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مقدمة
يسمح لك جهاز التركيب هذا من تثبيت 
مسند حمل السيارة من Nokia املتوافق 

بحاجب الريح بالسيارة. 

الستخدام جهاز التركيب مع مسند 
حمل السيارة  املتوافق، ثبت جهاز 

التركيب بحاجب الريح، وضع جهاز 
التركيب في املكان املطلوب، ثم ثبت 

مسند حمل السيارة  على جهاز 
التركيب.

تعليمات أمان عامة
يجب االلتزام بكافة القوانني احمللية. 
ال تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة 

السيارة. تذكر أن السالمة على الطريق 
تأتي أوالً. 

استخدم جهاز التركيب أو مسند حمل 

السيارة  فقط عندما يكون ذلك آمناً 
طبقاً لشروط القيادة.

عند تثبيت جهاز التركيب أو مسند 
حمل السيارة ، تأكد أنهما ال يتداخالن 
أو يعيقان أنظمة القيادة أو املكابح أو 
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أية أنظمة أخرى تستخدم في تشغيل 

السيارة (على سبيل املثال، الوسائد 
الهوائية) أو يعيقان مجال الرؤية أثناء 

القيادة. 
تأكد من عدم سد نشر الوسائد 
الهوائية أو إعاقتها بأية طريقة.

تأكد أن جهاز التركيب أو مسند حمل 
السيارة  لم يتم تثبيتهما في مكان قد 

حتتك به عند حدوث حادث أو تصادم.

تأكد، بصفة دورية، أن كوب السحب 
املوجود أسفل جهاز التركيب مثبت 

بإحكام في حاجب الريح، خاصة عند 
تغير درجة احلرارة احمليطة بكثرة.

ال تترك جهاز التركيب داخل السيارة 
معرض لضوء الشمس املباشر أو في درجة 
حرارة زائدة. قد يتلف جهاز التركيب وكوب 
السحب وكذلك تضعف قوة االلتصاق في 
كل منهما إذا تعدت درجة احلرارة +٧٠ درجة 

مئوية (١٦٠ درجة فهرنهايت).

التثبيت على حاجب الريح
حدد مكان تركيب آمن على حاجب الريح، 
ثم نظف املكان جيداً مستخدماً منظف 

زجاج ومنشفة نظيفة. إذا كانت درجة 
احلرارة احمليطة أقل من +١٥ درجة مئوية 

(٦٠ درجة فهرنهايت)، فقم بتدفئة مكان 
التثبيت وكوب السحب بعناية مستخدماً 

جهاز جتفيف شعر حتى يتسنى التثبيت 
بإحكام على حاجب الريح. 

تأكد من عدم تدفئة حاجب الريح 
بطريقة زائدة لتجنب تلفه. 

اضغط بثبات على كوب السحب 
أسفل جهاز التركيب املوجود على 

حاجب الريح (انظر اخلطوة ١ في 
بداية هذا الدليل)، وادفع رافعة القفل 
داخل جهاز التركيب (٢) في اجتاه كوب 

السحب إليجاد فراغ بني كوب السحب 
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وحاجب الريح. تأكد أنه مت تثبيت كوب 

بإحكام. السحب 
لفك جهاز التركيب من حاجب الريح، 

ادفع رافعة القفل بعناية في اجتاه قمة 
جهاز التركيب (٣)، واسحب الشريط 
املوجود على حافة كوب السحب (٤).

الضبط على املكان املطلوب
ال تضبط جهاز التركيب أثناء القيادة.

لضبط قمة جهاز التركيب على املكان 
املطلوب، فك املسمارين املوجودين في 

وسط جهاز التركيب، ثم لف قمة جهاز 
التركيب إلى املكان املطلوب، ثم أحكم 

ربط املسمارين (٥). تأكد أن قمة جهاز 
التركيب مثبتة في مكانها بإحكام.

لضبط لوحة التركيب املوجودة في قمة 
جهاز التركيب على املكان املطلوب، فك 

املسمار املوجود أسفل اللوحة، ثم لف 
اللوحة إلى املكان املطلوب، ثم أحكم 

ربط املسمار (٦).

تركيب مسند حمل السيارة 
 Nokia لتثبيت مسند حمل السيارة من

متوافق في لوحة التركيب، استخدم 
املسمار املرفق مع مسند احلمل . 

على سبيل املثال، استخدم مسند حمل 
السيارة  CR-39، ثم فك لوحة احلماية 

املكتوب عليها كلمة Nokia من مسند 
احلمل ، ثم ثبت مسند احلمل  على لوحة 
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التركيب باستخدام املسمار املرفق، ثم 

ضع لوحة احلماية في مكانها مرة أخرى 
(٧). ضع الهاتف في مسند احلمل ، ثم 

اضغط على امللزمني بجانبي مسند 
احلمل  حتى يستقر الهاتف في مكانه 

بإحكام. لفك الهاتف من مسند احلمل ، 
اضغط الزر املوجود أسفل امللزم األيسر. 

 CR-39  يدعم مسند حمل السيارة

أجهزة الهاتف احملمول باألبعاد التالية: 
اإلرتفاع ٩٥ � ١٢٠ ملم، العرض ٤٢ - ٥٥ 
ملم، السمك ١٣ � ٢٦ ملم، الوزن ٢٠٠ 

جم كحد أقصى.
عند تثبيت مسند حمل السيارة ، تأكد 

أن شاشة عرض الهاتف ظاهرة متاماً 
للمستخدم. وحفاظاً على سالمتك، قم 

بتثبيت مسند احلمل  في الوضع العمودي.

العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة 

في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته 
بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك على 

اإليفاء بكل شروط الضمان.
أبِق جميع اإلكسسوارات والتعزيزات   �

للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.
حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن   �

مناطق مغبرة أو متسخة. فقد 
تتلف األوساخ األجزاء املتحركة 

بالهاتف.

ال تُسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه.   �
فقد يؤدي التعامل بخشونة إلى 

كسر التقنيات الدقيقة بالهاتف.
ال تستخـدم كيماويات مركزة أو   �

محاليل التنظيف أو املنظفات 
القوية لتنظيف اجلهاز.

ال تطلي اجلهاز. الطالء قد يعوق   �
األجزاء املتحركة ومينع التشغيل 

االعتيادي.
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في حال تعطل اجلهاز، اعرضه على أقرب 

مركز صيانة معتمد.


