
Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 لهاتف المستخدم دليل

1.1 اإلصدار



السيارة حامل حول معلومات

الهاتف إلى الوصول يمكنك ،Nokia من التركيب سهل HH-22و CR-123 المحمول الهاتف حامل باستخدام
ليصبح السيارة، قيادة لوحة في أو األمامي السيارة زجاج في الحامل بتثبيت قم. بسهولة األوقات كل في

.الستخدامك جاهزًا

األجزاء

التثبيت مشابك1
الحامل2
السفلية الدعامة3
التثبيت مشبك تحرير ذراع4
الربط مسمار5
التركيب قاعدة6
التركيب ذراع7
االمتصاص قدح8
التركيب ذراع قفل ذراع9

التركيب ذراع في الحامل تثبيت

ذراع من الحامل وإلزالة. له المخصص المكان في يستقر حتى التركيب ذراع داخل الحامل بإزاحة قم
.منه يتحرر حتى ألعلى بإزاحته قم التكبير،
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للسيارة األمامي الزجاج في الحامل تثبيت

.االمتصاص وقدح للسيارة األمامي الزجاج كالً وجفاف نظافة من تأكد التركيب، في البدء قبل

.التركيب ذراع قفل ذراع تحرير من تأكد

اتجاه مراعاة مع للسيارة، األمامي الزجاج في المرغوبة النقطة مواجهة في االمتصاص قدح ضع
لك ومواجهته أعلى إلى التثبيت ذراع

ذراع قفل ذراع على اضغط ثم للسيارة، األمامي الزجاج باتجاه بانتظام االمتصاص قدح على اضغط
.مكانه في يستقر حتى التركيب
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النافذة من الحامل إزالة
.االمتصاص قدح حافة على الموجود المقبض من برفعه قم ثم التركيب، ذراع قفل ذراع بتحرير قم

السيارة قيادة لوحة في الحامل تثبيت

.التركيب وقاعدة السيارة قيادة لوحة من كالً وجفاف نظافة من تأكد التركيب، في البدء قبل

التركيب قاعدة بوضع وقم. التركيب قاعدة أسفل الموجود الالصق على من الحماية طبقة بإزالة قم
ثم جيدًا، التركيب قاعدة التصاق لضمان. السيارة قيادة لوحة على فيه ترغب الذي المكان في

.ورفق بثبات ألسفل عليها اضغط
ذراع تمتد حيث التركيب، قاعدة في السيارة حامل ضع ثم التركيب، ذراع قفل ذراع تحرير من تأكد

.وباتجاهك أعلى إلى التثبيت
.مكانه في يستقر حتى التركيب ذراع قفل ذراع على اضغط

التركيب قاعدة من الحامل إزالة
.االمتصاص قدح حافة على الموجود المقبض من برفعه قم ثم التركيب، ذراع قفل ذراع بتحرير قم

الحامل زاوية ضبط

.الحامل زاوية ضبط يمكنك سهولة، أكثر بطريقة الهاتف شاشة وعرض الوهج، لتجنب
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.الساعة عقارب باتجاه أدره الربط، مسمار لفك بسهولة؟ الحامل يدور ال هل: تلميح

.الضرورة حسب الربط مسمار ربط بإعادة قم. مكانه في بأمان مثبت الحامل أن من دورية بصفة تحقق

رأسية بطريقة الحامل في الهاتف وضع

إلى السفلية الدعامة وتتجه واليمين، اليسار على التثبيت مشابك تكون بحيث الحامل أدر١
.أسفل

.الساعة عقارب باتجاه أدره الربط، مسمار لفك بسهولة؟ الحامل يدور ال هل: تلميح
.التثبيت مشبك تحرير ذراع االستمرار مع ارفع التثبيت، مشابك لتوسيع٢

.برفق للخارج السفلية الدعامة اسحب٣
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.آمن بشكل مرتفعًا الهاتف يكون حتى السفلية؛ الدعامة بضبط قم ثم الحامل، في الهاتف ضع٤

.بإحكام مكانه في الهاتف يتثبت حتى معًا، التثبيت مشابك أدفع٥

.التشغيل مفتاح مثل هاتفك، في هامة تحكم مفاتيح أية تغطي ال التثبيت مشابك أن من تأكد

أفقية بطريقة الحامل في الهاتف وضع

.وأسفل أعلى في التثبيت مشابك تكون بحيث الحامل أدر١

.الساعة عقارب باتجاه أدره الربط، مسمار لفك بسهولة؟ الحامل يدور ال هل: تلميح
.للخارج تمامًا السفلية الدعامة اسحب٢
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.التثبيت مشبك تحرير ذراع االستمرار مع ارفع التثبيت، مشابك لتوسيع٣

.الحامل في الهاتف ضع٤

٧



.بإحكام مكانه في الهاتف يتثبت حتى معًا، التثبيت مشابك أدفع٥

.التشغيل مفتاح مثل هاتفك، في هامة تحكم مفاتيح أية تغطي ال التثبيت مشابك أن من تأكد

بالجهاز العناية

:الضمان بشروط الوفاء على باألدنى المذكورة االقتراحات وتساعدك. بعناية الجهاز مع تعامل

.الرقيقة الميكانيكية األلواح تكسر قد الخشنة المعاملة. تهزه أو عليه تدق أو الجهاز تُسقط ال•
.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة ناعمة قماش قطعة فقط استخدم•

بالسالمة خاصة عامة تعليمات

.للقانون مخالفًا وربما خطرًا يكون قد بالتعليمات االلتزام عدم إن. البسيطة اإلرشادات هذه اقرأ
.الكامل المستخدم دليل اقرأ إضافية، معلومات على للحصول

السالمة أن تذكر. السيارة قيادة أثناء يدويًا الهاتف تستخدم ال. المحلية القوانين بكافة االلتزام يجب
آمنًا ذلك يكون عندما فقط المحمول الهاتف حامل أو التثبيت أداة بتشغيل قم. أوالً تأتي الطريق على
.القيادة ظروف كافة في

لنظم إعاقته أو تداخله عدم من تأكد المحمول، الهاتف حامل أو التثبيت أداة بتثبيت قيامك عند
الوسائد المثال، سبيل على (السيارة قيادة في المستخدمة األنظمة من غيرها أو الفرامل أو التوجيه
.القيادة أثناء الرؤية لمنطقة إشغالها أو) الهوائية

أو التثبيت أداة تركيب عدم من تأكد. طريقة بأية إعاقتها أو الهوائية الوسائد نشر سد عدم من تأكد
.ارتطام أو حادث وقوع حال في به تصطدم قد مكان في المحمول الهاتف حامل

السيارة زجاج في بإحكام مثبت التثبيت أداة أسفل الموجود االمتصاص قدح أن دورية، بصفة تأكد،
.بكثرة المحيطة الحرارة درجة تغير عند خاصة األمامي،

.القيادة أثناء إزالته أو المحمول الهاتف بتركيب تقم ال

بزيارة قم المنتج، عمل كيفية من متأكدًا تكن لم إذا أو المنتج، استخدام كيفية حول المزيد لتعلم
.www.nokia.com/support الموقع على الدعم صفحات

التدوير إعادة

أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب المستخدمة المواد جميع بأن التعبئة مواد أو المطبوعات

من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد دول في األمر هذا تطبيق يسري. االفتراضي عمرها انتهاء عند
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السمات حول المعلومات من مزيد على للحصول. مصنفة غير محلية نفايات حاوية في المنتجات هذه
.www.nokia.com/ecoprofile الموقع إلى انتقل بالجهاز، الخاصة البيئية

.بك الخاص المحلي التدوير إعادة مشروع في المستخدم وأدلة التدوير إعادة حزمة توجد

أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق

المطابقة إعالن

األساسية EC/1999/5 األوروبي المجلس توجيه متطلبات مع متوافق هذا HH–22و CR–123 المنتج أن  شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

 الموقع على المطابقة إعالن من نسخة على العثور يمكن. بالمنتج المتعلقة األخرى وشروطه

برامج أو تقنيات أو سلع على الجهاز هذا يحتوي قد. المنطقة باختالف معينة منتجات توفر يختلف

.القانون مع يتعارض تحويل أي إجراء يمنع. األخرى البلدان أو المتحدة الواليات من التصدير وتنظيمات لقوانينتخضع

AR 1.1 اإلصدار/
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  للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير المنتجات القديمة الخاصة بك ومعرفة أماكن 
تجميعها، انتقل إلى الموقع    www.nokia.com/werecycle   ، أو اتصل بمركز االتصال

Microsoft Mobile Oy

Microsoft Mobile 2014 © TM. هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية.  Microsoft هي عالمة تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft.  إن Nokia هي عالمة 

تجارية مسجلة خاصة بشركة  Nokia Corporation .  كما أن األسماء/المنتجات الخاصة باألطراف األخرى قد تكون عالمات تجارية للشركات المالكة لها.

يرجى التحقق من خالل الموزع للحصول على التفاصيل.

.http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
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