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Vikt  771 gram
Armlängd 6,0 cm
Material Pulverlackerad aluminium
  Förstärkt kompositplast

Mått för kompatibla surfplattor:

Höjd:   8,5” – 11,125”
Bredd:  6,38” – 7,75” 
Tjocklek:  0,13” – 0,56”
  (” = 1 tum = ca. 2,54 cm)

Artikelnummer:  160128

Hållarens kåpor hålls ihop av en fjädermekanism och 
kan dras isär från varandra. Det enklaste sättet att 
montera din surfplatta är att trä in plattans överdel i 
den övre kåpan och försiktigt pressa kåpan uppåt, i 
riktning bort från den nedre kåpan.

Hur du fäster din iPad i hållaren

Denna hållare är avsedd för att montera iPad 2/3/4 
utan skydd, men kan även användas för andra  
modeller. Se specifikationer för vilka mått som gäller. 

Hållaren levereras vanligtvis färdigmonterad, men 
kan av emballageskäl vara uppdelad i två eller tre 
delar. Använd i så fall vreden för att öppna armens 
ändar och fäst dessa vid respektive kulled, varefter 
du skruvar åt vredet igen.

När du har tryckt upp den övre kåpan kan du lätt 
”glida in” surfplattan i den nedre kåpan. Släpp sedan 
försiktigt så kommer den övre kåpan automatiskt 
dra sig tillbaka mot mitten och fixera surfplattan 
mellan båda kåporna!
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Sugkoppsfästet är avsett för anvädning på släta, 
icke-porösa underlag som t.ex. glas, metall eller en 
slät bordsskiva. Du öppnar vardera sugkopp genom 
att vrida på dess ”spak” i mitten (se bilden till höger).

I öppet läge skall sugkopparna pressas mot under- 
laget. Vrid sedan tillbaka sugkopparnas spakar. Om 
du gjort rätt skall det märkas att fästet ”suger åt” 
mot underlaget. Pröva att försöka lyfta hållaren. Om 
den sitter fast är monteringen korrekt.

När du vill lossa på sugkopparna igen så skall du  
alltid och endast använda den lilla fliken på respek-
tive sugkoppsbas. Då släpper trycket direkt, utan 
ansträngning.

OBS! Försök aldrig slita bort hållaren med kraft - detta skadar 
sugkopparna och kan i värsta fall förstöra fästet!  

Hur du använder sugkoppsfästet

Du kan rengöra din hållare med en lätt fuktig 
trasa och vanligt rengöringsmedel, eller en ren-
göringsduk avsedd för elektronik.

Hållaren är mycket hållbar men bör torkas av 
om den blir utsatt för väta eftersom det annars 
kan slita på smörjmedlet inuti armens leder.

Om någon komponent i hållaren ändå skulle 
gå sönder kontaktar du Funktionsverket för 
att beställa reservdelar. Alla komponenter kan 
beställas separat. 

Skötselråd / rekonditionering
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Denna hållare levereras med en 6 cm kort justerbar 
arm. Genom att skruva på vredet på mitten av ar-
men öppnas lederna och du kan då justera hållaren 
fritt i 360°.

Börja med att vrida vredet motsols för att lossa på 
lederna. Böj sedan armen till önskvärt läge och vrid 
vredet medsols för att fixera armen igen. 

OBS! Skruva aldrig hårdare än vad som behövs för att armen skall vara 
stilla i sin position.

Hur du justerar hållarens arm
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Flik för att lossa på trycket

Spak för att dra åt sugkoppen


