
Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Издание 1.1



Информация за поставката за автомобил
С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате лесен
достъп до вашия телефон във всеки един момент. Закрепете поставката към
предното стъкло или арматурното табло на автомобила, и сте готови за път.

Части

1 Скоби
2 Държач
3 Долна опора
4 Лостче за освобождаване на скобите
5 Гайка за затягане
6 Монтажна пластина
7 Стойка
8 Вакуумна чашка
9 Лостче за застопоряване на стойката

Закрепване на държача към стойката
Плъзнете държача върху стойката, докато се фиксира на място. За да свалите
държача от стойката, го плъзнете нагоре, докато се освободи.
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Закрепване на поставката за автомобил към предното стъкло
Преди да започнете, се уверете, че предното стъкло и вакуумната чашка са чисти
и сухи.

Уверете се, че лостчето за застопоряване на стойката е освободено.

1 Поставете вакуумната чашка на желаното място върху предното стъкло така,
че стеблото на стойката да е насочено нагоре и към вас

2 Натиснете вакуумната чашка равномерно върху предното стъкло и натиснете
лостчето за застопоряване на стойката, за да го заключите.
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Сваляне на поставката от стъклото
Освободете лостчето за застопоряване на стойката и вдигнете откъм палеца на
ръба на вакуумната чашка.

Закрепване на поставката за автомобил към арматурното табло
Преди да започнете се уверете, че арматурното табло и горната част на монтажната
пластина са чисти и сухи.

1 Свалете предпазния филм от лепящата повърхност отдолу на монтажната
пластина. Поставете монтажната пластина на желаното място върху
арматурното табло. За да сте сигурни, че залепването е здраво, натиснете
пластината надолу силно и равномерно.

2 Уверете се, че лостчето за застопоряване на стойката е освободено, и сложете
поставката за автомобил върху монтажната пластина така, че стеблото на
стойката да е насочено нагоре и към вас.

3 Натиснете лостчето за застопоряване на стойката, за да го заключите.

Сваляне на държача от монтажната пластина
Освободете лостчето за застопоряване на стойката и вдигнете откъм палеца на
ръба на вакуумната чашка.
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Регулиране на наклона на държача
За да избегнете блестенето и да виждате екрана на телефона си по-лесно, може да
регулирате наклона на държача.

Съвет: Държачът се завърта трудно? За да разхлабите гайката за затягане,
завъртете я по часовниковата стрелка.

Периодично проверявайте дали държачът е фиксиран стабилно на мястото си.
Затегнете отново гайката за затягане, ако е необходимо.

Вертикално поставяне на телефона в държача
1 Завъртете държача така, че скобите да се падат отляво и отдясно, а долната

опора да сочи надолу.

Съвет: Държачът се завърта трудно? За да разхлабите гайката за затягане,
завъртете я по часовниковата стрелка.

2 За да разширите скобите, повдигнете и задръжте лостчето за освобождаване
на скобите.
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3 Издърпайте долната опора малко навън.

4 Поставете телефона в държача и регулирайте долната опора, докато
телефонът застане на височина, на която е фиксиран стабилно.

5 Натиснете скобите една към друга, докато телефонът застане стабилно на
място.

Уверете се, че скобите не закриват важни бутони за управление на телефона,
например клавиша за захранване.

Хоризонтално поставяне на телефона в държача
1 Завъртете държача така, че скобите да се падат отгоре и отдолу.
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Съвет: Държачът се завърта трудно? За да разхлабите гайката за затягане,
завъртете я по часовниковата стрелка.

2 Издърпайте долната опора изцяло навън.

3 За да разширите скобите, повдигнете и задръжте лостчето за освобождаване
на скобите.

4 Поставете телефона в държача.
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5 Натиснете скобите една към друга, докато телефонът застане стабилно на
място.

Уверете се, че скобите не закриват важни бутони за управление на телефона,
например клавиша за захранване.

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството. Долните предложения ще ви помогнат да
запазите гаранцията си валидна:

• Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. Грубото боравене може
да повреди фината механика.

• Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на
устройството.

Общи инструкции за безопасност
Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или
противозаконно. За допълнителна информация, прочетете цялото ръководство.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за
управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при
шофиране трябва да бъде безопасността на пътя. Използвайте приспособлението
за монтиране и поставката за автомобил само когато това е абсолютно безопасно
по време на шофиране.

Когато закрепвате приспособлението за монтиране или поставката за автомобил
се уверете, че те не възпрепятстват и не смущават работата на системите за
управление и спиране, нито на други системи, използвани при управлението на
автомобила (например въздушните възглавници), и не ограничават полезрението
ви по време на шофиране.
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Уверете се, че отварянето на въздушната възглавница не е блокирано или
възпрепятствано по какъвто и да било начин. Уверете се, че приспособлението за
монтиране и поставката за автомобил не са разположени на място, където може
да се натъкнете на тях в случай на сблъсък или злополука.

Периодично проверявайте дали вакуумната чашка в долната част на
приспособлението за монтиране е закрепена здраво за предното стъкло, особено
при резки промени в околната температура.

Не поставяйте и не сваляйте от поставката мобилния си телефон, докато
шофирате.

За да научите повече за това как да използвате своя продукт или ако не сте сигурни
как би трябвало да функционира продуктът, посетете страниците за поддръжка
на адрес www.nokia.com/support.

Рециклиране
Знакът със зачеркнатия контейнер върху продукта, в документацията или върху
опаковката напомня, че всички съответни материали трябва да се предават в
специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период.
Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като
битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече
информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на
околната среда, отидете на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

За информация как да рециклирате старите си продукти и къде се намират
събирателните пунктове, посетете www.nokia.com/werecycle или се свържете 
с центъра за връзка.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за
вторични суровини.

Авторско право и други уведомления
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието CR–123&HH–22 съответства на основните изисквания, както
и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери
на http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Microsoft е търговска марка на групата компании на Microsoft. 
Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски
марки на съответните си притежатели.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия
търговец. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат
закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.
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