
 
 

Livall S2 & H2 
 
 

Držáky na mobilní telefon 

 
Uživatelská příručka 
 

Livall S2 a H2 jsou držáky na mobilní telefon, které se 

připevňují k jízdnímu kolu. Model S2 je navíc doplněn 

představcem, který funguje jako powerbanka. Před použitím 

si prostudujte tento manuál. 



Popis produktu 

 

Instalace držáku S2 

Odstraňte z kola původní představec a vyměňte jej za držák 

S2, jak je ukázáno na následujících čtyřech obrázcích. 



 



Instalace držáku H2 

Odstraňte šrouby v horní části originálního představce a 

připevněte držák S2. 

 

 

 

 

 

 

Umístění telefonu do držáků 

Posuňte boční zarážky a do uvolněného prostoru umístěte 

mobil 



 

Dobíjení telefonu držákem S2 

Propojte mobilní telefon do dobíjecího konektoru. 

V průběhu dobíjení se bude zobrazovat zbývající kapacita 

baterie v S2. 

Nabíjení držáku S2 

Připojte microUSB kabel do nabíjecího konektoru. V průběhu 

nabíjení se bude zobrazovat přibývající kapacita baterie v S2. 

Baterie v S2 má kapacitu 5000 mAh. 



Kontrola kapacity baterie držáku S2 

Stiskněte tlačítko pro kontrolu stavu. Kapacita je zobrazena 

formou ikony. 

Bezpečnostní upozornění 

Držáky nemusí být kompatibilní se všemi modely jízdních kol. 

Do držáku neumisťujte telefony v jiné velikosti než 4-6“. 

Pokud nebyla baterie v S2 dlouho použita, mohla se 

postupně vybít. Po delším časovém období (např. po zimě) 

doporučujeme její plné nabití. 

Maximální kapacita baterie je dosažena po cca. 6 cyklech 

nabití a vybití. 

Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo nám. 

23, 68301 Rousínov) prohlašuje, že Livall S2 a H2 jsou ve 

shodě se základními požadavky příslušné směrnice. 

Tiskové chyby vyhrazeny 

 



 

 

Livall S2 & H2 
 
 

Držiaky na mobilný telefón 

 
Užívateľská príručka 
 

 

 

Livall S2 a H2 sú držiaky na mobilný telefón, ktoré sa 

pripevňujú k bicyklu. Model S2 je navyše doplnený 



predstavcom, ktorý funguje ako powerbanka. Pred použitím 

si preštudujte tento manuál. 

Popis produktu 

 

Inštalácia držiaka S2 

Odstráňte z bicykla pôvodný predstavec a vymeňte ho za 

držiak S2, ako je ukázané na nasledujúcich štyroch 

obrázkoch. 



 



Inštalácia držiaka H2 

Odstráňte skrutky v hornej časti originálneho predstavca a 

pripevnite držiak S2. 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie telefónu do držiakov 

Posuňte bočné zarážky a do uvoľneného priestoru 

umiestnite mobil. 



 

Dobíjanie telefónu držiakom S2 

Prepojte mobilný telefón do dobíjacieho konektora. V 

priebehu dobíjania sa bude zobrazovať zostávajúca kapacita 

batérie v S2. 

Nabíjanie držiaku S2 

Pripojte microUSB kábel do nabíjacieho konektora. V 

priebehu nabíjania sa bude zobrazovať pribúdajúce kapacita 

batérie v S2. Batérie v S2 má kapacitu 5000 mAh. 



Kontrola kapacity batérie držiaku S2 

Stlačte tlačidlo pre kontrolu stavu. Kapacita je zobrazená 

formou ikony. 

Bezpečnostné upozornenie 

Držiaky nemusí byť kompatibilný so všetkými modelmi 

bicyklov. 

Do držiaka neumiestňujte telefóny v inej veľkosti ako 4-6 ". 

Pokiaľ nebola batérie v S2 dlho použitá, mohla sa postupne 

vybiť. Po dlhšom časovom období (napr. po zime) 

odporúčame jej plné nabitie. 

Maximálna kapacita batérie je dosiahnutá po cca. 6 cykloch 

nabitia a vybitia. 

Prohlášení o shodě 

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. R. O. (Sušilovo nám. 

23, 68301 Rousínov) prehlasuje, že Livall S2 a H2 sú v zhode 

so základnými požiadavkami príslušnej smernice. 

Tlačové chyby vyhradené 


