
 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az használati utasítást a termék használata előtt, 

hogy elkerülje a hibás használat okozta sérüléseket.  

 

Laptop tartó 
Használati utasítás 

 
 

 

 
Jelmagyarázat: 

 

 

 

 

Prémium és könnyű alumíniumötvözetből készült, állítható ForeCooling laptopállvány, 
mely évekig használhatól. Az USB hűtőventilátorokat gyors hőelvezetésre tervezték. 
Az hajlítható lábak segítségével könnyen beállítható az állvány a legkényelmesebb 
helyzetbe, így még élvezetesebbé válik az ágyon vagy a kanapén való használat. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A laptop tartó lábainak kihajtogatása: 
 

1. lépés: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva az A csuklón lévő 
gombot az alsó láb elforgatásához, amíg el nem 
éri a kívánt szöget.  
A gomb visszapattan ha az alsó láb a helyére 
került. 
2. lépés: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a B csuklón lévő 
gombot a középső láb elforgatásához, amíg el 
nem éri a kívánt szöget.  
A gomb visszapattan, ha a középső láb a helyére 
került. 
3. lépés: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a C csuklón lévő 
gombot a felső láb elforgatásához, amíg el nem 
éri a kívánt szöget.  
A gomb visszapattan, ha a felső láb a helyére 
került. 

 

 

 

A laptop tartó lábainak összecsukása: 
 
1. lépés: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a C csuklón 

lévő gombot a felső láb elforgatásához és 
forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe 
nem kerül a laptop tártó tálcájával.  

2. lépés: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a B csuklón 
lévő gombot a középső láb elforgatásához és 

forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe 
nem kerül a felső lábbal. 
3. lépés: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a A csuklón 
lévő gombot az alsó láb elforgatásához és 
forgassa addig, amíg az vízszintes helyzetbe 

nem kerül a középső lábbal. 
 

Forgó csukló “A” 
Forgó csukló “B”  
Forgó csukló “C” 
A gombon lévő nyíl jelzi az elért szöget. 
 

Zárási, rögzítési állapot: 
Ha a gomb be van nyomva, akkor 
nyitott állapotban, ha nem, akkor zárt 
van: 
Nyitott állapot:   Zárt állapot: 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Laptop tartó tálca 6. Forgó csukló 

2. Egér tartó tálca 7. 

3. Alsó láb 8. 

4. Középső láb 9. Hűtő ventilátor 

5. Felső láb  



 
Megjegyzés: 
-NE helyezzen laptopot az egységre, amíg nem győződött meg arról, hogy az 
összes láb és a laptop tálca rögzítve van e. 

-Kérjük, győződjön meg arról, hogy a lábak mindkét oldala ugyanabban a 
szögben vannak rögzítve. 
-Ha újra be kell állítania a laptop tálca vagy lábai dőlésszögét, kérjük, olvassa 
el a laptop állvány kibontásának lépéseit. 
-Kérjük, a kezével fogja meg a laptop tartó tálcát, ha egyszerre próbálja 
mindkét oldalon beállítani a lábakat. 
-Ha nem tudja elforgatni a lábat, kérjük, győződjön meg róla, hogy a gombot 
elég mélyen benyomta e.  

-A beállítást az alsó lábtól kell elkezdeni és a felsővel ér véget, 
összecsukáskor pedig ennek fordított sorrendjét kell elvégezni. 
-Maximális teherbírása 15 kg. Kérjük NE terhelje túl. . 

 

Egér tartó tálca felszerelése: 
1. Csúsztassa az alátétet a csillag alakú 
csavarra. 
2. Helyezze a laptop állványt úgy, hogy a 
pereme maga felé nézzen 
3. Helyezze az egértálcát a jobb felső láb 
jobb oldalára, és igazítsa egymáshoz a 
lyukakat. 
4. Csavarja át a csillag alakú csavart a 
lyukakon. 

 
 

Élütköző felszerelése: 

 
1. Rögzítsen egy élütközőt a laptoptálca 
elülső pereméhez. (az ütköző lapos 
oldalának a tálcán kell feküdnie) 

2. Forgassa el az ütközőt 90 fokkal. 
 
 
 

 
 

Használat: 

Kültéri: 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A 
csuklón, és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 120°-
ra nem mutat. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B 
csuklón, és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 
60°-ra nem mutat. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C 
csuklón, és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra 
nem mutat. 
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a 
legkényelmesebb látószöget biztosítsa. 

A hűtőventilátorok használata 

 
 

Ágyon vagy kanapén való használat 

 
 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, és forgassa el 
az alsó lábat, amíg a nyíl 150°-ra nem mutat. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, és forgassa el a 
középső lábat, amíg a nyíl 30°-90°-ra nem mutat. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, és forgassa el a 

felső lábszárat, amíg a nyíl 90°-180°-ra nem mutat. 
4. Állítsa be megfelelően a középső lábat, hogy a lehető legkényelmesebb 
legyen szög. 

 
 

 
Több variáció a kényelmes használathoz: 

 

 

Kanapén: 
 

 
 

 

 
 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, 
és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 0°-ra nem mutat. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, 
és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem 
mutat. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, 
és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat. 
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a 
legkényelmesebb látószöget biztosítsa. 
 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón, 
és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, 
és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 180°-ra nem 
mutat. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a C csuklón, 
és forgassa el a felső lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat. 
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a 
legkényelmesebb látószöget biztosítsa.

 

 
 
 
 

 
 

 

Asztali:
 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón,  
és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 90°-ra nem mutat. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a B csuklón, 
és forgassa el a középső lábat, amíg a nyíl 15°-ra nem mutat. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az A csuklón,  

és forgassa el az alsó lábat, amíg a nyíl 30°-ra nem mutat. 
4. Állítsa be megfelelően a felső lábat, hogy a legkényelmesebb látószöget biztosítsa. 
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