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Giriþ
Bu montaj cihazý, uyumlu Nokia cep 
telefonu tutucunuzu aracýnýzýn ön 
camýna takmanýza olanak verir.
Montaj cihazýný uyumlu cep telefonu 
tutucunuzla kullanmak için, montaj 

cihazýný ön cama takýn, montaj 
cihazýný istenilen konuma ayarlayýn ve 
cep telefonu tutucunuzu montaj 
cihazýna takýn.

Genel güvenlik talimatlarý
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ 
sýrasýnda aracý kullanmak üzere 
ellerinizi her zaman serbest tutun. 
Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol 
güvenliði olmalýdýr. Montaj cihazýný 
veya cep telefonu tutucusunu 
yalnýzca bütün sürüþ þartlarýnda öyle 
yapmak güvenli ise çalýþtýrýn.

Montaj cihazýný veya cep telefonu 
tutucusunu monte ettiðinizde, 
direksiyon ya da fren sistemlerinin 
veya aracýn çalýþmasýnda kullanýlan 
diðer sistemlerin (örneðin, hava 
yastýklarý) etkilenmediðinden ya da 
engellenmediðinden veya sürerken 
görüþ alanýnýzýn bozulmadýðýndan 
emin olun. 
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Hava yastýðýnýn açýlmasýnýn herhangi 
bir þekilde engellenmediðinden veya 
bozulmadýðýndan emin olun.
Montaj cihazý veya cep telefonu 
tutucunun bir kaza ya da çarpýþma 
anýnda temas edebileceðiniz bir yere 
monte edilmediðinden emin olun.
Montaj cihazýnýn altýndaki vakumlu 
kýsmýn ön cama saðlam bir þekilde 
takýlýp takýlmadýðýný (özellikle ortam 

sýcaklýðý sýkça deðiþiyorsa) düzenli 
olarak kontrol edin. 
Montaj cihazýný hiçbir zaman araç 
içinde doðrudan güneþ ýþýðýna veya 
aþýrý sýcaða maruz býrakmayýn. 
Ýçerdeki sýcaklýk +70°C (160°F) 
deðerini geçerse montaj cihazý ve 
vakumlu kýsým zarar görebilir ve 
yapýþma zayýflayabilir.

Ön cama takma
Ön camda güvenli bir montaj yüzeyi 
belirleyin ve yüzeyi bir cam 
temizleyici ve temiz bir havlu ile 
titizlikle temizleyin. Ortam sýcaklýðý 
+15°C (60°F) deðerinin altýndaysa, ön 
cam üzerinde saðlam bir tutuþtan 
emin olmak için yüzeyi ve vakumlu 
kýsmý bir saç kurutma makinesi ile 
dikkatlice ýsýtýn. Ön cama hasar 

vermekten kaçýnmak için, camý aþýrý 
ýsýtmadýðýnýzdan emin olun. 
Montaj cihazýnýn alt bölümündeki 
vakumlu kýsmý ön cama sýkýca bastýrýn 
(bu kýlavuzun baþýndaki 1. adýma 
bakýn) ve vakumlu kýsým ile ön cam 
arasýnda vakum oluþturmak için 
montaj cihazýnýn (2) içindeki kilitleme 
kolunu vakumlu kýsma doðru 
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dikkatlice itin. Vakumlu kýsmýn sýkýca 
takýldýðýndan emin olun.
Montaj cihazýný ön camdan ayýrmak 
için, kilitleme kolunu montaj 

cihazýnýn üst kýsmýna doðru dikkatlice 
itin (3) ve vakumlu kýsmýn kenarýnda 
bulunan bandý çekin (4).

Ýstenilen konumu ayarlama
Sürüþ anýnda montaj cihazýný 
ayarlamayýn
Montaj cihazýnýn üst bölümünü 
istenilen konuma ayarlamak için, 
montaj cihazýnýn ortasýndaki iki vidayý 
gevþetin, üst bölümü istenilen 
konuma çevirin ve vidalarý sýkýn (5). 

Cihazýn üst bölümünün yerine sýkýca 
kilitlendiðinden emin olun.
Montaj cihazýnýn üst bölümündeki 
montaj plakasýný istenilen konuma 
ayarlamak için, plakanýn altýndaki 
vidayý gevþetin, plakayý istenilen 
konuma çevirin ve vidayý sýkýn (6).

Cep telefonu tutucusunu takma
Montaj plakasýna uyumlu bir Nokia 
cep telefonu tutucusu takmak için, 
tutucuyla birlikte saðlanan vidayý 
kullanýn. 

Örneðin, CR-39 cep telefonu 
tutucusunu kullanmak için, üzerinde 
Nokia yazan koruma plakasýný 
tutucudan çýkarýn, saðlanan vidayla 
tutucuyu montaj plakasýna takýn ve 
koruma plakasýný yerine koyun (7). 
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Telefonunuzu tutucunun içine 
yerleþtirin ve telefon tam olarak 
yerine oturana kadar tutucunun 
yanlarýndaki kýskaçlara bastýrýn. 
Telefonu serbest býrakmak için, sol 
kýskacýn altýndaki düðmeye basýn. Cep 
telefonu tutucusu CR-39, þu 
boyutlardaki mobil cihazlarý destekler: 
yükseklik 95 - 120 mm, geniþlik 

42 - 55 mm, kalýnlýk 13 - 26 mm, 
aðýrlýk maksimum 200 gr.
Bir cep telefonu tutucusu takarken, 
telefon ekranýnýn kullanýcý için açýk 
bir þekilde görülebilir olduðundan 
emin olun. Güvenliðiniz için, tutucuyu 
dik konumda takýn.

Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik 
ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti 
kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý 

küçük çocuklarýn eriþiminden uzak 
tutun.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde 
kullanmayýn ve saklamayýn. 
Hareketli parçalarý zarar görebilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne 
vurmayýn ya da sallamayýn. 
Dikkatsiz kullaným hassas mekanik 
parçalarý kýrabilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli 
kimyasallar, temizleme maddeleri 
ya da kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli 
parçalarýn yapýþmasýna neden 
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olabilir ve bu parçalarýn doðru 
çalýþmasýný engelleyebilir.

Ürün gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý 
hizmet için en yakýn yetkili servise 
götürün.


