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Wprowadzenie
To urz±dzenie s³u¿y do mocowania 
kompatybilnego uchwytu 
samochodowego do telefonu Nokia 
na przedniej szybie pojazdu.

Uchwyt do szyby nale¿y przymocowaæ 
do przedniej szyby pojazdu, 
wyregulowaæ jego ustawienie, a 
nastêpnie zamontowaæ na nim 
uchwyt samochodowy do telefonu.

Ogólne wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
Stosuj siê do wszystkich lokalnie 
obowi±zuj±cych przepisów. 
Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k 
niczym innym. W trakcie jazdy miej 
przede wszystkim na uwadze 
bezpieczeñstwo na drodze. Uchwytem 
do szyby i uchwytem telefonu 

pos³uguj siê tylko w bezpiecznych 
warunkach ruchu samochodowego.
Instaluj±c uchwyt do szyby lub 
uchwyt telefonu, zadbaj, ¿eby 
urz±dzenia te nie przeszkadza³y 
w kierowaniu pojazdem i jego 
hamowaniu, nie kolidowa³y z innymi 
systemami samochodu, takimi jak 
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poduszki powietrzne, i nie zmniejsza³y 
pola widzenia kierowcy. 
Sprawd¼, czy poduszka powietrzna 
nie zosta³a w jaki¶ sposób 
zablokowana lub ograniczona 
w dzia³aniu.
Nie instaluj uchwytu do szyby ani 
uchwytu telefonu w miejscu, z którym 
mog³oby doj¶æ do kontaktu w razie 
wypadku lub kolizji samochodowej.
Systematycznie sprawdzaj, czy 
przyssawka na spodzie uchwytu do 

szyby mocno siê trzyma przedniej 
szyby, a rób to szczególnie czêsto 
w warunkach szybkich zmian 
temperatury otoczenia.
Nigdy nie wystawiaj uchwytu do 
szyby na bezpo¶rednie dzia³anie 
promieni s³onecznych lub wysokich 
temperatur. Je¶li temperatura 
wewn±trz pojazdu przekroczy 70 °C, 
uchwyt do szyby i jego przyssawka 
mog± ulec zniszczeniu.

Mocowanie do przedniej szyby
Bezpieczne miejsce na szybie, 
w którym chcesz przymocowaæ 
uchwyt do szyby, zwil¿ p³ynem do 
mycia szyb i wytrzyj do sucha czyst± 
szmatk±. Je¶li temperatura otoczenia 
jest ni¿sza od +15 °C, oczyszczon± 
powierzchniê szyby i sam± 
przyssawkê p³ytki lekko ogrzej 

suszark± do w³osów. Nie ogrzewaj 
szyby zbyt mocno, ¿eby przypadkowo 
jej nie zniszczyæ. 
Mocno doci¶nij przyssawkê do 
przedniej szyby (patrz rys.1 na 
pocz±tku tej instrukcji) i ostro¿nie 
popchnij d¼wigniê blokuj±c± (2) 
w stronê przyssawki, ¿eby w ten 
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sposób wytworzyæ podci¶nienie 
miêdzy przyssawk± a powierzchni± 
szyby. Sprawd¼, czy przyssawka 
trzyma siê szyby dostatecznie mocno.
Aby od³±czyæ p³ytkê monta¿ow± od 
przedniej szyby samochodu, ostro¿nie 

popchnij d¼wigniê blokuj±c± 
w kierunku górnej czê¶ci p³ytki (3), a 
nastêpnie poci±gnij za pasek z brzegu 
przyssawki (4).

Ustawianie uchwytu w ¿±danym po³o¿eniu
Nie reguluj uchwytu w czasie 
prowadzenia samochodu.
Aby ustawiæ uchwyt do szyby 
w ¿±danym po³o¿eniu, poluzuj dwie 
¶rubki w ¶rodku uchwytu, obróæ jego 
górn± czê¶æ w wybranym kierunku i 
dokrêæ obie ¶rubki (5). Sprawd¼, czy 

górna czê¶æ uchwytu jest dobrze 
umocowana.
Aby ustawiæ p³ytkê monta¿ow± na 
górnej ¶ciance uchwytu, poluzuj 
znajduj±c± siê poni¿ej p³ytki ¶rubkê, 
ustaw p³ytkê w ¿±danym po³o¿eniu i 
dokrêæ ¶rubkê. (6).

Monta¿ uchwytu telefonu
Kompatybilny uchwyt telefonu Nokia 
przykrêca siê do p³ytki monta¿owej 
¶rubk± dostarczon± wraz z uchwytem.

Je¶li jest to na przyk³ad uchwyt 
CR-39, zdejmij z niego ochronn± 
nak³adkê z napisem Nokia, przymocuj 
ten uchwyt do p³ytki dostarczon± 
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z urz±dzeniem ¶rubk±, po czym 
z powrotem za³ó¿ nak³adkê ochronn± 
(7). W³ó¿ telefon do uchwytu i 
zaci¶nij klamry boczne tak, ¿eby 
telefon nie móg³ wypa¶æ. Chc±c wyj±æ 
telefon z uchwytu, naci¶nij przycisk 
poni¿ej lewej klamry. Do 
samochodowego uchwytu CR-39 
mo¿na wk³adaæ urz±dzenia o 

nastêpuj±cych wymiarach: wysoko¶æ 
95 – 120 mm, szeroko¶æ 42 – 55 
mm, grubo¶æ 13 – 26 mm, 
maksymalny ciê¿ar 200 gramów.
Przymocowuj±c uchwyt telefonu, 
postaraj siê, ¿eby wy¶wietlacz 
telefonu by³ dobrze widoczny. Dla 
w³asnego bezpieczeñstwa zainstaluj 
uchwyt po prawej stronie.

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej 
klasy konstrukcj± i jako¶ci± 
wykonania, dlatego te¿ wymaga 
w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie 
poni¿szych wskazówek pozwoli 
zachowaæ wszystkie warunki ochrony 
gwarancyjnej.
• Wszystkie akcesoria przechowuj 

w miejscu niedostêpnym dla 
ma³ych dzieci.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj 
urz±dzenia w miejscach brudnych i 
zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie jego ruchomych 
czê¶ci.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie 
potrz±saj urz±dzeniem. 
Nieostro¿ne obchodzenie siê z nim 
mo¿e spowodowaæ uszkodzenia 
delikatnych mechanizmów.
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• Do czyszczenia urz±dzenia nie 
stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e 
zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i 
uniemo¿liwiæ prawid³owe 
dzia³anie.

Je¶li produkt nie dzia³a prawid³owo, 
oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.


