
Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ

www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China

22

PAP

Art.: 45234

CZ

EN

Příslušenství držáku/Phone Holder Acessories

DRŽÁK TELEFONU FORCE RELO NA ŘÍDÍTKA, HLINÍKOVÝ

HOLDER FORCE RELO FOR PHONE ON HANDLEBAR, ALLOY
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Inbus klíč/
L-shaped hex wrench

Šroub M5 se zápustnou hlavou/
Countersunk head screw M5

Šroubovací kno�ík/
Screw Knob

Upínací objímka držáku/
Bracket �xed clamp ring body

Otvor pro upevňovacího šroubu/
Fixed screw hole

Rám držáku/
Holden Frame
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Redukce/Clamp ring reducer
31,8 mm konverze/Conversion 25,4 mm
31,8 mm konverze/Conversion 22,2 mm 

Rady/Tips
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou šrouby a silikonové vložky dobře připevněny./
Thank you for choosing this product. Please read this manual carefully before use. Check if the screws and non-slip silicone stickers fall o� before riding.

šrouby M5 s kulatou hlavou /
Round head screws M5

3M silikonové nálepky 6 ks/
3M silicone stickers 6 pcs

Návod/ Phone Holder Introduction
Držák mobilního telefonu upne zařízení o šířce 60-100 mm, jehož max. tloušťka je 11 mm, lze jej rychle nainstalovat a lze jej libovolně nastavit. Je vhodný pro kola, elektrokola, 
skútry i motocykly./
The mobile phone holder can support 60-100 mm width equipment, the maximum thickness is 11 mm, it can be installed quickly, and it can be adjusted freely. 
It is suitable for bicycle, electric cars, scooters, motorcycle and lazy mobile phone holders.

Montáž/Installation Step

Upevněte tělo 1) držáku mobilního telefonu k 2) objímce a zajistěte 3) šroubem M5 
se zápustnou hlavou pomocí 4) inbus klíče./
Fix the body of the 1) mobile phone holder and the body of the 2 )brackets, and lock 
the 3) countersunk screws M5 with a 4) L type wrench locking.

Upněte 2) objímku držáku na řídítka s vhodně vybraným 5) adaptérem. 
Pomocí 6) šroubu s kulatou hlavou a 4) inbus klíče zajistěte držák na řídítkách 
a nastavte úhel vhodný pro jízdu./
Clamp the 2) bracket retaining ring body to the handlebar and select the 
5) reducer sleeve of the appropriate size. Use the 6) head
screw M5 and 4) L hex wrench to lock onto the handlebar and adjust to the 
angle suitable for the riding position.

Otočením 8) šroubovacího kno�íku proti směru hodinových ručiček 
uvolněte/roztáhněte držák telefonu a otočte telefon po směru hodinových ručiček./
Rotate the 8) screw knob counterclockwise to loosen the phone holder and twist 
your phone clockwise.

Nalepte 7) 3M silikonové nálepky v počtu 6 kusů úhledně podle schématu, 
abyste zvýšili ochranu mobilního telefonu./
Stick the 7) 3M silica gel 6 pieces neatly in the position of the schematic, 
in order to better protect your mobile phone.
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