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Inledning
Med den här monteringsenheten kan 
du fästa en kompatibel 
mobiltelefonhållare från Nokia på 
fordonets vindruta.
Når du ska använda monterings-
enheten med en kompatibel 

mobilhållare fäster du monterings-
enheten på vindrutan, justera sedan 
monteringsenheten till önskat läge 
och fäst mobilhållaren på 
monteringsenheten.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Följ den lokala lagstiftningen. När du 
kör bil bör du alltid se till att hålla 
händerna fria för själva körningen. 
Tänk på trafiksäkerheten i första 
hand. Manövrera endast 
monteringsenheten eller 

mobilhållaren under körning när det 
inte medför risker för säkerheten.
När du installerar monteringsenheten 
eller mobilhållaren bör du kontrollera 
att enheten inte försvårar eller 
hindrar styr- eller bromssystemet 
eller andra system som används vid 
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körning (t.ex. krockkuddar) eller att 
den skymmer sikten under körning. 
Kontrollera att krockkuddarnas 
utlösning inte spärras eller hindras på 
något sätt.
Installera inte monteringsenheten 
eller mobilhållaren så att den riskerar 
att komma i kontakt med dig vid en 
olycka eller kollision.

Kontrollera med jämna mellanrum att 
sugkoppen i monteringsenhetens 
nedre del är ordentligt fästad på 
vindrutan, särskilt om den omgivande 
temperaturen är varierande.
Lämna aldrig monteringsenheten i 
direkt solljus eller i för hög värme i 
fordonet. Monteringsenheten och 
sugkoppen kan skadas och 
vidhäftningen kan försvagas om 
innetemperaturen överstiger +70 °C.

Fästa på vindrutan
Välj en skyddad monteringsyta på 
vindrutan och rengör ytan ordentligt 
med glasrengöringsmedel och 
rengöringsduk. Om den omgivande 
temperaturen ligger under +15 °C 
värmer du försiktigt ytan och 
sugkoppen med en hårtork så att 
monteringsenheten fäster ordentligt 
mot vindrutan. Vindrutan kan skadas 

av stark hetta så undvik alltför kraftig 
upphettning. 
Pressa sugkoppen i monterings-
enhetens nedre del mot vindrutan (se 
steg 1 i början av handboken) och för 
försiktigt låshandtaget inuti 
monteringsenheten (2) mot 
sugkoppen så att det uppstår ett 
undertryck mellan sugkoppen och 
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vindrutan. Kontrollera att sugkoppen 
sitter ordentligt fast.
Om du vill ta bort monteringsenheten 
från vindrutan skjuter du 

låshandtaget försiktigt mot 
monteringsenhetens övre del (3) och 
drar i bandet i sugkoppens kant (4).

Ställa in önskat läge
Justera inte monteringsenheten när 
du kör.
När du ska justera monterings-
enhetens övre del lossar du de två 
skruvarna mitt på monterings-
enheten, vrider överdelen i rätt läge 
och drar åt skruvarna (5). Se till att 

enhetens överdel sitter stadigt på 
plats.
När du ska ställa in monterings-
plattan på monteringsenhetens övre 
del i rätt läge lossar du skruven under 
plattan, vrider plattan i rätt läge och 
drar åt skruven (6).

Montera mobilhållaren
När du ska fästa en kompatibel 
Nokia-mobilhållare på 
monteringsplattan använder du 
skruven som medföljer hållaren. 

Om du t.ex. ska använda 
mobilhållaren CR-39 tar du bort 
skyddsplattan med Nokia-texten från 
hållaren, fäster hållaren på 
monteringsplattan med den 
medföljande skruven och sätter 
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tillbaka skyddsplattan (7). Sätt 
telefonen i hållaren och pressa 
klämmorna på hållarens sidor tills 
telefonen sitter stadigt på plats. När 
du ska lossa telefonen trycker du på 
knappen under den vänstra klämman. 
Mobilhållaren CR-39 kan användas 
med mobila enheter med följande 
mått: höjd 95-120 mm, bredd 

42-55 mm, tjocklek 13-26 mm, vikt 
högst 200 g.
När du sätter fast mobilhållaren ser 
du till att telefonens display är väl 
synlig för användaren. För din egen 
säkerhet bör du installera hållaren 
stående.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad 
produkt framställd med stor 
yrkesskicklighet och bör behandlas 
med största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att 
garantin täcker eventuella skador.
• Förvara alla tillbehör utom 

räckhåll för barn
• Använd eller förvara inte enheten i 

dammiga, smutsiga miljöer. 

Telefonens rörliga delar kan ta 
skada.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka 
inte heller på den. Omild 
behandling kan skada 
finmekaniken.

• Använd inte starka kemikalier, 
lösningsmedel eller frätande/
starka rengöringsmedel för att 
rengöra enheten.
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• Måla inte enheten. Målarfärg kan 
täppa till dess rörliga delar och 
hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den 
ska tar du den till närmaste 
kvalificerade serviceverkstad.


