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Introduktion
Nokia Monteringsfæste til holder 
HH-20 er monteringsudstyr, der gør 
det muligt at montere en kompatibel 
mobilholder på forruden i en bil eller 
på instrumentbrættet i en bil ved 
hjælp af en valgfri klæbepude.

Læs denne vejledning grundigt, før du 
installerer og bruger produktet.
Produktet kan indeholde små dele. 
Opbevar dem utilgængeligt for små 
børn.

Generelle sikkerhedsforskrifter
Overhold alle lokale love. Hold altid 
hænderne fri til betjening af bilen 
under kørsel. Det første hensyn under 
kørsel skal være til trafiksikkerheden. 
Rør kun ved monteringsudstyret eller 
mobilholderen under kørsel, hvis det 
er sikkert.
Når du installerer monteringsudstyret 
eller mobilholderen, skal du 

kontrollere, at styre- og 
bremsesystemet samt andre systemer, 
der anvendes ved almindelig brug af 
bilen (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og 
at udsynet under kørsel ikke hindres.
Kontrollér, at airbaggen ikke er 
blokeret eller dens funktionsdygtighed 
forringet på nogen måde.
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Sørg for, at monteringsudstyret eller 
mobilholderen ikke er placeret, hvor 
du kan komme i kontakt med dem 
i tilfælde af uheld eller sammenstød.
Kontrollér med jævne mellemrum, 
at sugekoppen i bunden af 
monteringsudstyret er korrekt 
fastgjort til forruden eller 
instrumentbrættet, især hvis der er 
store udsving i den omgivende 
temperatur.

Efterlad aldrig monteringsudstyret i 
bilen, når det kan blive udsat for 
direkte sollys eller kraftig varme. 
Monteringsudstyret og sugekoppen 
kan blive beskadiget, og klæbeevnen 
kan blive reduceret, hvis temperaturen 
i bilen overstiger 70° C.
Når du fastgør mobilholderen, skal du 
sørge for, at mobilenhedens skærm er 
fuldt synlig for brugeren. Af hensyn til 
din sikkerhed skal du montere 
holderen i lodret position.

Fastgørelse til en forrude

Fastgør holderen til 
monteringsudstyret

Du fastgør mobilholderen til 
monteringsudstyret ved at indsætte 
låsen på monteringsudstyret i 
åbningen bag på holderen (se trin 1A 
i starten af denne vejledning). Drej 

holderen cirka 90 grader med uret, 
indtil den låses fast (1B).
Hvis du vil fjerne holderen fra 
monteringsudstyret, skal du dreje 
holderen mod uret.
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Fastgør monteringsudstyret til 
forruden

Inden du kan fastgøre 
monteringsudstyret til forruden, skal 
du finde en sikker 
monteringsoverflade på forruden og 
rengøre overfladen grundigt med et 
pudsemiddel og en ren klud. Hvis den 
omgivende temperatur er under 
+15° C, skal du forsigtigt varme 
overfladen og sugekoppen med en 
hårtørrer for at sikre, at den hæfter 
ordentligt til forruden. Sørg for at 
undgå at varme forruden for voldsomt, 
så du ikke beskadiger den.

Tryk monteringsenhedens sugekop 
mod forruden (se trin 1C), og drej 
ringen på monteringsenheden med 
uret (1D) for at skabe undertryk 
mellem sugekoppen og forruden. 
Kontrollér, at monteringsudstyret 
sidder godt fast (1E).
Hvis du vil fjerne sugekoppen fra 
forruden, skal du dreje ringen på 
monteringsudstyret mod uret (6), 
trække i stroppen i kanten af 
sugekoppen (7) og trække holderen 
med monteringsudstyret af 
forruden (8).

Fastgørelse til et instrumentbræt

Fastgør monteringsudstyret til 
instrumentbrættet

Hvis produktet blev leveret med en 
klæbepude, kan du sætte 
monteringsudstyret fast på forruden.

Sørg for, at den overflade, hvor du 
fastgør klæbepuden på 
instrumentbrættet, er plan, tør 
og fri for snavs og støv.



DANSK

Fjern beskyttelsesarket fra pudens 
selvklæbende side (se trin 2A), og tryk 
puden fast på instrumentbrættet, så 
den bliver siddende. Når du fjerner 
beskyttelsesarket fra puden, må du 
ikke røre ved den selvklæbende side.
Tryk sugekoppen på 
monteringsudstyret mod puden (2B).
Drej låsen på monteringsudstyret til 
den ønskede position (2C). Drej ringen 
på monteringsudstyret med uret (2D) 
for at skabe undertryk mellem 
sugekoppen og puden.
Hvis du vil fjerne sugekoppen fra 
puden, skal du gøre det samme, som 

når du fjerner sugekoppen fra en 
forrude (6, 7 og 8).

Fastgør holderen til 
monteringsudstyret

Du fastgør mobilholderen til 
monteringsudstyret ved at indsætte 
låsen på monteringsudstyret i 
åbningen bag på holderen (2E). Drej 
holderen cirka 90 grader med uret, 
indtil den låses fast (2F). Sørg for, at 
monteringsudstyret sidder godt 
fast (2G).
Hvis du vil fjerne holderen fra 
monteringsudstyret, skal du dreje 
holderen mod uret.

Isætning og fjernelse af mobilenheden
Undlad at sætte en mobilenhed i eller 
tage den ud af holderen, mens du 
kører.
Du placerer din enhed i holderen ved 
at sætte enheden ned i holderen (se 

trin 3), trykke bag på holderen med 
tommelfingeren og skubbe enheden 
mod bagsiden (4). Skub knappen oven 
på holderen til venstre (5). Sørg for, at 
enheden er låst ordentligt fast. Brug 
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en kompatibel oplader, når du oplader 
enhedens batteri. Tilslut opladeren til 
opladerstikken på enheden.

Hvis du vil fjerne enheden, skal du 
skubbe knappen mod højre, trykke bag 
på holderen med tommelfingeren og 
løfte enheden ud af holderen.

Vedligeholdelse af enheden
Udvis forsigtighed, når du håndterer og 
bruger enheden. Følgende forslag er med 
til at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke anvendes eller 
opbevares i støvede eller snavsede 
omgivelser. De bevægelige dele kan 
blive beskadiget.

• Enheden må ikke tabes, bankes på 
eller rystes. Hårdhændet behandling 
kan ødelægge mekanikken.

• Brug kun en blød, ren og tør klud til at 
rengøre enhedens overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen kan 
blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer 
korrekt.
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