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Úvod
Tento montá¾ny prípravok vám 
umo¾òuje pripevni» kompatibilný 
dr¾iak mobilného telefónu Nokia na 
èelné sklo automobilu.
Ak chcete upevni» svoj kompatibilný 
dr¾iak mobilného telefónu pomocou 

tohoto montá¾neho prípravku, 
upevnite montá¾ny prípravok na èelné 
sklo, upravte ho do po¾adovanej 
polohy a upevnite doò svoj dr¾iak 
mobilného telefónu.

V¹eobecné bezpeènostné pokyny
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. 
Ako vodiè majte pri ¹oférovaní v¾dy 
voåné ruky, aby ste sa mohli venova» 
vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla 
musíte ma» na zreteli predov¹etkým 
bezpeènos» cestnej premávky. 
S montá¾nym prípravkom a dr¾iakom 

mobilného telefónu manipulujte len 
ak to je pri daných podmienkach 
vedenia vozidla bezpeèné.
Pri in¹talácii montá¾neho prípravku a 
dr¾iaka mobilného telefónu dbajte na 
to, aby neru¹ili a neobmedzovali systém 
riadenia, brzdný systém alebo iné 
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systémy potrebné pre prevádzku 
vozidla (napríklad airbagy), a aby 
nenarú¹ali výhåad z vozidla poèas jazdy. 
Skontrolujte, ¾e dráhy, ktorými sa 
rozpína airbag, nie sú nijako 
blokované alebo obmedzené.
Montá¾ny prípravok a dr¾iak 
mobilného telefónu neupevòujte na 
miesta, kde by ste sa s nimi mohli 
dosta» do kontaktu v prípade 
dopravnej nehody alebo nárazu.
Pravidelne kontrolujte, ¾e prísavka 
v spodnej èasti montá¾neho prípravku 

je pevne uchytená k èelnému sklu, 
najmä ak dochádza k veåkým zmenám 
teploty okolia.
Nikdy nenechávajte montá¾ny 
prípravok vo vozidle tak, aby bol 
vystavený priamemu slneènému 
svetlu alebo nadmernej horúèave. 
Montá¾ny prípravok a prísavka sa 
mô¾u po¹kodi» a mô¾e dôjs» k 
zní¾eniu prísavnej sily, ak teplota vo 
vnútri vozidla presiahne +70°C 
(160°F).

Upevnenie na èelné sklo
Nájdite na èelnom skle bezpeèné 
miesto pre uchytenie a povrch 
dôkladne oèistite èistièom skiel a 
èistou utierkou. Ak je teplota okolia 
ni¾¹ia ne¾ +15°C (60°F), opatrne 
zohrejte povrch skla a prísavku 
su¹ièom na vlasy, aby ste dosiahli 

pevné uchytenie na sklo. Dbajte na to, 
aby ste èelné sklo nadmerne 
neprehriali a nepo¹kodili ho. 
Pritlaète prísavku na spodnej strane 
montá¾neho prípravku pevne 
k èelnému sklu (pozrite si 1. krok na 
zaèiatku návodu) a jemne potlaète 
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zais»ovaciu páèku v montá¾nom 
prípravku (2) smerom k prísavke, aby 
sa medzi prísavkou a sklom vytvoril 
podtlak. Skontrolujte, ¾e prísavka 
pevne dr¾í.

Ak chcete da» montá¾ny prípravok zo 
skla dolu, opatrne potlaète 
zais»ovaciu páèku smerom k vrchnej 
strane prípravku (3) a potiahnite 
pásku na kraji prísavky (4).

Nastavenie do po¾adovanej polohy
Neupravujte polohu montá¾neho 
prípravku poèas jazdy.
Ak potrebujete upravi» polohu 
horného dielu montá¾neho prípravku, 
uvoånite dve skrutky uprostred 
prípravku, natoète horný diel do 
po¾adovanej polohy a skrutky znova 

dotiahnite (5). Skontrolujte, ¾e horný 
diel prípravku je pevne zaistený.
Ak potrebujete upravi» polohu 
upevòovacej do¹tièky na hornom dieli 
prípravku, uvoånite skrutku pod 
do¹tièkou, natoète do¹tièku do 
po¾adovanej polohy a skrutku znova 
dotiahnite (6).

Upevnenie dr¾iaka mobilného telefónu
Pre upevnenie kompatibilného dr¾iaka 
mobilného telefónu Nokia 
k montá¾nej do¹tièke pou¾ite skrutku 
dodávanú s dr¾iakom. 

Ak chcete napríklad pou¾i» dr¾iak 
mobilného telefónu CR-39, snímte 
z neho ochrannú do¹tièku s textom 
Nokia, pripevnite dr¾iak k upevòovacej 
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do¹tièke dodanou skrutkou a znova 
nasaïte ochrannú do¹tièku (7) na 
miesto. Vlo¾te do dr¾iaka telefón a 
pritlaète svorky na bokoch dr¾iaka tak, 
aby telefón pevne dr¾al. Telefón 
uvoånite z dr¾iaka stlaèením gombíka 
pod åavou svorkou. Dr¾iak mobilného 
telefónu CR-39 je vhodný pre mobilné 
zariadenia s nasledujúcimi rozmermi: 
vý¹ka 95 - 120 mm, ¹írka 42 - 55 mm, 

hrúbka 13 - 26 mm, váha maximálne  
200 g.
Pri nasadzovaní dr¾iaka mobilného 
telefónu dbajte na to, aby bol displej 
telefónu z miesta jeho u¾ívateåa 
dobre viditeåný. V záujme vlastnej 
bezpeènosti nain¹talujte dr¾iak vo 
vzpriamenej polohe.

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou 
kon¹trukciou a vyhotovením a je 
treba, aby ste s ním zaobchádzali 
starostlivo. Nasledujúce odporúèania 
vám pomô¾u dodr¾a» podmienky 
záruky.
• V¹etky súèasti príslu¹enstva a 

doplnky uchovávajte mimo dosahu 
malých detí.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte 
prístroj v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 
jej pohyblivých èastí.

• Nenechajte prístroj spadnú», 
neudierajte a netraste ním. 
Hrubým zaobchádzaním mô¾ete 
po¹kodi» jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte 
agresívne chemikálie, èistièe 
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obsahujúce rozpú¹»adlá ani silné 
saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e 
zanies» pohyblivé èasti prístroja a 
znemo¾ni» jeho správne 
fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte 
jeho opravu najbli¾¹iemu 
autorizovanému servisnému stredisku.


