
Nokia paigaldustarvik Holder 
Easy Mount HH-20 ja 
telefonihoidik CR-122
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Sissejuhatus
Nokia Holder Easy Mount HH-20 on 
paigaldustarvik, mille abil saate oma 
ühilduva telefonihoidiku auto 
tuuleklaasi või (juurdeostetava 
)kleeppadjakese abil armatuurlaua 
külge kinnitada.

Enne toote paigaldamist ja 
kasutuselevõttu lugege käesolev 
juhend hoolikalt läbi.
Toode võib sisaldada väikeseid osi. 
Hoidke need lastele kättesaamatus 
kohas.

Üldised ohutusnõuded
Järgige kõiki kohalikke seadusi. 
Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Auto juhtimisel 
tuleb esmajoones silmas pidada 
liiklusohutust. Tegelge 
paigaldustarviku või telefonihoidikuga 
vaid siis, kui see on juhtimise 
seisukohalt turvaline.

Paigaldustarviku ja telefonihoidiku 
asukoha valimisel jälgige, et need ei 
segaks ega takistaks rooli- ega 
pidurisüsteeme ega muid auto 
kasutamisel vajalikke süsteeme 
(nt turvapadjad) ega piiraks 
sõitmisel vaatevälja.
Veenduge, et miski ei takistaks 
turvapadja avanemist..
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Veenduge, et paigaldustarvik ja 
telefonihoidik paiknevad nii, et need 
ei vigasta teid liiklusõnnetuse või 
kokkupõrke korral.
Kontrollige aeg-ajalt, kas 
paigaldustarviku põhjal asuv iminapp 
on kindlalt tuuleklaasi või 
armatuurlaua külge kinnitatud. 
Eriti tähtis on seda kontrollida siis, 
kui õhutemperatuur kõigub tihti.

Ärge jätke paigaldustarvikut auto 
salongis otsese päikesevalguse ega 
kuuma kätte. Kui salongi temperatuur 
on üle +70 °C, võivad paigaldustarvik 
ja iminapp kahjustuda ning nake võib 
nõrgeneda.
Telefonihoidiku kinnitamisel 
arvestage, et mobiilsideseadme 
ekraan peab olema hästi nähtav. 
Ohutuse tagamiseks paigaldage 
hoidik püstiselt.

Kinnitamine tuuleklaasile

Hoidiku kinnitamine 
paigaldustarviku külge

Telefonihoidiku kinnitamiseks 
paigaldustarviku külge lükake 
paigaldustarviku haak hoidiku 
tagaküljel olevasse pessa (vt toimingut 
1A selle juhendi alguses). Pöörake 
hoidikut 90 kraadi päripäeva, kuni 
see paika lukustub (1B).

Hoidiku eemaldamiseks 
paigaldustarviku küljest pöörake seda 
vastupäeva.

Paigaldustarviku kinnitamine 
tuuleklaasi külge

Enne paigaldustarviku tuuleklaasile 
kinnitamist valige klaasil ohutu 
paigalduskoht ning puhastage see 
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põhjalikult klaasipuhastusvahendi ja 
puhta lapiga. Kui ümbritseva 
keskkonna temperatuur on alla 
+15 °C, soojendage paigalduskohta ja 
iminappa ettevaatlikult fööniga, et 
tagada kindel kinnitus. Veenduge, et 
te ei soojenda tuuleklaasi ülemäära, 
muidu võite klaasi kahjustada.
Suruge paigaldustarviku iminapp 
vastu tuuleklaasi (vt toimingut 1C) ja 
pöörake paigaldustarviku rõngast 

päripäeva (1D), et iminapa ja 
tuuleklaasi vahele tekiks vaakum. 
Kontrollige, kas paigaldustarvik on 
kindlalt kinnitatud (1E).
Iminapa eemaldamiseks tuuleklaasi 
küljest pöörake paigaldustarvikul 
asuvat rõngast vastupäeva (6), 
tõmmake iminapa serval asuvast 
väljaulatuvast ribast (7) ja tõmmake 
hoidik koos paigaldustarvikuga klaasi 
küljest lahti (8).

Kinnitamine armatuurlauale

Paigaldustarviku kinnitamine 
armatuurlaua külge

Kui toote komplekti kuulub 
kleeppadjake, saate paigaldustarviku 
selle abil armatuurlaua külge 
kinnitada .
Veenduge, et pind, kuhu kavatsete 
padjakese armatuurlaual kleepida, on 

ühetasane ning pole niiske, 
määrdunud ega tolmune.
Eemaldage padjakese kleepuvalt 
poolelt kaitsekile (vt toimingut 2A) ja 
suruge padjake vastu armatuurlauda, 
nii et see kindlalt paigale jääb. 
Kaitsekile eemaldamisel ärge 
puudutage padjakese kleepuvat poolt.
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Suruge paigaldustarviku iminapp 
padjakesele (2B).
Pöörake paigaldustarviku haak 
soovitud asendisse (2C). Pöörake 
paigaldustarvikul asuvat rõngast 
päripäeva (2D), et iminapa ja 
padjakese vahele tekiks vaakum.
Iminapa eemaldamiseks padjakese 
küljest toimige samamoodi nagu 
iminapa eemaldamisel tuuleklaasi 
küljest (6, 7 ja 8).

Hoidiku kinnitamine 
paigaldustarviku külge

Telefonihoidiku kinnitamiseks 
paigaldustarviku külge lükake 
paigaldustarviku haak hoidiku 
tagaküljel olevasse pessa (2E). Pöörake 
hoidikut 90 kraadi päripäeva, kuni see 
paika lukustub (2F). Kontrollige, kas 
paigaldustarvik on kindlalt 
kinnitatud (2G).
Hoidiku eemaldamiseks 
paigaldustarviku küljest pöörake 
seda vastupäeva.

Mobiilsideseadme hoidikusse asetamine ja sealt 
eemaldamine

Ärge asetage mobiilsideseadet 
hoidikusse ega eemaldage seda 
sealt autojuhtimise ajal.
Seadme hoidikusse asetamiseks 
sisestage seade hoidikusse (vt 
toimingut 3), suruge pöidlaga hoidiku 

tagakülge ja lükake seade hoidikusse 
(4). Lükake hoidiku ülaosas asuvat 
lukustit vasakule (5). Veenduge, et 
seade oleks kindlalt kohale 
lukustunud. Mobiilsideseadme akut 
laadige ühilduva laadijaga. 
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Ühendage laadimispistik seadme 
laadimisliidesesse.

Seadme eemaldamiseks lükake 
lukustit paremale, suruge pöidlaga 
hoidiku tagakülge ja tõmmake seade 
hoidikust välja.

Seadme hooldamine
Olge seadme käsitsemisel hoolikas. 
Järgmised soovitused aitavad säilitada 
seadmele antud garantiid.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet 
tolmustes ega määrdunud kohtades. 
sest see võib kahjustada seadme 
liikuvaid osi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake 
seadet maha. Seadmega hoolimatult 
ümber käies võite kahjustada 
peenmehaanikat.

• Kasutage seadme pinna 
puhastamiseks ainult pehmet, puhast 
ja kuiva riidelappi.

• Ärge värvige seadet. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada selle tööd.


