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Johdanto
Tämän asennuslaitteen avulla voit 
kiinnittää yhteensopivan Nokia-
autotelineen ajoneuvon tuulilasiin.
Kun haluat käyttää asennuslaitetta 
yhteensopivan autotelineen kanssa, 

kiinnitä asennuslaite tuulilasiin, 
säädä asennuslaite haluamaasi 
asentoon ja kiinnitä autoteline 
asennuslaitteeseen.

Yleisiä turvallisuusohjeita
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. 
Pidä kädet aina vapaina, jotta voit 
hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta 
ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. 
Käytä asennuslaitetta tai 
autotelinettä vain, jos se on 
turvallista kaikissa ajotilanteissa.
Kun asennat asennuslaitteen ja 
autotelineen, varmista, etteivät ne 

häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä 
tai muita ajoneuvossa käytettäviä 
järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) 
tai estä niiden käyttöä tai häiritse 
näkökenttääsi ajon aikana. 
Tarkista, että turvatyyny pääsee 
täyttymään vapaasti.
Varmista, että asennuslaite ja 
autoteline asennetaan sellaiseen 
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paikkaan, jossa ne eivät osu 
kuljettajaan tai matkustajiin 
onnettomuus- tai törmäystilanteessa.
Tarkista aika ajoin, että asennus- 
laitteen pohjassa oleva imukuppi on 
tiukasti kiinni tuulilasissa erityisesti 
silloin, kun ympäristön lämpötila 
vaihtelee paljon.

Älä jätä asennuslaitetta koskaan 
ajoneuvoon, kun sinne paistaa 
aurinko suoraan tai on hyvin kuuma. 
Asennuslaite ja imukuppi voivat 
vahingoittua ja kiinnittyminen voi 
höltyä, jos sisälämpötila ylittää 
+70 °C .

Kiinnittäminen tuulilasiin
Etsi turvallinen kiinnityspinta 
tuulilasista ja puhdista pinta 
huolellisesti lasinpesuaineella ja 
puhtaalla liinalla. Jos ympäristön 
lämpötila on alle +15 °C, lämmitä 
pintaa ja imukuppia huolellisesti 
hiustenkuivaajalla, jotta imukuppi 
kiinnittyisi lujasti tuulilasiin. Älä 
kuumenna tuulilasia liikaa, jottei se 
vahingoittuisi. 
Paina asennuslaitteen pohjassa oleva 
imukuppi lujasti tuulilasiin (katso 

vaihe 1 tämän oppaan alussa) ja 
työnnä asennuslaitteen sisällä olevaa 
lukitusvipua (2) varovasti imukuppia 
kohti, jotta imukupin ja tuulilasin 
väliin muodostuisi tyhjiö. Tarkista, 
että imukuppi on kiinnittynyt lujasti.
Kun haluat irrottaa asennuslaitteen 
tuulilasista, työnnä lukitusvipua 
varovasti asennuslaitteen yläosaa 
kohti (3) ja vedä imukupin reunassa 
olevaa hihnaa (4).
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Säätäminen haluttuun asentoon
Älä säädä asennuslaitetta ajon 
aikana.
Aseta asennuslaitteen yläosa 
haluamaasi asentoon löysäämällä 
kahta asennuslaitteen keskellä olevaa 
ruuvia, kääntämällä yläosa 
haluamaasi asentoon ja kiristämällä 

ruuvit (5). Varmista, että laitteen 
yläosa lukittuu lujasti paikalleen.
Aseta asennuslaitteen yläosassa oleva 
asennuslevy haluamaasi asentoon 
löysäämällä levyn alapuolella olevaa 
ruuvia, kääntämällä levy haluamaasi 
asentoon ja kiristämällä ruuvi (6).

Autotelineen asentaminen
Kiinnitä yhteensopiva Nokia-
autoteline asennuslevyyn telineen 
mukana toimitetulla ruuvilla. 
Jos käytät esimerkiksi CR-39-
autotelinettä, poista telineestä 
suojalevy, jossa on Nokia-teksti, 
kiinnitä teline asennuslevyyn mukana 
toimitetulla ruuvilla ja aseta 
suojalevy takaisin paikalleen (7). 
Aseta puhelin telineeseen ja paina 
telineen sivuilla olevia kiinnikkeitä, 
kunnes puhelin on lujasti paikallaan. 

Voit irrottaa puhelimen painamalla 
vasemman kiinnikkeen alapuolella 
olevaa painiketta. CR-39-autoteline 
tukee seuraavan kokoisia langattomia 
laitteita: korkeus 95–120 mm, leveys 
42–55 mm, paksuus 13–26 mm, 
paino enintään 200 g.
Kun kiinnität autotelinettä, varmista, 
että käyttäjä näkee puhelimen näytön 
hyvin. Turvallisuuden vuoksi asenna 
teline pystyasentoon.
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Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen 
laatutuote ja sitä tulee käsitellä 
huolellisesti. Seuraavat ohjeet 
auttavat sinua ylläpitämään 
takuusuojasi.
• Pidä kaikki lisälaitteet ja 

-varusteet poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa paikassa. 
Sen liikkuvat osat voivat 
vaurioitua.

• Älä pudota, kolhi tai ravista 
laitetta. Kovakourainen käsittely 
voi vahingoittaa hienomekaanisia 
osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, 
liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi 
tukkia sen liikkuvat osat ja estää 
sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se 
lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.


