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Drive Buddy Universal car Smartphone and Tablet holder   
- Παγκόσμια πατενταρισμένη βάση που επιτρέπει σε όποιοδήποτε κινητό 
τηλέφωνο ή tablet οποιουδήποτε μεγέθους να εφαρμοστεί στο μαξιλάρι 
κεφαλής αυτοκινήτου
• Ήρεμο και ευχάριστο ταξίδι για τα παιδιά και τους γονείς
• Universal – ταιριάζει σε όλους τους τύπους μαξιλαριών κεφαλής
• Κρατάει σφικτά και ασφαλισμένα όλες τις συσκευές
• Ταιριάζει για όλες τις ηλικίες*
• Εύκολο στην εφαρμογή
*Στα πλείστα αυτοκίνητα μπορεί να τοποθετηθεί και στην αντίθετη 
κατεύθυνση της φοράς του αυτοκινήτου έτσι ώστε τα παιδιά κάτω του 
ενός έτους να βλέπουν από το κρεβατάκι τους

ΤυλίξτετηνκεντρικήβάσημεVelcro γύρωαπότομαξιλαράκικεφαλήςκαισφί
ξετεκαλά. Μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα, αναλόγως του 
σχήματος του μαξιλαριού κεφαλής και της δικής σας επιθυμίας.

Εφαρμόστετημίααπότιςδύομικρές βάσεις στην αριστερή μεριά του 
Velcro ή στο κάτω μέρος του Velcro (αναλόγως πως έχετε τοποθετήσει 
την κεντρική βάση: Οριζοντίως ή καθέτως).
Εφαρμόστε τη δεύτερη μικρή βάση στη συσκευή που επιθυμείτε να 
τοποθετήσετε στην κεντρική βάση.  SMARTPHONE: Τοποθετήστε τα 
άγκιστρα στις γωνίες της συσκευής. TABLET: Τοποθετήστε τα άγκιστρα 
σφικτά γύρω από την συσκευή.
Εφαρμόστετησυσκευήστημικρή βάση που ήδη βρίσκεται πάνω στο 
Velcroτου μαξιλαριού κεφαλής σε οριζόντια θέση και σπρώξτε τα 
άγκιστρα πάνω στην συσκευή σας, έτσι ώστε να βάλετε πίεση πάνω 
στην συσκευή σας.
Τώραπιέστετηνδεύτερη μικρή βάση πάνω στο μαξιλάρι κεφαλής. Σιγου
ρευτείτε ότι η συσκευή σας έχει εφαρμόσει σφικτά και ασφαλισμένα.
ΣΗΜ: Μετάτηνπρώτη τοποθέτηση στο DriveBuddyτης συσκευής σας, 
δεν χρειάζεται η πιο πάνω διαδικασία ξανά, εάν θα τοποθετείτε την ίδια 
συσκευή. Απλά ανοίγετε τα άγκιστρα και τοποθετείτε την συσκευή σας, 
σφίγγοντας τα ξανά γύρω από την συσκευή σας

COMPANY DETAILS : - Hill Castle Imports Ltd, P.O.Box 24439, 1704, Cyprus. 
Tel: 99415029 
EMAIL:pavlos.pavlou@hillcastlegroup.com  
Made in PRC
FACEBOOK: www.facebook.com/Baby1stAutoSunshade/
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        ΟδηγίεςχρήσηςτουDrive BuddyTM

Εφαρμογήτηςκεντρικήςβάσηςστοαυτοκίνητο

        Εφαρμογήστηνπίσωπλευρά (κινητού / tablet)


