
ן לתלייה קלה של מחזיק 
CR-122-ו HH-20 מדגם N

מהדורה 2.0
התק
okia





5

8

6

7



. כל הזכויות שמורות.
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 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים 
.Nokia Corporation של

 Nokia ה קלה של מחזיק
H הוא התקן תלייה 

ך לחבר את מחזיק הטלפון 
ם לשמשה הקדמית, או, 

משטח הדביק האופציונלי, 
ים של הרכב.

קרא מדריך זה בקפידה לפני התקנת 
המוצר והשימוש בו.

מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. 
 הרחק חלקים אלה מהישג יד של 

ילדים קטנים.

בטיחות כלליות
חוקים המקומיים. 

את ידיך חופשיות לתפעול 
ך הנהיגה. תשומת לבך 

ה חייבת להיות מוקדשת 
שונה לבטיחות בדרכים.  

תקן התלייה או את 
פון הנייד אם תנאי הנהיגה 

עשות זאת.

בעת התקנת התקן התלייה או מחזיק 
הטלפון הנייד, ודא שהם לא מפריעים 

למערכות ההיגוי או הבלמים, או 
למערכות אחרות המשמשות להפעלת 

הרכב )לדוגמה, כריות אוויר( או 
מפריעים לשדה הראייה בעת הנהיגה.

בדוק שפריסת כרית האוויר אינה 
חסומה או פגומה בצורה כלשהי.
עברית
 © 2010 Nokia
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essories וסמל 

התקן לתליי
H-20 מדגם
המאפשר ל
הנייד התוא
באמצעות ה
ללוח המחוונ

הוראות 
 ציית לכל ה

שמור תמיד 
הרכב במהל
במהלך נהיג
בראש וברא
הפעל את ה
מחזיק הטל
מאפשרים ל

הקדמה



התלייה או מחזיק הטלפון 
מותקנים במקום שאיתו 

בוא במגע בעת תאונה או 

עת כי כיס הוואקום 
תקן התלייה מחובר היטב 
דמית או ללוח המחוונים, 

טמפרטורה הסובבת 
תים קרובות.

אל תשאיר את התקן התלייה בתוך 
הרכב במקום החשוף לאור שמש 

ישיר או לחום רב. התקן התלייה וכיס 
הוואקום עלולים להיפגם והדבק עלול 

להיחלש אם הטמפרטורה בתוך הרכב 
.70°C עולה על

 בעת חיבור מחזיק טלפון נייד, 
ודא שתצוגת ההתקן הנייד גלויה 
למשתמש. לבטיחותך, התקן את 

המחזיק בצורה ישרה.

שמשה קדמית
חזיק להתקן התלייה
ת מחזיק הטלפון הנייד 

ייה, הכנס את התפס של 
ה אל תוך החריץ בגב 

פון )ראה שלב 1א בתחילת 
סובב את המחזיק עם כיוון 
 מעלות עד שיינעל במקומו 

 לניתוק המחזיק מהתקן התלייה, 
סובב אותו נגד כיוון השעון.

חיבור התקן התלייה לשמשה 
הקדמית

לפני שתחבר את התקן התלייה 
לשמשה הקדמית, אתר פני שטח 
בטוחים לתלייה על-פני השמשה 

הקדמית, ונקה את פני השטח בצורה 
מקיפה בעזרת חומר לניקוי זכוכית 
עברית
ודא שהתקן 
הנייד אינם 
אתה עשוי ל

התנגשות.
בדוק מעת ל
בתחתית ה

לשמשה הק
בפרט אם ה
משתנה לע

חיבור ל
חיבור המ
כדי לחבר א
להתקן התל
התקן התליי
מחזיק הטל
מדריך זה(. 
השעון כ- 90

)1ב(.



ה. אם הטמפרטורה 
א מתחת ל- 15°C, חמם 

 פני השטח ואת כיס 
 מייבש שיער כדי להבטיח 

 בשמשה הקדמית. 
מחמם את השמשה 

ר על המידה כדי להימנע 

הוואקום של התקן התלייה 
ה הקדמית )ראה שלב 

ת הטבעת על התקן 

התלייה עם כיוון השעון )1ד( כדי ליצור 
ואקום בין כיס הוואקום לבין השמשה 
הקדמית. ודא שהתקן התלייה מחובר 

היטב )1ה(.
כדי לנתק את כיס הוואקום מהשמשה 
הקדמית, סובב את הטבעת על התקן 

התלייה נגד כיוון השעון )6(, משוך את 
הרצועה הממוקמת בקצה כיס הוואקום 
)7( ומשוך את המחזיק ביחד עם התקן 

התלייה מהשמשה הקדמית )8(.

לוח מחוונים
קן התלייה ללוח 

נים
סופק עם משטח דביק, 

לחבר את התקן התלייה 
ים.

שטח שאליהם אתה מחבר 
 הדביק על לוח המחוונים 

חלקים, יבשים ואינם מלוכלכים או 
מאובקים.

הסר את היריעה המגנה מהצד הדביק 
של המשטח )ראה שלב 2א( והצמד 
את המשטח אל לוח המחוונים בכדי 

שלא יזוז ממקומו. בעת הסרת היריעה 
המגנה מהמשטח, אל תיגע בצד 

הדביק.
עברית
ומטלית נקיי
הסובבת הי

בזהירות את
הוואקום עם
 אחיזה טובה
ודא שאינך 
הקדמית ית

מפגיעה בה.
לחץ על כיס 
כלפי השמש
1ג( וסובב א

חיבור ל
חיבור הת
המחוו
אם המוצר 

באפשרותך 
ללוח המחוונ
ודא שפני ה
את המשטח



הוואקום של התקן התלייה 
ח )2ב(.

תפס בהתקן התלייה אל 
צוי )2ג(. סובב את הטבעת 
תלייה עם כיוון השעון )2ד( 
קום בין כיס הוואקום לבין 

הוואקום מהמשטח, המשך 
כשל ניתוק כיס הוואקום 

קדמית )6, 7 ו- 8(.

חיבור המחזיק להתקן התלייה
כדי לחבר את מחזיק הטלפון הנייד 

להתקן התלייה, הכנס את התפס של 
התקן התלייה אל תוך החריץ בגב 

מחזיק הטלפון )2ה(. סובב את המחזיק 
עם כיוון השעון כ- 90 מעלות עד שיינעל 

במקומו )2ו(. ודא שהתקן התלייה 
מחובר היטב )2ז(.

לניתוק המחזיק מהתקן התלייה, סובב 
אותו נגד כיוון השעון.

ו הסרה של ההתקן הנייד
ו תסיר התקן נייד במהלך 

ת ההתקן במחזיק, הכנס 
למחזיק )ראה שלב 3(, 
המחזיק בעזרת האגודל 

התקן לאחור )4(. החלק 
ראש המחזיק שמאלה )5(. 

ן נעול במקומו. לטעינת 

הסוללה של ההתקן, השתמש במטען 
תואם. חבר את תקע המטען למחבר 

המטען שבהתקן.
להוצאת ההתקן, החלק את המתג 
ימינה, לחץ על גב המחזיק בעזרת 

האגודל ומשוך את ההתקן מתוך 
המחזיק.
עברית
לחץ על כיס 
כנגד המשט
סובב את ה
המיקום הר
על התקן ה

כדי ליצור וא
המשטח.

לניתוק כיס 
באותו אופן 

מהשמשה ה

מיקום א
אל תמקם א

הנהיגה.
כדי למקם א
את ההתקן 
לחץ על גב 
ודחוף את ה
את המתג ב
ודא שההתק



התקן
בזהירות. ההצעות הבאות 
לשמור על תנאי האחריות.
שימוש בהתקן או מאחסונו 

מאובקים או מלוכלכים. 
הנעים עלולים להיפגם.

את ההתקן ואל תנער אותו. 
רסיבי מדי עלול לגרום 

של מכניקה בתוך ההתקן.

השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה   •
בלבד כדי לנקות את פני השטח של 

ההתקן.
אל תצבע את ההתקן. צבע עלול   •

להדביק את החלקים הנעים ולמנוע 
הפעלה נאותה.
עברית
טיפול ב
טפל בהתקן 
מסייעות לך 
הימנע מ  •
באזורים 
החלקים 
אל תפיל   •
טיפול אג
לשבירה 
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