CZ manuál SQUIDDY
Flexibilní držák
Před první použitím výrobku si pečlivě přečtěte
uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní
upozornění. Pro případné budoucí použití
produktu či pro předání výrobku třetí straně si
tento manuál uschovejte. Celly S.p.A není zodpovědná za újmu
nebo poškození na zdraví či na majetku vzniklého nesprávným
použitím výrobku.

Bezpečnostní pokyny
Tento produkt není určený pro zajištění
stabilní pozice pro delší dobu, ale pouze na
omezenou dobu.
Upevněte SQUIDDY na stabilní povrch a se
zařízením s maximální hmotností 600g
(přibližně).
Povrch, kde by měl být SQUIDDY použit,
musí být plochý a pravidelný, umožňující co

nejlepší stabilitu pro držák a zařízení
(fotoaparát, smartphone).
Udržujte přísavky suché, kontrolujte jejich
stav před použitím SQUIDDY, musí být
nepoškozené a neporušené.
Nedovolte dětem používat produkt.
Ujistěte se, že děti neodstraní malé části z
produktu a nedovolte jim, aby si s nimi hráli.

Celly® je obchodní značka vlastněná společností
CELLY S.p.A.
Všechny značky jsou registrované ochranné známky
příslušných vlastníků.
Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871
Vimercate (MB) – Italy
Distribuce: RECALL s.r.o., Kubatova 6, 370 04 České
Budějovice
Vyrobeno v Číně

Import a distribuce:
RECALL s.r.o.

SK manuál SQUIDDY
Flexibilný držiak
Pred použitím produktu si prečítajte užívateľský
manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre
prípadné budúce použitie produktu či pre
predaní výrobku tretej strane si tento manuál
uschovajte. Celly S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo
poškodenie zdravia či majetku vyplývajúcej z nesprávneho
použitia výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Tento produkt nie je určený pre zaistenie
stabilnej pozície pre dlhšiu dobu, ale iba na
obmedzenú dobu.
Upevnite SQUIDDY na stabilné povrchy a so
zariadením s maximálnou hmotnosťou 600g
(približne).
Povrch kde by mal byť SQUIDDY použitý
musí byť plochý a pravidelný, umožňujúci čo

najlepšiu stabilitu pre držiak a zariadenie
(fotoaparát, smartphone).
Udržujte prísavky suché, kontrolujte ich stav
pred použitím SQUIDDY, musia byť
nepoškodené a neporušené.
Nedovoľte deťom používať produkt.
Uistite sa, že deti neodstránia malé časti z
produktu a nedovoľte im aby sa s nimi hrali.

Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou
CELLY S.p.A.
Všetky značky sú registrované ochranné známky
príslušných vlastníkov.
Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871
Vimercate (MB) – Italy
Distribúcia: RECALL SK s.r.o., Priemyselná 5/C, 917
01 Trnava
Vyrobené v Číně

Import a distribúcia:
RECALLSK s.r.o.

