
Upínací pøípravek pro dr¾áky 
telefonu Nokia Easy Mount 
HH-20 a CR-122
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Úvod
Pevná montá¾ dr¾áku telefonu HH-20 
umo¾òuje pøipevnit kompatibilní 
dr¾ák mobilního telefonu na èelní 
okno nebo (s pou¾itím volitelné 
samolepicí podlo¾ky) na palubní desku 
va¹eho auta.

Pøed montá¾í nebo pou¾íváním 
výrobku si peèlivì pøeètìte tuto 
pøíruèku.
Tento výrobek mù¾e obsahovat malé 
èásti. Uchovávejte je mimo dosah 
malých dìtí.

Obecné bezpeènostní pokyny
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. 
Pøi øízení auta si v¾dy nechte volné 
ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e 
pozornost vìnována pøedev¹ím 
bezpeènosti silnièního provozu. 
Manipulovat s upínacím pøípravkem 
nebo dr¾ákem mobilního telefonu 
mù¾ete jen tehdy, pokud je to 
bezpeèné za v¹ech jízdních podmínek.

Instalujete-li upínací pøípravek nebo 
dr¾ák mobilního telefonu, 
zkontrolujte, zda neomezují ani 
nezasahují do øízení èi brzdového 
systému nebo do dal¹ích systémù 
pou¾ívaných pøi provozu auta 
(napøíklad airbagù), nebo neru¹í vá¹ 
výhled pøi øízení.
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Zkontrolujte, zda není blokována ani 
jinak ovlivnìna aktivace airbagù.
Zkontrolujte, zda upínací pøípravek 
nebo dr¾ák mobilního telefonu jsou 
nainstalovány tak, abyste se s nimi 
v pøípadì nehody nestøetli.
Pravidelnì kontrolujte, ¾e je pøísavka 
na spodku upínacího pøípravku pevnì 
uchycena k èelnímu oknu nebo 
palubní desce, zejména pokud dojde 
k velké zmìnì okolní teploty.

Nikdy neponechávejte upínací 
pøípravek v autì na pøímém slunci 
nebo ve velkém horku. K po¹kození 
a uvolnìní upínacího pøípravku 
a pøísavky mù¾e dojít, pokud teplota 
uvnitø vozu pøesáhne +70 °C.
Pøi upevòování dr¾áku telefonu 
zajistìte, aby u¾ivatel dobøe vidìl na 
displej mobilního pøístroje. 
Z bezpeènostních dùvodù instalujte 
dr¾ák ve vzpøímené poloze.

Pøipevnìní k èelnímu oknu

Pøipojení dr¾áku k upínacímu 
pøípravku

Pro pøipojení dr¾áku mobilního 
telefonu do upínacího pøípravku 
vlo¾te západku pøípravku do otvoru na 
zadní stranì dr¾áku (viz krok 1A na 
zaèátku této pøíruèky). Otoète dr¾ák 
o 90 stupòù ve smìru hodinových 
ruèièek, a¾ zacvakne na místo (1B).

Chcete-li dr¾ák od pøípravku odpojit, 
otoète jím proti smìru hodinových 
ruèièek.

Pøipojení upínacího pøípravku 
k èelnímu oknu

Na èelním oknì vyhledejte bezpeèné 
místo pro upevnìní pøípravku a peèlivì 
jej oèistìte èistièem oken a èistým 
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hadøíkem. Je-li okolní teplota pod 
+15 °C, opatrnì zahøejte okno i 
pøísavku vysou¹eèem vlasù. Tím 
zajistíte pevné spojení s oknem. 
Zajistìte, aby se èelní okno nezahøálo 
pøíli¹. Mohlo by dojít k jeho po¹kození.
Pøitlaète pøísavku na dr¾áku na sklo 
(viz krok 1C) a otoèením krou¾ku na 
upínacím pøípravku ve smìru 
hodinových ruèièek (1D) vytvoøte mezi 

pøísavkou a sklem vakuum. 
Zkontrolujte, ¾e je upínací pøípravek 
pevnì pøipojen (1E).
Chcete-li oddìlit pøísavku od okna, 
otoète krou¾kem upínacího pøípravku 
proti smìru hodinových ruèièek (6) 
a zatáhnìte za poutko umístìné na 
kraji pøísavky (7). Poté dr¾ák 
s upínacím pøípravkem sejmìte 
z okna (8).

Pøipevnìní k palubní desce

Pøipevnìní upínacího pøípravku 
k palubní desce

Pokud je výrobek dodán se samolepicí 
podlo¾kou, mù¾ete ho pomocí této 
podlo¾ky pøipevnit k palubní desce.
Místo na palubní desce, ke kterému 
samolepicí podlo¾ku pøipevòujete, 
musí být ploché, suché a èisté.

Sloupnìte ze samolepicí strany 
podlo¾ky ochrannou fólii (viz krok 2A) 
a pøitlaète podlo¾ku k palubní desce, 
dokud nebude pevnì dr¾et. Pøi 
sloupávání ochranné fólie z podlo¾ky 
se nedotýkejte samolepicí strany.
Pøitisknìte pøísavku dr¾áku na 
podlo¾ku (2B).
Otoète západku dr¾áku do po¾adované 
polohy (2C). Otoèením krou¾ku na 
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dr¾áku po smìru hodinových ruèièek 
(2D) vytvoøte mezi pøísavkou a 
podlo¾kou vakuum.
Chcete-li pøísavku oddìlit od 
podlo¾ky, postupujte stejnì jako pøi 
oddìlování pøísavky od èelního skla 
(kroky 6, 7 a 8).

Pøipojení dr¾áku k upínacímu 
pøípravku

Pro pøipojení dr¾áku mobilního 
telefonu do upínacího pøípravku 

vlo¾te západku pøípravku do otvoru na 
zadní stranì dr¾áku (2E). Otoète dr¾ák 
o 90 stupòù ve smìru hodinových 
ruèièek, a¾ zacvakne na místo (2F). 
Zkontrolujte, zda je upínací pøípravek 
pevnì pøipojen (2G).
Chcete-li dr¾ák od pøípravku odpojit, 
otoète jím proti smìru hodinových 
ruèièek.

Vlo¾ení nebo vyjmutí mobilního pøístroje
Nevkládejte ani nevyjímejte mobilní 
pøístroj pøi øízení.
Chcete-li pøístroj umístit do 
pøipravené polohy, vlo¾te pøístroj do 
dr¾áku (viz krok 3), zatlaète palcem na 
zadní èást dr¾áku a zatlaète pøístroj 
dozadu (4). Posuòte pøepínaè na horní 
èásti dr¾áku vlevo (5). Zkontrolujte, 
zda je pøístroj pevnì uzamknut. 

Chcete-li nabíjet baterii pøístroje, 
pou¾ijte kompatibilní nabíjeèku. 
Pøipojte do zdíøky pro nabíjeèku 
v pøístroji konektor nabíjeèky.
Chcete-li pøístroj vyjmout, posuòte 
pøepínaè doprava, zatlaète palcem na 
zadní stranu dr¾áku a vyjmìte pøístroj 
z dr¾áku.
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Péèe o pøístroj
S pøístrojem zacházejte opatrnì. 
Následující doporuèení vám pomohou 
ochránit va¹e nároky ze záruky.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
pohyblivých souèástí.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl 
vystaven silným otøesùm, netøeste 
pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
po¹kodit mechaniku.

• Pro èi¹tìní povrchu pøístroje 
pou¾ívejte pouze mìkký, èistý, suchý 
hadøík.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e 
zalepit pohyblivé souèásti pøístroje 
a zabránit správné funkci.


