
/CZ/ Návod k použití 

PopSockets PopGrip Gen.2 / PopSockets PopTop Gen.2 

 

Popis: 

• díky jednoduchému odnětí vršku (potiskem směrem dolů a otočením) lze mobil nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky,  

  i když ho máte vytuněný PopSocketem 

• vyměňte si vršek podle nálady, oblečení nebo jen tak, aby nezevšedněl 

• bezpečný a pevný úchop, takže můžete psát jednou rukou či udělat lépe fotky 

• pokud jej použijete jako stojánek, videa můžete sledovat, aniž byste museli držet telefon 

• nové vylepšené složení lepidla pro bezpečné přilepení na zařízení 

• JE KOMPATIBILNÍ* se všemi PopSockets držáky, které momentálně nabízíme  

  (obj. č. 43103200 nalepovací, obj. č. 43114500 nalepovací fosforeskující a obj. č. 43109000 na větrací mřížku do auta). 

 

Upozornění: 

• NEJLÉPE SE PŘILEPÍ HLADKÉ TVRDÉ KRYTY. 

• Nemusí se pořádně nebo vůbec přilepit na silikonové kryty, kryty s nerovnoměrným povrchem nebo výraznou texturou  

  a mnoho měkkých krytů. 

• Součástí balení je lepící kolečko pro nalepení přímo na telefon, který má skleněnou zadní stranu (nejprve na telefon  

  přilepíte kolečko a potom na kolečko přilepíte svůj PopSocket). Pokud se lepící kolečko v balení nenachází, je Váš  

  PopSocket vybaven lepidlem s novou vylepšenou technologií a kolečko již není nutné. 

• Nepřilepí se na Apple iPhone 11 Pro a Apple iPhone 11 Pro Max, pokud nejsou ve vhodném pouzdru/krytu/obalu.  

  Na Apple iPhone 11 se přilepí. 

 

Instalace 

Odlepte ochrannou fólii z lepicí časti a nalepte popsocket na vyčištěnou plochu zadní strany telefonu podle vlastní 

potřeby. 

 

Použití 

 
UCHOPENÍ TELEFONU 
Dvakrát popotáhněte  
pro pohodlné  
a bezpečné držení telefonu. 

 

USCHOVÁNÍ TELEFONU DO KAPSY 
Zaklapněte naplocho. 

 
PŘEMÍSTĚNÍ 
Nehtem nadzvedněte spodek 
základny, zvedněte a nalepte 
na jiné místo. Pokud drží příliš 
silně, použijte např. zubní nit. 

 
SLEDOVÁNÍ VIDEÍ 
Vytáhněte PopGrip a použijte ho jako 
stojánek. 

 VYČIŠTĚNÍ 
Spodní lepicí část omyjte pod 
tekoucí vodou a nechte volně 
vyschnout. 

 
VÝMĚNA VRŠKU 
PopSocket zaklapněte naplocho, 
přitlačte směrem dolů a otočte o 90°. 
Vršek se odcvakne a můžete jej 
vyměnit za jiný design, který připevníte 
nasazením, přitlačením a otočením, 
dokud zaklapne. 

 
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ 
Chcete-li telefon nabíjet 
pomocí bezdrátové nabíječky, 
sejměte vršek. 

 

HANDS-FREE POUŽITÍ 
V autě, doma, kanceláři. 
V kombinaci s univerzálním nalepovacím 
držákem Multi-Surface Mount (obj. č. 
43103200 a obj. č. 43114500) nebo 
držákem na ventilační mřížku ve vozidle 
Car Vent Mount (obj. č. 43109000). 

 

LEPICÍ KOLEČKO PRO ZAŘÍZENÍ SE SKLENĚNOU ZADNÍ STRANOU (pokud se v balení nachází) 

Pokud máte telefon se skleněnou zadní stranou a používáte ho bez obalu/krytu, použijte lepicí kolečko, které je 

připevněno na fólii uvnitř originálního balení. Toto kolečko může být přemístěno max. 3x. 

1. Odlepte kolečko z fólie. 

2. Lepicí stranou nalepte na zadní stranu telefonu na požadované místo. 

3. Po odstranění ochranné fólie z lepicí základny PopGripu nalepte PopGrip přímo na kolečko. 

 

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

* Kromě PopSocketů typu Backspin, Enamel, Tidepool, Genuine Amethyst/Rose Quartz/Lapis, Disco Crystal, Foil 

Confetti, Acetate Pearl, Pressed Flower 
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/SK/ Návod na použitie 

PopSockets PopGrip Gen.2 / PopSockets PopTop Gen.2   

 

Popis: 

• vďaka jednoduchému odňatiu vršku (potlač smerom dole a otoč) je možné mobil nabíjať pomocou bezdrôtovej  

  nabíjačky, aj keď ho máte vytunovaný PopSocketom 

• vymeňte si vršok podľa nálady, oblečenia, alebo len tak, aby nezovšednel 

• bezpečný a pevný úchop, takže môžete písať jednou rukou či urobiť lepšie fotky 

• ak ho použijete ako stojanček, videá môžete pozerať bez toho, aby ste museli držať telefón 

• JE KOMPATIBILNÝ* so všetkými PopSockets držiakmi, ktoré momentálne ponúkame  

  (obj. č. 43103200 nalepovací, obj. č. 43114500 nalepovací fosforeskujúci, obj. č. 43109000 na vetraciu mriežku do auta) 

 

Upozornenia 

• NAJLEPŠIE SA PRILEPÍ NA HLADKÉ TVRDÉ KRYTY. 

• Nemusí sa poriadne, alebo vôbec prilepiť na silikónové kryty, kryty s nerovnomerným povrchom alebo výraznou  

  textúrou a veľa mäkkých krytov. 

• Súčasťou balenia je lepiace koliesko pre nalepenie priamo na telefón, ktorý má sklenenú zadnú stranu (najprv  

  na telefón prilepíte koliesko a potom na koliesko prilepíte svoj PopSocket). Ak sa lepiace koliesko v balení nenachádza,  

  Váš PopSocket obsahuje lepidlo s novou vylepšenou technológiou a koliesko už nie je potrebné. 

• Neprilepí sa na Apple iPhone 11 Pro a Apple iPhone 11 Pro Max, ak nie sú vo vhodnom puzdre/kryte/obale. Na Apple  

  iPhone 11 sa prilepí. 

 

Inštalácia 

Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti a nalepte popsocket na vyčistenú plochu zadnej strany telefónu podľa vlastnej 

potreby. 

 

Použitie 

 
UCHOPENIE TELEFÓNU 
Dvakrát potiahnite pre 
pohodlné a bezpečné držanie 
telefónu. 

 
SCHOVANIE TELEFÓNU DO 
VRECKA 
Zaklapnite naplocho. 

 PREMIESTNENIE 
Nechtom nadvihnite spodok 
základne, zdvihnite a nalepte 
na iné miesto. Ak drží príliš 
silno, použite napr. zubnú niť. 

 
POZERANIE VIDEÍ 
Vytiahnite PopGrip a použite ho ako 
stojanček. 

 VYČISTENIE 
Spodnú lepiacu časť umyte pod 
tečúcou vodou a nechajte 
voľne vyschnúť. 

 
VÝMENA VRŠKU 
PopSocket zaklapnite naplocho, 
potlačte smerom dolu a otočte o 90°. 
Vršok sa odcvakne a môžete ho 
vymeniť za iný dizajn, ktorý pripevníte 
nasadením, potlačením a otočením, až 
kým nezacvakne. 

 
BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE 
Ak chcete telefón nabíjať 
pomocou bezdrôtovej nabíjačky, 
odnímte vršok. 

 

HANDS-FREE POUŽITIE 
V aute, doma, kancelárii. 
V kombinácii s univerzálnym nalepovacím 
držiakom Multi-Surface Mount (obj. č. 
43103200 a 43114500) alebo držiakom 
na ventilačnú mriežku vo vozidle  
Car Vent Mount (obj. č. 43109000). 

 

LEPIACE KOLIESKO PRE ZARIADENIA SO SKLENENOU ZADNOU STRANOU (ak sa v balení nachádza) 

Ak máte telefón so sklenenou zadnou stranou a používate ho bez obalu/krytu, použite lepiace koliesko, ktoré je 

pripevnené na fólii vo vnútri originálneho balenia. Toto koliesko môže byť premiestnené max. 3x. 

1. Odlepte koliesko z fólie. 

2. Lepiacou stranou nalepte na zadnú stranu telefónu na želané miesto. 

3. Po odstránení ochrannej fólie z lepiacej základne PopGripu nalepte PopGrip priamo na koliesko. 
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* Okrem PopSocketov typu Backspin, Enamel, Tidepool, Genuine Amethyst/Rose Quartz/Lapis, Disco Crystal, Foil 

Confetti, Acetate Pearl, Pressed Flower 
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