NÁVOD K OBSLUZE

USERS MANUAL

DRŽÁK 2.0

HOLDER 2.0

Výrobce: Adéla & Jakub Sobotkovi
Telefon: 736 676 331
Mail: moto-drzak-mobilu@seznam.cz
web: www.DR2.cz
IČO: 73524000

Manufacturer: Adela & Jakub Sobotka
Phone: +420 736 676 331
Mail: moto-drzak-mobilu@seznam.cz
web: www.DR2.cz / www.holder4bikers.eu
ID: 73524000

Obsah balení:

Part list:

-

DRŽÁK 2.0
2ks klíče
potřebný spojovací materiál
samolepící EPDM polstrování, O-kroužky na čelní
ploše
montážní sady a polohovací adaptéry (volitelně)

Nastavení DRŽÁKu 2.0 na Váš telefon:
nastavení DRŽÁKu 2.0 provádějte vždy ve staženém stavu
-

-

povolte matice M4 ze zadní strany DRŽÁKu 2.0
šroubů 1, poté dvojice 2 a 3 (imbus 2.5 a klíč 7)
přiložte telefon a upravte pozici zahnutých úchytů
tak, aby se telefon lehce opíral resp. byl lehce
stažený, pozici si poznačte ze zadní strany
vyjměte telefon a utáhněte dvojice matic 2 a 3
znovu přiložte telefon a upravte pozici bočních
opěrek tak, aby šel telefon lehce vložit
dotáhněte příslušné matice 1

-

HOLDER 2.0
2 keys
Fasteners for mount
EPDM soft stickers, o-rings
Mounting accessories, positioning adapter (optional)

Adjust HOLDER 2.0 for your smartphone:
adjusting HOLDER 2.0 make in closed state
-

Loose nuts M4 on rear side HOLDER 2.0 1, than
loose nuts 2 and 3 (imbus 2.5 a wrench 7)
Insert smartphone and move with big grips until they
touch side of smartphone softly. Mark this position
Remove smartphone and tight nuts 2 and 3
Set side grips with small clearance
Tight 2x nuts 1
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Vložení a vyjmutí telefonu:
Vložení telefonu jde pohodlně jednou rukou
-

uchopte telefon za boky a horní hranou jej opřete o
pohyblivý horní úchyt 1
stiskem na páčku 2 odjistěte pojistku a tažením
telefonu směrem vzhůru odsuňte
sklopte telefon do DRŽÁKu 2.0 a opřete o čelní
plochu
zasuňte telefon pod spodní úchyt 3, současně s tím
dojde ke stažení horním úchytem 1 a jeho zajištění*
telefon by nyní měl v DRŽÁKu 2.0 těsně sedět díky
měkkému polstrování úchytů 1 a 3
zámkem 4 uzamkněte telefon v DRŽÁKu 2.0 a
zabezpečte ho tak proti krádeži

Insert smartphone in / remove out:
You can insert your smartphone very quickly by one hand
-

Catch phone on sides and rest it by upper edge to
movable grip 1
Press lever 2 for unlock and move phone up
Lay phone down on HOLDER 2.0 front face
Move phone down under the bottom grip 3, upper
grip keep position automatically 1*
Lock it by key 4 for secure your phone in HOLDER
2.0

-
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Vyjmutí telefonu se provede opačným postupem.

Remove phone you make in revers order.

DRŽÁK 2.0 je konstruován jako zamykatelný, pro jízdu není
zamykání nutné díky systému zabezpečení zasouvání úchytu
1. DRŽÁK 2.0 je proto bezpečný a zároveň velmi pohodlný
na obsluhu.

*HOLDER 2.0 is designed as lockable, but it is not
neccessary during riding. Your smartphone is secure in it.

Montáž DRŽÁKu 2.0:
DRŽÁK 2.0 je na zadní straně opatřen montážní plochou
s dírami v rozteči 38x30 (standard GPS). To umožňuje přímé
upevnění na mnou dodávané montážní sady jakož i veškeré
přípravy pro navigace od jiných výrobců (Givi, SW-motech)
nebo polohovací ramena RAM.

Mounting of HOLDER 2.0:
HOLDER 2.0 has on rear side holes in pitch 38x30 (standard
GPS). It make compatibility with all mounting accessories my
production and all mounting accessories from 3rd party as
Givi, SW-motech or RAM Mount and other.

Před montáží je vhodné si DRŽÁK 2.0 připravit odklopením
plechu tlumení 1. Ten je k hlavnímu nosníku přišroubován
pomocí 3ks šroubů M4. Dvojici šroubů 2 a 3 povolte o 1-2
otáčky a šroub 4 úplně vytočte. Tím dojde k uvolnění plechu
tlumení a je přístupný z vnitřní strany. Po dokončení montáže
držáku proveďte v opačném pořadí zpětné přišroubování
plechu tlumení.

Prepare HOLDER 2.0 for mounting / open rear side 1. Loose
2x screws 2 and 3 in about 1-2 turns and screw 4 loose
completely. Now you can rear side open for acces from
inside. After succesful mount make in revers order fixing of
rear side.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ):

ACCESSORIES (OPTIONAL):

OBJÍMKY 12-16mm
Montáž na hrazdu 12mm se provádí pomocí dvou dodaných
objímek 1 a 4x šroubů 2 M4 s maticemi 3. Při montáži
pomocí této sady je možné držák namontovat v poloze „na
ležato“ i „na výšku“.

CLAMPS 12-16mm
Clamps are for montage on GPS bar 12-16mm. You can
mount HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation. It is
using 4x screw 2 M4 with nuts 3. See picture for final state.
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MONTÁŽNÍ SADA NA ŘIDÍTKA
Montáž na řídítka se provádí pomocí C-profilu 1, dvojice
objímek 2 a 4x šroubů 3 M5 s maticemi 4 a 4x šroubů 5 M4
s maticemi 6. Je nutné dodržet orientaci objímek vůči Cprofilu. Při montáži pomocí této sady je možné držák
namontovat v poloze „na ležato“ i „na výšku“.
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HANDLEBAR KIT
Mount together holder with C-profile 1 using 4x M4 screw 5
with nuts 6 and than mount it on tube using clamps 2, 4x
screw M5 3 with nuts 4. Be sure you mount clamps in same
orientation to C-profile as on picture. You can mount
HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation. See picture
for final state.
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MONTÁŽNÍ SADA UNI (+ DLOUHÁ)
Přimontujte pevnou část 1 ke kulatině pomocí dvojice
objímek 2 a 4x šroubů 3 M5 s maticemi 4. Následně 4x
šrouby 5 M4 s maticemi 6 namontujte samotný držák. Šrouby
s maticemi 7 je možné upravit sklon telefonu. Při montáži
pomocí této sady je možné držák namontovat v poloze „na
ležato“ i „na výšku“.

ADJUSTABLE ARM (+LONG)
Mount first part 1 on tube using clamps 2 and 4x M5 screw 3
with nuts 4. Than mount holder using 4x screw M5 5 with
nuts 6. Screws with nuts 7 you can use for angle adjust. You
can mount HOLDER 2.0 in portrait or landscape orientation.
See picture for final state.
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DUAL-SPORT ADAPTER, PIVOT ADAPTER
Adaptéry 1 se montují pomocí 4x šroubů 2 M4/M5 a matic 3
na obou stranách do držáku a dalšího příslušenství.

DUAL-SPORT ADAPTER, PIVOT ADAPTER
Adapters 1 are mounted by 4x screws 2 M4/M5 with nuts 3
on both sides.

V případě, že dojde ke snížení odporu při otáčení, utáhněte
2x matice 4 středového čepu. Může být potřeba demontáž za
účelem podržení šroubu.

If rotating goes too easy than tight 2x nuts 4 on middle joint.
Demontage may be neccessary.
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BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ
Volitelným doplňkem je funkce bezdrátového dobíjení
realizovaného podložkou na čelní ploše DRŽÁKu 2.0. Pro
použití je nezbytné mít na motocyklu USB portem
s napájením 5V a minimálně 5.2A.
Při nastavení rozměrů na telefon věnujte pozornost poloze
přijímací cívky na telefonu a vyzkoušejte, zda má dobíjení
dostatečný výkon.
Při montáži na motocyklu je nutné vést kabel mezi držákem a
USB portem tak, aby se nelámal kolem ostrých hran. Při
použití otočného adaptéru nechte dostatečně dlouhou
smyčku a před zafixováním kabelu zkuste všechny polohy.

WIRELESS CHARGING
Optional accessories is wireless charging pad fixed on front
face of HOLDER 2.0. For this functions is neccessary USB
port with 5V and at least 5.2A output.
When adjusting holder for your phone check charging power
acording position of phone against charging pad.
Be sure that cable tracing is out of sharp edges. Also when
rotating adapter keep enough free play and proofe all
movements before fixing cable.

VAROVÁNÍ: Nestříhejte kabel mezi nabíjecí podložkou a
USB koncovkou!

WARNING: Do not cut off cable between charging pad and
USB plug!

VÍCE INFORMACI k dalším výrobkům a
příslušenství naleznete na www.DR2.cz

MORE INFORMATIONS about other
products and accessories please visit
www.holder4bikers.eu

Načtěte QR kód pro kompletní návod.

Open QR code for complete manual.
https://1url.cz/@dr2cz
https://1url.cz/@dr2cz
Upozornění:
Doporučuji telefon do DRŽÁKu 2.0 vkládat ve vhodném ochranném pouzdře.
Ideální jsou k tomu tenké silikonové kryty.
Funkce zamknutí brání nenechavcům v krádeži. DRŽÁK 2.0 ale není
nedobytný. Stejně tak je dobré myslet na to, že zabezpečení je tak odolné,
jako jeho nejslabší článek.
Občas utáhněte šrouby – přestože je držák smontován s použitím
samojistných matic, občas je zkontrolujte a případně dotáhněte.

Děkuji Vám za zakoupení mých výrobků a věřím, že Vám
DRŽÁK 2.0 bude dobře sloužit.

Recommendation:
Use your smartphone with silicon cover when putting it in HOLDER 2.0 for
prevent some scratches.
Locking function prevent against theft. Be sure HOLDER 2.0 is not
unbreakable.
Chech all nuts sometimes. Altough there are self-locking nuts, check them
sometims and also big Lock nut and screw.

Thank you very much for interest in our products.

MONTÁŽNÍ SADA - KTM 790 Adventure /R
Povolte 2x šrouby 2 a vyjměte krytku 1 přípravy pro GPS.
Sejměte z ní 2x matice 3 a navlečte je na spodní hranu
plechu 4 montážní sady. Na Plech 4 montážní sady
přimontujte pomocí 4x šroubů 5 M4 s maticemi DRŽÁK 2.0.
Vzhledem k omezenému prostoru je možné namontovat jej
pouze na šířku a to se zámkem směrem dolů. Celý komplet
zasuňte zpět do přípravy pro GPS a 2x šrouby 2 zajistěte.

MOUNTING KIT - KTM 790 Adventure /R
Loose 2x screw 2 and remove GPS cover 1. Put out 2x nuts
3 and put them on bottom edge of sheetmetal 4 mounting kit.
Mount HOLDER 2.0 on sheetmetal 4 using 4x screw 5 M4
with nuts. Therefore surrounding structures is posible to
mount HOLDER only in landscape orientation with key on
bottom side. Than put all this complete in GPS bracket and
secure by 2x screw 2.
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MONTÁŽNÍ SADA - KTM LC8 950/990 Adventure /S /R
Demontujte plexi povolením 2x trojice šroubů. Demontujte
přední světlomet povolením 2x dvojice šroubů, vycvaknutím
z háčků a odpojením konektoru. Montážní sada je určená na
tovární přípravu. Postupujte následovně:
-

Přiložte L-úhelník 2 k nosníku 1 palubní desky a
označte si 2x díry pro prostup skrz horní krycí plast.
Vyvrtejte díry pro 2x šrouby 7 M6.
Přimontujte L-úhelník 2 4x šrouby 6 M6 s maticemi.
Nad krycí plast umístěte hlavní plech 3 sady a 2x
šrouby 7 upevněte k L-úhelníku 2.
Nastavte si požadovaný sklon a výšku posuvného
plechu 4 a utáhněte 4x šrouby 9 s maticemi.
Na posuvný plech namontujte DRŽÁK 2.0 5 pomocí
4x šroubů 8 M4 s maticemi.

Nyní můžete vrátit zpět světlo – zapojte zpět konektor a
světlo nacvakněte na boční háčky. Zašroubujte zpět 2x
dvojice šroubů skrz boční plasty. Přiložte plexi a utažením 2x
trojice šroubů upevněte.
Před utažením plexi zkontrolujte, zda nedochází ke kolizi
DRŽÁKu 2.0 s plexi například při použití polohovacích
adaptérů.

MOUNTING KIT - KTM LC8 950/990 Adventure /S /R
Remove windshield loosing 6x screw. Remove front light
cluster and plug it out. Mounting kit is designed for fit on
factory gps prepair:
-

Put L-plate 2 to cockpit support 1 and mark 2x holes
for screws trough upper plastic cover.
Drill 2x holes for 2x screw 7 M6.
Mount L-plate 2 using 4x screw 6 M6 with nuts.
Mount main plate 3 above upper plastic cover using
2x screw 7 trough cover and L-plate 2.
Adjust plate 4 to optimal angle and height and tight
4x screw 9 with nuts.
Mount HOLDER 2.0 5 using 4x screw 8 M4 with nuts.

Now you can put front light back – plug in main cable and
click it on side hooks. Put screws back and tight them.
Put windshield back on its place.
Before tightening screws check if there are no colision
between HOLDER 2.0 and windshield.
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MONTÁŽNÍ SADA - KTM LC8 1290 Super Adventure /S /R
Demontujte přístrojovou desku 2 včetně nosníku 1 povolením
2x šroubů a rychloupínáku. Povolte 4x šrouby z nosníku do
přístrojové desky. Plech montážní sady 4 vložte mezi nosník
a přístrojovou desku a prošroubujte 4x dodanými šrouby.
Pomocí 4x šroubů 5 M4 přimontujte DRŽÁK 2.0 v orientaci
na výšku a podle potřeby zámkem „dolů“. Celou sestavu
upevněte zpět na nosič masky.

MOUNTING KIT - KTM LC8 1290 Super Adventure /S /R
Remove dashboard 2 together with its support frame 1
loosing 2x screw and excentric lever. Loos 4x screw from
dashboard. Insert mounting kit 4 between dashboard and its
support frame and mount using new 4x screws. Mount
HOLDER 2.0 5 using 4x screw 5 M4 with nuts. Put complete
assembly back on fairing.
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MONTÁŽNÍ SADA – Triumph Tiger 800XC
Demontujte plexi povolením čtveřice šroubů. Demontujte
spodní otočný čep 1 plexi povolením 2x šroubů 2. Základní
plech montážní sady 3 přiložte mezi světlo a otočný čep a
prošroubujte 2x původními šrouby 2. Pomocí 4x šroubů M4
přimontujte DRŽÁK 2.0 v orientaci na výšku a podle potřeby
zámkem „dolů“.

MOUNTING KIT - Triumph Tiger 800XC
Remove windshield loosing 4x screw. Remove bottom swing
part 1 loosing 2x screws 2. Mounting kit 3 should be under
this swing part tightened by 2x screws 2. Mount HOLDER 2.0
5 using 4x screw 8 M4 with nuts.
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MONTÁŽNÍ SADA – Kawasaki Versys 650
Povolte 4x šrouby 2 držící plexi a to sejměte. Sestavte si celý
komplet DRŽÁKu 2.0 a montážní sady tímto způsobem.
-

-

-

MOUNTING KIT - Kawasaki Versys 650
Loose 4x screw 2 from windshield and remove it.
Now make assembly of HOLDER 2.0 and mounting kit.

DRŽÁK 2.0 upevněte 4x šrouby 7 M4 s maticemi na
plech 5. Můžete zvolit orientaci na výšku, nebo na
šířku.
Plech 5 upevněte 2+2 šrouby 6 M5 s maticemi
v předpokládaném sklonu vůči 2x plechům 3.
Tyto 2x plechy 3 v požadované výškové pozici
upevněte k hlavnímu plechu 1 4x šrouby 4 M5
s maticemi.
Celý komplet následně přiložte k profilům
podpírajícím plexi, plexi položte na plech 1 a vše
prošroubujte zpět 4x šrouby 2.

-

HOLDER 2.0 screw together with part 5 using 4x
screw 7 M4 with nuts. You can chose landscape or
portrait orientation.
Adjust angle of part 5 against parts 3+3 and tight 2+2
screws 6 M5 with nuts.
Face this parts in any height position on main part 1
using 4x screw 7 M5 with nuts.
Lay this set on windshield support, put windshield on
main part 1 and 4x screw 2 trough it.

-

2
3

7

5

1

4

MONTÁŽNÍ SADA – Moto Guzzi Stelvio 1200
Montážní sada je upevněná na šroubech podpěry plexi ve
vodících lištách. Postup montáže je následující:
-

-

Zkompletujte si DRŽÁK 2.0 s naklápěcím dílem 3
pomocí 4x šroubů 4 M4 s maticemi. Je možné si
zvolit orientaci na výšku, nebo na šířku.
povolte 2x šrouby 5 držící podpěru plexi ve vodících
lištách.
Přiložte hlavní plech 1 na vodící lišty tak, jak je na
obrázku – bočními opěrami na horní plochu lišt.
šrouby 5 natočte zpět skrz plech 1 do vodících
podpěr plexi.
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MOUNTING KIT - Moto Guzzi Stelvio 1200
Mounting kit is fixed by 2 screw into windshield sliding
support on rails.
-

-

HOLDER 2.0 screw together with part 2 using 4x
screw 4 M4 with nuts. You can chose landscape or
portrait orientation.
Loose 2x screw 2 from windshield sliding support.
Put main part 1 on rails as you see on picture bellow.
Screw in 2x screws 5 trough main part into sliding
support.
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MONTÁŽNÍ SADA – Honda VFR 1200 Crosstourer
Zkompletujte si DRŽÁK 2.0 s naklápěcím dílem 2 pomocí 4x
šroubů 3 M4 s maticemi. Je možné si zvolit orientaci na
výšku, nebo na šířku. Povolte 4x šrouby 4 držící plexi a to
sejměte. Celý komplet sady s DRŽÁKEM 2.0 přiložte na
podpěry plexi. Můžete zvolit jednu ze dvou poloh. Přiložte
plexi a prošroubujte 4x šrouby 4. Sklon je možné nastavit
povolením 2+2 šroubů 5 M5 s maticemi.

MOUNTING KIT - Honda VFR 1200 Crosstourer
HOLDER 2.0 screw together with part 2 using 4x screw 4 M4
with nuts. You can chose landscape or portrait orientation.
Loose 4x screw 4 from windshield and remove it. Whole set
HOLDER 2.0 + kit pu on windshield support in one height
position, put windshield on part 1 and screw it all by 4x screw
4. You can adjust angle of phone after loosing 2+2 screw 5
M5 with nuts.
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Upozornění:
Doporučuji telefon do DRŽÁKu 2.0 vkládat ve vhodném ochranném pouzdře.
Ideální jsou k tomu tenké silikonové kryty.
Funkce zamknutí brání nenechavcům v krádeži. DRŽÁK 2.0 ale není
nedobytný. Stejně tak je dobré myslet na to, že zabezpečení je tak odolné,
jako jeho nejslabší článek.
Občas utáhněte šrouby – přestože je držák smontován s použitím
samojistných matic, občas je zkontrolujte a případně dotáhněte.

Děkuji Vám za zakoupení mých výrobků a věřím, že Vám
DRŽÁK 2.0 bude dobře sloužit.
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Recommendation:
Use your smartphone with silicon cover when putting it in HOLDER 2.0 for
prevent some scratches.
Locking function prevent against theft. Be sure HOLDER 2.0 is not
unbreakable.
Chech all nuts sometimes. Altough there are self-locking nuts, check them
sometims and also big Lock nut and screw.

Thank you very much for interest in our products.

