
Upínacie zariadenie a dr¾iak 
Easy Mount HH-20 a CR-122
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Úvod
Upínacie zariadenie Nokia Easy Mount 
HH-20 umo¾òuje pripevni» 
kompatibilný dr¾iak mobilného 
telefónu na èelné sklo auta alebo 
na jeho palubnú dosku pomocou 
voliteånej lepiacej podlo¾ky.

Pred in¹taláciou a pou¾itím tohto 
výrobku si pozorne preèítajte túto 
príruèku.
Tento výrobok obsahuje malé súèasti. 
Uchovávajte ich mimo dosahu malých 
detí.

V¹eobecné bezpeènostné pokyny
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. 
Ako vodiè majte pri ¹oférovaní v¾dy 
voåné ruky, aby ste sa mohli venova» 
vedeniu auta. Pri ¹oférovaní musíte 
ma» na zreteli predov¹etkým 
bezpeènos» cestnej premávky. 
S upínacím zariadením a dr¾iakom 
mobilného telefónu manipulujte len 

vtedy, ak je to pri podmienkach 
riadenia auta bezpeèné.
Pri in¹talácii upínacieho zariadenia 
a dr¾iaka mobilného telefónu dbajte 
na to, aby neru¹ili a neobmedzovali 
systém riadenia, brzdný systém alebo 
iné systémy potrebné na prevádzku 
auta (napríklad airbagy), a aby 
nenarú¹ali výhåad z auta poèas jazdy.
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Zaistite, aby dráhy, ktorými sa rozpína 
vystavený airbag, neboli nijako 
blokované alebo obmedzené.
Upínacie zariadenie a dr¾iak 
mobilného telefónu neupevòujte na 
miesta, kde by ste sa s nimi mohli 
dosta» do kontaktu v prípade 
dopravnej nehody alebo nárazu.
Pravidelne kontrolujte, èi je prísavka 
v spodnej èasti upínacieho zariadenia 
pevne uchytená na èelnom skle, najmä 
ak dochádza k veåkým zmenám teploty 
okolia.

Nikdy nenechávajte upínacie zariadenie 
v aute tak, aby bolo vystavené 
priamemu slneènému svetlu alebo 
nadmernej horúèave. Upínacie 
zariadenie a prísavka sa mô¾u po¹kodi» 
a mô¾e dôjs» k zní¾eniu prísavnej sily, ak 
teplota vo vnútri auta presiahne +70 °C.
Pri pripevòovaní dr¾iaka mobilného 
telefónu dbajte na to, aby bol displej 
mobilného telefónu dobre viditeåný 
z miesta jeho pou¾ívateåa. V záujme 
vlastnej bezpeènosti nain¹talujte 
dr¾iak vo vzpriamenej polohe.

Pripevnenie na èelné sklo

Pripevnenie dr¾iaka 
k upínaciemu zariadeniu

Dr¾iak mobilného telefónu pripevníte 
k upínaciemu zariadeniu tak, ¾e najprv 
vlo¾íte západku upínacieho zariadenia 
do otvoru na zadnej strane dr¾iaka 
(pozrite si krok è. 1A na zaèiatku tejto 

príruèky). Otoète dr¾iak v smere 
hodinových ruèièiek o 90 stupòov tak, 
aby zapadol na miesto (1B).
Ak chcete dr¾iak od upínacieho 
zariadenia odpoji», otoète ho proti 
smeru hodinových ruèièiek.
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Pripevnenie upínacieho 
zariadenia na èelné sklo

Pred pripevnením upínacieho 
zariadenia nájdite na èelnom skle 
bezpeèné miesto na uchytenie a 
povrch dôkladne oèistite prostriedkom 
na èistenie skla a èistou utierkou. 
Ak je teplota okolia ni¾¹ia ako +15 °C, 
su¹ièom na vlasy opatrne zahrejte sklo 
okna a prísavku, aby ste dosiahli pevné 
upnutie na èelné sklo. Dbajte na to, 
aby ste èelné sklo nezohriali príli¹. 
Mohlo by dôjs» k jeho po¹kodeniu.

Pritlaète prísavku upínacieho 
zariadenia na èelné sklo (pozrite si 
krok è. 1C) a otoèením prstenca na 
upínacieho zariadenia v smere 
hodinových ruèièiek (1D) vytvorte 
medzi prísavkou a èelným sklom 
podtlak. Skontrolujte, èi upínacie 
zariadenie pevne dr¾í (1E).
Ak chcete prísavku oddeli» od èelného 
skla, opatrne otoète prstenec na 
upínacom zariadení proti smeru 
hodinových ruèièiek (6), potiahnite 
výènelok na okraji prísavky (7) 
a snímte dr¾iak s upínacím zariadením 
z èelného skla (8).

Pripevnenie na palubnú dosku

Pripevnenie upínacieho 
zariadenia na palubnú dosku

Ak bol výrobok dodaný s lepiacou 
podlo¾kou, pou¾ite ju na pripevnenie 

upínacieho zariadenia na palubnú 
dosku.
Zabezpeète, aby povrch palubnej 
dosky, na ktorý prilo¾íte lepiacu 
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podlo¾ku, bol rovný, suchý a zbavený 
neèistôt a prachu.
Odstráòte ochrannú vrstvu z lepiacej 
strany (pozrite si krok è. 2A) a zatlaète 
podlo¾ku na palubnú dosku tak, aby 
zostala pevne na svojom mieste. 
Po odstránení ochrannej vrstvy 
z podlo¾ky sa nedotýkajte lepiacej 
strany.
Zatlaète prísavku upínacieho 
zariadenia na podlo¾ku (2B).
Otoète západku na upínacom 
zariadení do po¾adovanej polohy (2C). 
Otoèením prstenca na upínacom 
zariadení v smere hodinových ruèièiek 
(2D) vytvorte medzi prísavkou 
a podlo¾kou podtlak.

Ak chcete prísavku oddeli» od 
podlo¾ky, postupujte rovnakým 
spôsobom ako pri oddelení prísavky 
od èelného skla (6, 7 a 8).

Pripevnenie dr¾iaka 
k upínaciemu zariadeniu

Dr¾iak mobilného telefónu pripevníte 
k upínaciemu zariadeniu tak, ¾e 
vlo¾íte západku na upínacom 
zariadení do otvoru na zadnej strane 
dr¾iaka (2E). Otoète dr¾iak v smere 
hodinových ruèièiek o 90 stupòov 
tak, aby zapadol na miesto (2F). 
Skontrolujte, èi upínacie zariadenie 
dr¾í pevne (2G).
Ak chcete dr¾iak od upínacieho 
zariadenia odpoji», otoète ho proti 
smeru hodinových ruèièiek.

Vlo¾enie a vybratie mobilného telefónu
Mobilný telefón nevkladajte a 
nevyberajte poèas riadenia auta.

Ak chcete telefón umiestni» do 
dr¾iaka, zasuòte ho doò (pozrite si 
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krok è. 3), palcom stlaète zadnú èas» 
dr¾iaka a telefón zatlaète dozadu (4). 
Posuòte istiaci prvok v hornej èasti 
dr¾iaka doåava (5). Skontrolujte, èi 
telefón dr¾í pevne na mieste. Na 
nabitie batérie telefónu pou¾ite 
kompatibilnú nabíjaèku. Zapojte 

konektor nabíjaèky do zdierky pre 
nabíjaèku na telefóne.
Ak chcete telefón vybra», posuòte 
istiaci prvok doprava, palcom stlaète 
zadnú èas» dr¾iaka a vytiahnite 
telefón z dr¾iaka.

Starostlivos» o zariadenie
So zariadením zaobchádzajte opatrne. 
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte 
zariadenie v pra¹nom ani 
zneèistenom prostredí. Mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí.

• Nenechajte zariadenie spadnú», 
neudierajte a netraste ním. Hrubým 
zaobchádzaním sa mô¾e po¹kodi» 
mechanika zariadenia.

• Na èistenie povrchu zariadenia 
pou¾ívajte iba jemnú, èistú a suchú 
handrièku.

• Zariadenie nefarbite. Farba mô¾e 
zanies» pohyblivé èasti zariadenia a 
znemo¾ni» jeho správne fungovanie.


