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Tentang dudukan untuk di mobil

Dengan Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22, Anda dapat setiap saat
mengakses ponsel dengan mudah. Pasang dudukan di kaca depan atau dasbor mobil
dan Anda siap menggunakannya.

Komponen

1 Penjepit
2 Dudukan
3 Penyangga bawah
4 Tuas pelepas penjepit
5 Sekrup pengencang
6 Pelat batang
7 Batang
8 Mangkuk pengisap
9 Pengunci batang

Memasang dudukan pada batang

Geser dudukan pada perangkat pemasangan hingga terkunci pada tempatnya. Untuk
melepas dudukan dari batang, geser dudukan ke atas hingga terlepas.
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Memasang dudukan untuk di mobil pada kaca depan

Sebelum memulai, pastikan kaca depan dan mangkuk pengisap dalam keadaan bersih
dan kering.

Pastikan pengunci batang telah dilepas.

1 Letakkan mangkuk pengisap pada titik yang dikehendaki di kaca depan, pastikan
batang pemasangan ditarik ke atas dan menghadap Anda

2 Tekan mangkuk pengisap secara merata di kaca depan, lalu tekan untuk menutup
pengunci batang.
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Melepas dudukan dari jendela
Lepas pengunci batang, lalu angkat dari tab di bagian tepi mangkuk pengisap.

Memasang dudukan untuk di mobil pada dasbor

Sebelum memulai, pastikan dasbor dan pelat batang dalam keadaan bersih dan kering.

1 Lepas lapisan pelindung dari perekat di bagian bawah pelat batang. Pasang pelat
batang pada titik yang dikehendaki di dasbor. Untuk memastikannya merekat
dengan kencang, tekan pelat dengan kuat dan merata.

2 Pastikan pengunci batang telah dilepas, lalu posisikan dudukan untuk di mobil pada
pelat batang dengan batang pemasangan ditarik ke atas dan menghadap Anda.

3 Tekan untuk menutup pengunci batang.

Melepas dudukan dari pelat batang
Lepas pengunci batang, lalu angkat dari tab di bagian tepi mangkuk pengisap.

Mengatur sudut dudukan

Agar tidak silau dan dapat melihat layar ponsel dengan lebih mudah, Anda dapat
mengatur sudut dudukan.
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Tips: Dudukan sulit diputar? Untuk melonggarkan sekrup pengencang, putar searah
jarum jam.

Secara berkala, pastikan dudukan terpasang dengan kencang pada tempatnya.
Kencangkan kembali sekrup pengencang jika perlu.

Meletakkan ponsel di dudukan secara vertikal

1 Putar dudukan hingga penjepit berada di kiri dan kanan, dan penyangga bawah
menghadap ke bawah.

Tips: Dudukan sulit diputar? Untuk melonggarkan sekrup pengencang, putar
searah jarum jam.

2 Untuk memperlebar penjepit, angkat dan tahan tuas pelepas penjepit.

3 Tarik keluar sedikit penyangga bawah.
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4 Letakkan ponsel di dudukan, lalu atur penyangga bawah hingga ponsel berada
pada ketinggian yang aman.

5 Dorong penjepit secara bersamaan hingga ponsel terpasang dengan kencang pada
tempatnya.

Pastikan penjepit tidak menghalangi kontrol penting pada ponsel, misalnya tombol
daya.

Meletakkan ponsel di dudukan secara horizontal

1 Putar dudukan hingga penjepit berada di atas dan bawah.

Tips: Dudukan sulit diputar? Untuk melonggarkan sekrup pengencang, putar
searah jarum jam.
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2 Tarik sepenuhnya penyangga bawah.

3 Untuk memperlebar penjepit, angkat dan tahan tuas pelepas penjepit.

4 Letakkan ponsel di dudukan.
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5 Dorong penjepit secara bersamaan hingga ponsel terpasang dengan kencang pada
tempatnya.

Pastikan penjepit tidak menghalangi kontrol penting pada ponsel, misalnya tombol
daya.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi
cakupan jaminan:

• Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar
dapat mematahkan komponen kecil.

• Gunakan hanya kain yang lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan
permukaan perangkat.

Petunjuk keselamatan umum

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar
hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang
kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara. Hanya
operasikan perangkat pemasangan atau dudukan ponsel jika aman dilakukan pada
semua kondisi berkendara.

Bila Anda memasang perangkat pemasangan atau dudukan ponsel, pastikan tidak
mengganggu maupun menghalangi sistem kemudi, sistem rem, atau sistem lainnya
yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantong udara), atau
menghalangi pandangan Anda sewaktu mengemudi.

Pastikan pengembangan kantong udara tidak terhalang atau terganggu ke arah
manapun. Pastikan perangkat pemasangan atau dudukan ponsel tidak dipasang di
tempat yang mungkin akan bersentuhan dengan Anda jika terjadi kecelakaan atau
tabrakan.

Secara berkala, pastikan mangkuk pengisap di bagian bawah perangkat pemasangan
telah terpasang dengan kencang di kaca depan, terutama jika temperatur di sekitarnya
sering berubah.

Jangan letakkan atau lepaskan ponsel sewaktu mengemudi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau jika Anda tidak
yakin tentang cara kerja produk yang semestinya, lihat halaman dukungan di
www.nokia.com/support.
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Daur ulang

Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan
tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau hubungi pusat
kontak Nokia Care.

Daur ulang kemasan dan buku petunjuk di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi
www.nokia.com/ecoprofile.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN
Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk CR–123&HH–22 ini telah memenuhi persyaratan utama dan
ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah
merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek
dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.
Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan
ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

/Edisi 1.0 ID

9

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

	Buku Petunjuk Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22
	Tentang dudukan untuk di mobil
	Komponen
	Memasang dudukan pada batang
	Memasang dudukan untuk di mobil pada kaca depan
	Memasang dudukan untuk di mobil pada dasbor
	Mengatur sudut dudukan
	Meletakkan ponsel di dudukan secara vertikal
	Meletakkan ponsel di dudukan secara horizontal
	Pemeliharaan perangkat
	Petunjuk keselamatan umum
	Daur ulang
	Hak cipta dan informasi lainnya


