
 

Универсална автомобилна стойка за 

смартфони See-Saw XL 

 

Кратка инструкция за монтаж 

 

DIVA Универсална автомобилна стойка за смартфони See-Saw XL разполага с две приставки 

за монтаж във вашият автомобил - (1) Специална щипка за монтаж на вентилационните 

отвори на таблото и (2) Вакуумна приставка за монтаж на предното стъкло. 

 

(1) Щипка за монтаж на вентилационните отвори на таблото: 

- Сглобяване на щипката към стойката: 

1. Поставете винтовата капачка върху топката на 

щипката; 

2. Щракнете топката на щипката към стойката (трябва 

да чуете щракване); 

3. Стегнете винтовата капачка към стойката, завивайки 

я по часовниковата стрелка. 

Забележка: Когато желаете да промените ъгъла на 

стойката спрямо щипката, разхлабете винтовата 

капачка, променете ъгъла и след това отново я 

затегнете.  

 

- Закрепване на щипката към вентилационните отвори на таблото: 

1. Дръпнете внимателно пружината на 

щипката до крайна позиция, както е 

показано на изображението. 

2. Докато държите пружината, вкарайте 

щипката в избрания от вас 

вентилационен отвор и след това 

пуснете пружината, за да се получи 

захват между щипката и панелите на 

отвора. 

Забележка: Различните вентилационни 

отвори на различните автомобили се 

различават, което трябва да се вземе под внимание за максимално здраво захващане. 



- Регулиране големината на стойката: 

1. Натиснете бутона, който се намира в долната централна част на 

стойката и плъзнете нагоре до пълното разгъване на стойката. 

2. Поставете вашето устройство в стойката и натиснете горната част 

надолу, стойката ще започне да щрака докато достигнете възможно най-

здрав и най-сигурен захват на устройството към стойката. 

ВАЖНО: Уверете се, че сте поставили максимално навътре устройството в 

стойката, докато то докосне гърба на стойката. 

 

- Изваждане на устройството от стойката: 

1. С едната ръка задръжте горната част на стойката, а с другата 

ръка дръпнете горната част на устройството, докато то се 

освободи от стойката. 

 

 

(2) Вакуумна приставка за монтаж на предното стъкло: 

- Сглобяване на приставката към стойката: Сглобяването на приставката към стойката се 

осъществява по същия начин, описан в точка (1) от тази инструкция за монтаж. 

- Монтаж на вакуумната основа към предното стъкло или таблото на автомобила: 

 

            

 

Почистване: 

 


