
HH-20 és CR-122 Nokia 
mobiltartó-felerõsítõ
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Bevezetõ
A HH-20 típusú Nokia mobiltartó-
felerõsítõvel a kompatibilis mobiltartó 
az autó szélvédõjére vagy – a külön 
beszerezhetõ tapadóalátét 
segítségével – mûszerfalára 
rögzíthetõ.

A termék telepítése és használata 
elõtt figyelmesen olvassuk el ezt az 
útmutatót.
A készülék apró alkatrészeket 
tartalmazhat. Ezeket tartsuk 
kisgyermekektõl távol.

Általános biztonsági útmutatás
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés 
közben mindig hagyjuk szabadon 
kezeinket, hogy az autót 
irányíthassuk. A biztonság legyen 
vezetés közben a legfontosabb 
szempont. Vezetés közben csak akkor 
használjuk a rögzítõeszközt vagy a 
mobiltartót, ha azok használata 
biztonságos.

A rögzítõeszköz és a mobiltartó 
felszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, 
hogy azok nem zavarják meg vagy 
nem gátolják mûködésében a 
kormány- és fékrendszert, illetve 
egyéb, az autó mûködtetéséhez 
szükséges (például légzsák-) 
rendszereket, valamint nem gátolják 
a vezetõt a kilátásban.
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Gyõzõdjünk meg arról, hogy a légzsák 
kinyílását semmi sem akadályozza 
vagy lassítja.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
rögzítõeszköz és a mobiltartó olyan 
helyre van felszerelve, ahol nem okoz 
sérülést baleset vagy ütközés esetén.
Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a 
rögzítõeszköz alján lévõ tapadókorong 
biztosan rögzül-e a szélvédõn vagy 
mûszerfalon, fõleg, ha a környezeti 
hõmérséklet nagymértékben változik.

Soha ne tartsuk a rögzítõeszközt az 
autó belsejében közvetlen napfényen 
vagy forró helyen. A rögzítõeszköz és a 
tapadókorong megsérülhet, illetve a 
rögzítés meggyengülhet, ha a belsõ 
hõmérséklet meghaladja a +70 °C-ot 
(160 °F).
Amikor a mobiltartót felszereljük, 
gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
felhasználó tökéletesen látja a telefon 
kijelzõjét. Biztonságunk érdekében a 
tartót függõlegesen rögzítsük.

Felszerelés a szélvédõre

A tartó felerõsítése a rögzítõre
A mobiltartó-rögzítõre történõ 
felerõsítéséhez a rögzítõ rögzítõkarját 
helyezzük a tartó hátulján lévõ 
nyílásba (lásd az 1A lépést a jelen 
útmutató elején). Fordítsuk el a tartót 
90 fokkal az óramutató járásával 

megegyezõ irányba, amíg a helyére 
nem pattan (1B).
A rögzítõ eltávolításához az 
óramutató járásával ellenkezõ irányba 
fordítsuk el azt.



MAGYAR
A rögzítõ felerõsítése a 
szélvédõre

Mielõtt a rögzítõt a szélvédõre 
erõsítenénk, keressünk egy 
biztonságos rögzítési helyet a 
szélvédõn, majd alaposan tisztítsuk 
meg a felületet ablaktisztítóval és egy 
tiszta ronggyal. Ha a környezeti 
hõmérséklet +15 °C (60 °F) alatt van, 
óvatosan melegítsük fel a felületet és 
a tapadókorongot egy hajszárítóval, 
így biztos tapadást érhetünk el. 
Ügyeljünk arra, hogy ne melegítsük fel 
túlzottan a szélvédõt, mert az 
megsérülhet.

Nyomjuk a felerõsítõ eszköz 
tapadókorongját a szélvédõhöz 
(lásd az 1C lépést), majd az eszköz 
óramutató járásával megegyezõ 
irányú elforgatásával (1D) hozzunk 
létre vákuumot a tapadókorong és a 
szélvédõ között. Ellenõrizzük, hogy 
megfelelõen rögzítettük-e a felerõsítõ 
eszközt (1E).
Ha a tapadókorongot szeretnénk 
eltávolítani a szélvédõrõl, akkor 
fordítsuk el a rögzítõn levõ gyûrût az 
óramutató járásával ellentétes 
irányba (6), húzzuk meg a 
tapadókorong szélén található fület 
(7), majd a tartót a rögzítõvel együtt 
húzzuk le a szélvédõrõl (8).

Felszerelés mûszerfalra

A rögzítõ felerõsítése 
a mûszerfalra

Ha a termékhez tapadóalátétet 
mellékeltek, akkor a rögzítõt annak 

segítségével erõsíthetjük fel 
a mûszerfalra.
Ellenõrizzük, hogy a mûszerfal azon 
felülete, ahova a tapadóalátétet és a 
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rögzítõt fel szeretnénk szerelni, sima, 
száraz és szennyezõdésmentes-e.
Húzzuk le a védõfóliát a tapadóalátét 
ragasztós oldaláról (lásd 2A lépés), és 
nyomjuk rá az alátétet a mûszerfalra 
úgy, hogy szilárdan illeszkedjen. 
Ne érintsük meg az alátét ragasztós 
oldalát, miután eltávolítottuk róla 
a védõfóliát.
A rögzítõeszköz tapadókorongját 
nyomjuk rá az alátétre (2B).
A rögzítõ reteszelését fordítsuk a 
kívánt helyzetbe (2C). A rögzítõn lévõ 
gyûrût forgassuk el az óramutató 
irányába (2D). Így a tapadókorong és 
alátét között vákuum jön létre.

A tapadókorong az alátétrõl ugyanúgy 
választható le, mint a szélvédõrõl 
(6, 7 és 8).

A tartó felerõsítése a rögzítõre
A mobiltartó-rögzítõre történõ 
felerõsítéséhez a rögzítõ rögzítõkarját 
helyezzük a tartó hátulján lévõ 
nyílásba (2E). Fordítsuk el a tartót 
90 fokkal az óramutató járásával 
megegyezõ irányba, amíg a helyére 
nem pattan (2F). Ellenõrizzük, hogy a 
rögzítõ szilárdan ül-e a helyén (2G).
A rögzítõ eltávolításához az 
óramutató járásával ellenkezõ irányba 
fordítsuk el azt.

A mobilkészülék felhelyezése és eltávolítása
Ne helyezzünk be és ne vegyünk ki 
mobilkészüléket vezetés közben.
A készülék tartóhoz való rögzítéséhez 
a készüléket helyezzük a tartóba (lásd 

3. lépés), hüvelykujjal nyomjuk befelé 
a tartó hátulját, majd toljuk hátrafelé 
a készüléket (4). Csúsztassuk a tartó 
tetején található kapcsolót balra (5). 
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Ellenõrizzük, hogy a készülék szilárdan 
ül-e a helyén. A készülék 
akkumulátorának töltéséhez 
használjunk kompatibilis töltõt. 
Csatlakoztassuk a töltõ dugaszát 
a készülék töltõcsatlakozójához.

A készülék kivételéhez csúsztassuk 
a kapcsolót jobbra, hüvelykujjal 
nyomjuk befelé a tartó hátulját, majd 
a készüléket húzzuk ki a tartóból.

A készülékkel való bánásmód
A készülék gondos kezelést igényel. 
A következõ javaslatok segítenek a 
garancia megõrzésében.

• A készüléket ne használjuk és ne 
tároljuk poros vagy piszkos helyen. 
A por károsíthatja a készülék mozgó 
alkatrészeit.

• A készüléket ne ejtsük le, ne 
ütögessük és ne rázogassuk. A durva 
bánásmód kárt tehet a készülék 
mechanikájában.

• Csak puha, tiszta, száraz kendõt 
használjunk a készülék felületének 
tisztításához.

• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket használhatatlanná 
teheti.


