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Inleiding
De Nokia Holder Easy Mount HH-20 is 
een bevestigingssysteem waarmee u 
uw compatibele mobiele telefoonhou-
der kunt bevestigen aan de voorruit of 
op het dashboard van uw auto met het 
optioneel verkrijgbare bevestigings-
rondje.

Lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat u het product installeert en 
gebruikt.
Dit product bevat kleine onderdelen. 
Houd deze buiten het bereik van 
kleine kinderen.

Algemene veiligheidsinstructies
Houd u aan alle lokale wetgeving. 
Houd tijdens het rijden altijd uw 
handen vrij om de auto te besturen. 
De verkeersveiligheid dient uw eerste 
prioriteit te hebben terwijl u rijdt. 
Gebruik het bevestigingssysteem of de 
mobiele telefoonhouder alleen als de 

rijomstandigheden een veilig gebruik 
toelaten.
Zorg er tijdens het plaatsen van het 
bevestigingssysteem of de mobiele 
telefoonhouder voor dat het bestu-
ringssysteem, het remsysteem of 
andere belangrijke systemen (zoals 
de airbags) niet worden gehinderd 
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en dat uw gezichtsveld niet wordt 
belemmerd.
Zorg ervoor dat de inschakeling van de 
airbags niet wordt geblokkeerd of 
anderszins wordt gehinderd.
Zorg ervoor dat u het bevestigings-
systeem of de mobiele telefoonhou-
der niet op een locatie bevestigt 
waarop u in geval van een ongeluk 
of een botsing met een van beide in 
contact kunt komen.
Controleer regelmatig of de zuignap 
aan de onderkant van het bevestigings-
systeem stevig op de voorruit of het 
dashboard is bevestigd, vooral wanneer 
er sprake is van grote schommelingen 
in de omgevingstemperatuur.
Zorg ervoor dat het bevestigings-
systeem niet aan direct zonlicht of 
extreme warmte wordt blootgesteld 
als u het systeem in de auto achter-
laat. Het bevestigingssysteem en de 
zuignap kunnen beschadigd raken en 

de hechting laat het mogelijk afweten 
wanneer de temperatuur in het voer-
tuig hoger oploopt dan +70°C (160°F).
Zorg ervoor dat wanneer u een 
mobiele telefoonhouder plaatst de 
display van het mobiele apparaat dui-
delijk zichtbaar is voor de gebruiker. 
Plaats de houder omwille van de vei-
ligheid rechtop.
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Het systeem op de voorruit bevestigen

De houder aan het bevestigings-
systeem bevestigen

Om de houder aan het bevestigings-
systeem te bevestigen, plaatst u de 
vergrendeling op het bevestigingssys-
teem in de sleuf aan de achterkant van 
de houder (zie stap 1A aan het begin 
van deze handleiding). Draai de hou-
der ongeveer 90 graden met de klok 
mee totdat hij op zijn plaats vastklikt 
(1B).
Als u de houder van het bevestigings-
systeem wilt losmaken, draait u hem 
tegen de klok in.

Het bevestigingssysteem aan de 
voorruit bevestigen

Zoek voordat u het bevestigingssys-
teem op de voorruit plaatst een veilige 
plek op de voorruit, en maak het 
oppervlak grondig schoon met glasrei-

niger en een schone doek. Als de 
omgevingstemperatuur lager dan 
+15°C (60°F) is, moet u het oppervlak 
en de zuignap voorzichtig opwarmen 
met een haardroger, zodat de zuignap 
stevig op de voorruit kan worden 
bevestigd. Zorg ervoor dat u de voor-
ruit niet overmatig opwarmt, zodat 
beschadiging van de voorruit wordt 
voorkomen.
Druk het zuignapje van het bevesti-
gingsmiddel tegen de voorruit (zie 
stap 1C) en draai de ring op het beves-
tigingsmiddel rechtsom (1D) om een 
vacuüm tussen het zuignapje en de 
voorruit te creëren. Controleer of het 
bevestigingsmiddel goed vast zit (1E).
Als u de zuignap van de voorruit wilt 
losmaken, draait u de ring op het 
bevestigingssysteem tegen de klok in 
(6), trekt u aan het lipje aan de rand 
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van de zuignap (7), en trekt u de 
houder en het bevestigingssysteem 
van de voorruit (8).

Het systeem op het dashboard bevestigen

Het bevestigingssysteem op het 
dashboard bevestigen

Als er een bevestigingsrondje bij het 
product is geleverd, kunt u dit gebrui-
ken om het bevestigingssysteem op 
het dashboard te bevestigen.
Zorg er voor dat het oppervalk waar u 
het bevestigingsrondje op het dash-
board bevestigt, vlak, droog en vrij van 
stof en vuil is.
Verwijder het beschermlaagje van de 
plakzijde van het rondje (zie stap 2A) 
en druk het rondje tegen het dash-
board zodat het stevig op zijn plaats 
blijft. Raak bij het verwijderen van het 
beschermlaagje de plakzijde van het 
rondje niet aan!

Druk de zuignap van het bevestigings-
systeem tegen het rondje (2B).
Draai de vergrendeling op het bevesti-
gingssysteem in de gewenste stand 
(2C). Draai de ring op het bevesti-
gingssysteem met de klok mee (2D) 
om een vacuüm te creëren tussen de 
zuignap en het rondje.
Als u de zuignap van het rondje wilt 
verwijderen, gaat u op dezelfde 
manier te werk als bij het verwijderen 
van de zuignap van de voorruit (6, 7 
en 8).
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De houder aan het bevestigings-
systeem bevestigen

Om de houder aan het bevestigings-
systeem te bevestigen, plaatst u de 
vergrendeling op het bevestigingssys-
teem in de sleuf aan de achterkant van 
de houder (2E). Draai de houder onge-

veer 90 graden met de klok mee totdat 
hij op zijn plaats vastklikt (2F). Con-
troleer of het bevestigingssysteem 
goed vast zit (2G).
Als u de houder van het 
bevestigingssysteem wilt losmaken, 
draait u hem tegen de klok in.

Het mobiele apparaat plaatsen of verwijderen
Plaats of verwijder een mobiel 
apparaat niet tijdens het rijden.
Als u het apparaat in de houder wilt 
gebruiken, plaatst u het apparaat in de 
houder (zie stap 3), drukt u met de 
duim tegen de achterkant van de 
houder en drukt u het apparaat tegen 
de achterkant (4). Duw de schuifknop 
boven op de houder naar links (5). 
Controleer of het apparaat goed op 
zijn plaats vastzit. Gebruik een 
compatibele lader om de batterij van 
uw apparaat op te laden. Sluit de 

stekker van de lader aan op de 
aansluiting voor de lader van uw 
apparaat.
Als u het apparaat wilt verwijderen, 
duwt u de schuifknop naar rechts, 
drukt u met de duim tegen de 
achterkant van de houder en haalt u 
het apparaat uit de houder.
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Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat met zorg. De 
volgende tips kunnen u helpen om de 
garantie te behouden.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet 
op stoffige of vuile plaatsen. 
Bewegende onderdelen kunnen 
worden beschadigd.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot 
of schud niet met het apparaat. Een 
ruwe behandeling kan de mechaniek 
beschadigen.

• Het oppervlak van het apparaat mag 
alleen worden gereinigd met een 
zachte, schone, droge doek.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.
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