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Introdução
O Suporte Nokia Montagem Fácil 
HH-20 é um dispositivo de fixação 
que permite instalar o seu suporte de 
dispositivo compatível no pára-brisas, 
ou utilizando a fita adesiva opcional, 
no painel de instrumentos do 
automóvel.

Antes de instalar e utilizar o produto, 
leia atentamente este manual.
Este produto pode conter 
componentes de pequenas dimensões. 
Mantenha-os fora do alcance das 
crianças.

Instruções gerais de segurança
Cumpra toda a legislação local. 
Mantenha sempre as mãos livres para 
operar o automóvel enquanto conduz. 
uma vez que, nesse momento, a sua 
principal preocupação deverá ser a 
segurança na estrada. O dispositivo de 
fixação ou o suporte universal só 
devem ser utilizados se a respectiva 

operação for segura em todas as 
condições de condução.
Quando instalar o dispositivo de 
fixação ou o suporte universal, 
certifique-se de que estes não 
interferem nem estorvam os sistemas 
de condução ou travagem, ou outros 
sistemas utilizados na operação do 
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automóvel (por exemplo, os airbags), 
nem perturbam o seu raio de visão 
enquanto conduz.
Certifique-se de que o accionamento 
do airbag não é bloqueado ou 
afectado de qualquer forma.
Assegure-se de que o dispositivo de 
fixação ou o suporte universal não é 
instalado num local onde possa 
atingi-lo, em caso de acidente ou 
colisão.
Periodicamente, verifique se a ven-
tosa situada na parte inferior do dis-
positivo de fixação está firmemente 
presa ao pára-brisas ou ao painel de 

instrumentos, especialmente se a 
temperatura ambiente sofrer grandes 
oscilações.
Nunca deixe o dispositivo de fixação no 
interior do automóvel, directamente 
exposto ao sol ou a um calor excessivo. 
O dispositivo de fixação e a ventosa 
podem ficar danificados e a aderência 
pode ser reduzida se a temperatura 
interior exceder +70°C (160°F).
Ao fixar o suporte universal, certifi-
que-se de que o visor do dispositivo 
móvel fica claramente visível para o 
utilizador. Para sua segurança, instale 
o suporte na posição vertical.

Fixar num pára-brisas

Fixar o suporte no dispositivo 
de fixação

Para instalar o suporte no dispositivo 
de fixação, insira a patilha do disposi-

tivo de fixação na ranhura da parte 
posterior do suporte (ver passo 1A no 
início deste guia). Rode o suporte em 
cerca de 90 graus no sentido dos pon-
teiros do relógio até ficar fixo (1B).



PORTUGUÊS
Para desinstalar o suporte do disposi-
tivo de fixação, rode-o no sentido 
contrário dos ponteiros do relógio.

Fixar o dispositivo de fixação ao 
pará-brisas

Antes de instalar o dispositivo de fixa-
ção no pára-brisas, escolha uma 
superfície segura de fixação no pára-
brisas e limpe-a cuidadosamente, com 
um produto de limpeza de vidros e um 
pano limpo. Se a temperatura ambi-
ente for inferior a 15°C, aqueça cuida-
dosamente a superfície e a ventosa 
com um secador de cabelo para 
garantir uma boa aderência ao pára-
brisas. Certifique-se de que não 

aquece excessivamente o pára-brisas 
para evitar danificá-lo.
Pressione a ventosa do dispositivo de 
montagem contra o pára-brisas (con-
sulte o passo 1C) e rode o dispositivo 
de montagem para a direita (1D) para 
criar vácuo entre a ventosa e o pára-
brisas. Certifique-se de que a ventosa 
foi firmemente instalada (1E).
Para remover a ventosa do pára-
brisas, rode o dispositivo de fixação no 
sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio (6) e puxe a tira localizada na 
extremidade da ventosa (7) e o 
suporte com o dispositivo de fixação 
do pára-brisas (8).

Fixar num painel de instrumentos

Fixar o dispositivo de fixação ao 
painel de instrumentos

Se o produto tiver sido fornecido com 

uma fita adesiva, pode fixar o 
dispositivo de fixação ao painel de 
instrumentos.
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Certifique-se de que a superfície onde 
vai colar a fita adesiva no painel de 
instrumentos é lisa, está seca e isenta 
de pó e poeira.
Descole a película de protecção do 
lado adesivo da fita (consulte o passo 
2A), e pressione a fita contra o painel 
de instrumentos para que esta se 
mantenha no devido lugar. Quando 
descolar a película de protecção da 
fita, não toque no lado adesivo.
Pressione a ventosa do dispositivo de 
fixação contra a fita (2B).
Rode a patilha do dispositivo de fixa-
ção para a posição pretendida (2C). 
Rode o anel do dispositivo de monta-
gem no sentido dos ponteiros do reló-
gio (2D) para criar vácuo entre a 
ventosa e o adesivo.
Para retirar a ventosa do adesivo, 
proceda da mesma forma para retirar 
a ventosa de um pára-brisas (6, 7, e 8).

Fixar o suporte no dispositivo de 
fixação

Para instalar o suporte no dispositivo 
de fixação, insira a patilha do disposi-
tivo de fixação na ranhura da parte 
posterior do suporte (2E). Rode o 
suporte em cerca de 90 graus no sen-
tido dos ponteiros do relógio até ficar 
fixo (2F). Certifique-se de que o dispo-
sitivo de fixação foi firmemente insta-
lado (2G).
Para desinstalar o suporte do disposi-
tivo de fixação, rode-o no sentido 
contrário dos ponteiros do relógio.
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Colocação ou remoção de um dispositivo móvel
Não coloque nem remova um 
dispositivo móvel enquanto conduz.
Para colocar o dispositivo no suporte, 
insira o dispositivo no suporte (con-
sulte o passo 3), pressione a parte 
detrás do suporte com o polegar e 
empurre o dispositivo para dentro (4). 
Deslize o botão situado na parte supe-
rior do suporte para a esquerda (5). 
Certifique-se de que o dispositivo está 

correctamente encaixado no devido 
lugar. Para carregar a bateria do dis-
positivo, utilize um carregador com-
patível. Ligue a ficha de saída do 
carregador ao conector do carregador 
no dispositivo.
Para remover o dispositivo, deslize o 
botão para a direita, pressione a parte 
detrás do suporte com o polegar e 
retire o dispositivo do suporte.

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o seu dispositivo com cuidado. 
As sugestões que se seguem ajudam-no a 
preservar a cobertura da garantia.

• Não utilize nem guarde o dispositivo 
em locais com pó ou sujidade. Os 
componentes móveis podem ser 
danificados.

• Não deixe cair, não bata nem abane o 
dispositivo. Um manuseamento des-
cuidado pode partir os mecanismos.

• Utilize apenas um pano macio, limpo 
e seco para limpar a superfície do 
dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode 
obstruir os componentes móveis e 
impedir um funcionamento correcto.
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