.
 � CONNECT IT nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo zrane-

nie spôsobené inštaláciou a použitím tohto držiaka.
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