
 

 

HORDOZHATÓ FOGANTYÚ 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 

 

 

Köszönjük, hogy a CarCaneTM vásárlása mellett döntött! Bízunk benne, hogy nagy hasznát veszi! 

 a csúszásmentes fogantyú kényelmes fogást tesz lehetővé 

 a fogantyú lehetőséget nyújt, hogy segítség nélkül megemelje önmagát 

 egyszerűen tárolhatja a gépjármű ajtózsebében vagy kesztyűtartójában 

 beéptített zseblámpával, biztonsági öv-vágó késsel és ablaktörővel 

 tartós használatot biztosíthat 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót! 

 

Használat 

1. Illessze a CarCaneTM-t az autó zárszerkezetébe! 

2. Hagyja, hogy a CarCaneTM szilárdan a helyére csússzon! 

3. Kapaszkodjon meg a CarCaneTM-ben az autóból való kiszálláskor! 

 

A CarCaneTM kiegészítő funkciói  

 

 

 

 

 

 

 

LED-világítás  biztonsági öv-vágó kés   ablaktörő 

Elemcsere a világításhoz 

1. Csavarja ki a CarCaneTM oldalán található kisméretű csavart egy csillagfejű (Phillips) csavarhúzó segítségével! (lásd 

lap alján lévő kép) 

2. Vegye le az elemtartó fedelét! Ehhez csúsztassa ki a lap alján lévő képen látható módon. 

3. Illesszen be 2 db 3V-os CR2032 típusú lítium elemet! Ügyeljen a helyes polaritásra! 

4. Illessze vissza a fedelet, tegye vissza a csavart, és húzza meg a csavarhúzóval! 

 

 

Forgalmazza: 

 
Telemarketing International Kft. 

H-9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: + 36-96/961-000 
Fax: + 36-96/616-662 

www.wsteleshop.hu 

http://www.wsteleshop.hu/
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