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Garantia de 1 ano - Fabricado na China

Manual do Usuário

Parabéns! Você adquiriu um produto Geonav que vai deixar sua vida 
mais prática e mais saudável.

IMPORTANTE:
Leia o manual atentamente antes de usar esse produto.

O Suporte Dobrável para Smartphones e Tabletes é compatível 
com dispositivos de até 13 polegadas de tela. Com vários níveis de 
ajuste, pode ser levado na mochila ou bolsa para usar em qualquer 
ambiente. Alivia a fadiga dos ombros e do pescoço, além de deixar 
as mãos livres para vídeo-chamadas, lives ou assistir um filme.

A embalagem contém: 1 Suporte flexível para smartphones e 
tablets, Guia Rápido. 

Visão Geral

Especificações Técnicas

Dimensões: 90 mm x 125 mm x 54 mm (dobrado); 90 mm x 125 mm 
x 250 mm (desdobrado)
Material: ABS e Metal
Cor: Cinza 
Peso: 228g

Modo de Usar

Desdobrar o Suporte

Para dobrar novamente, siga os mesmos passos na ordem inversa

Compatibilidade: smartphones e tablets até 13 polegadas de tela.

Atenção

Prefira usar o suporte na posição indicada neste manual. Definir outros 
ângulos pode ocasionar a queda do aparelho. Sempre verifique a 
estabilidade do suporte antes de soltar completamente o seu dispositivo.

Termos de Garantia 

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a 
garantia durante o período indicado na embalagem.

2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação a partir 
da data da compra.

3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
B) Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, 
mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e 
postagem do produto.

5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem 
aviso prévio.

SUPMOB
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O Suporte Flexível pode ser usado 
em diversos ângulos e inclinações 
possíveis, dependendo do seu 
dispositivo (smartphone ou tablet). 
Para ajustar o apoio superior, é só 
movimentá-lo até achar a posição 
ideal para visualização da tela.

Os ajustes do braço podem ser feitos em 
variadas posições, mas indicamos uma para 
maior estabilidade (vide figura).

Antes de liberar o aparelho, verifique se a 
posição escolhida é suficiente para segurá-lo 
sem perder o equilíbrio.


