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Držák do auta

Držák Nokia CR-123 a jednoduchý držák HH-22 zajišťují snadný přístup k telefonu za
všech okolností. Připevněte držák na přední sklo nebo na palubní desku auta a můžete
vyrazit.

Části

1 Svorky
2 Držák
3 Spodní opěrka
4 Uvolňovací prvek svorek
5 Utahovací matice
6 Montážní terč
7 Základna
8 Přísavka
9 Zamykací páčka základny

Připevnění držáku na základnu

Nasuňte držák na základnu, až zacvakne na místo. Chcete-li držák sejmout, posuňte ho
nahoru, dokud se neuvolní.
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Připevnění držáku do auta na přední sklo

Než začnete, zkontrolujte, zda jsou přední sklo i přísavka čisté a suché.

Zkontrolujte, zda je uvolněna zamykací páčka.

1 Přiložte přísavku na požadované místo na předním skle a ujistěte se, že dřík
montážního prvku míří nahoru a k vám.

2 Rovnoměrně přitlačte přísavku na přední sklo a zamkněte páčku.

Sejmutí držáku z předního skla
Uvolněte zamykací páčku montážního terče a zatáhněte za výstupek na okraji přísavky.
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Připevnění držáku do auta na palubní desku

Než začnete, zkontrolujte, zda jsou palubní deska i horní část montážního terče čisté
a suché.

1 Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky na spodní části montážního terče. Umístěte
montážní terč na požadované místo na palubní desce. Pevným a rovnoměrným
přitlačením terče zajistěte pevné spojení.

2 Zkontrolujte, zda je uvolněna zamykací páčka, a umístěte držák do auta na montážní
terč dříkem nahoru a k sobě.

3 Zatlačením uzamkněte zamykací páčku.

Sejmutí držáku z montážního terče
Uvolněte zamykací páčku montážního terče a zatáhněte za výstupek na okraji přísavky.

Nastavení úhlu držáku

Chcete-li zabránit odrazům a snadněji sledovat displej telefonu, můžete nastavit úhel
držáku.
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Tip: Nelze držákem lehce otáčet? Otočením po směru hodinových ručiček uvolněte
utahovací matici.

Pravidelně kontrolujte, zda držák pevně drží na místě. Podle potřeby dotáhněte
utahovací matici.

Svislé umístění telefonu do držáku

1 Otočte držák tak, aby byly svorky vlevo a vpravo a spodní opěrka mířila dolů.

Tip: Nelze držákem lehce otáčet? Otočením po směru hodinových ručiček uvolněte
utahovací matici.

2 Chcete-li svorky rozevřít dále od sebe, zvedněte a podržte uvolňovací prvek svorek.

3 Mírně povytáhněte spodní opěrku.
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4 Vložte telefon do držáku a nastavte spodní opěrku tak, aby se telefon nacházel
v bezpečné výšce.

5 Stiskněte svorky směrem k sobě, dokud telefon nedrží pevně na místě.

Ujistěte se, že svorky nezakrývají žádné důležité ovládací prvky telefonu, například
vypínač.

Vodorovné umístění telefonu do držáku

1 Otočte držák tak, aby svorky byly nahoře a dole.

Tip: Nelze držákem lehce otáčet? Otočením po směru hodinových ručiček uvolněte
utahovací matici.

2 Zcela vytáhněte spodní opěrku.
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3 Chcete-li svorky rozevřít dále od sebe, zvedněte a podržte uvolňovací prvek svorek.

4 Umístěte telefon do držáku.

5 Stiskněte svorky směrem k sobě, dokud telefon nedrží pevně na místě.
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Ujistěte se, že svorky nezakrývají žádné důležité ovládací prvky telefonu, například
vypínač.

Péče o přístroj

S přístrojem zacházejte opatrně. Následující návrhy vám pomohou ochránit vaše nároky
ze záruky:

• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste
přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit jemnou mechaniku.

• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Obecné bezpečnostní pokyny

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné
nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení.
Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.
Manipulovat s upínacím přípravkem nebo držákem mobilního telefonu můžete jen
tehdy, pokud je to bezpečné za všech jízdních podmínek.

Při instalaci montážního prvku nebo držáku zajistěte, aby neomezovaly ani
nezasahovaly do řízení, brzdového systému ani do jiných systémů používaných při
provozu vozidla (například do airbagů) ani při jízdě neomezovaly vaše zorné pole.

Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů. Montážní prvek
i držák instalujte tak, abyste se s ním v případě nehody nebo srážky nestřetli.

Pravidelně kontrolujte, že je přísavka na spodku upínacího přípravku pevně uchycena
k čelnímu oknu, zejména pokud dojde k velké změně okolní teploty.

Mobilní telefon nevkládejte ani nevyjímejte, když řídíte.

Když potřebujete další informace o práci s výrobkem nebo si nejste jisti, jak by měl
výrobek fungovat, přečtěte si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support.

Recyklace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na
obalu vám má připomínat, že všechny materiály, u kterých je to možné, musí být po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká
Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další
informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese
www.nokia.com/ecoprofile.
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Informace o recyklování starých výrobků a o hledání sběrných míst zjistíte na webu
www.nokia.com/werecycle nebo telefonicky v kontaktním středisku.

Obaly a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek CR–123&HH–22 je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Microsoft je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Nokia
je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být ochrannými 
známkami příslušných vlastníků.

Dostupnost určitých výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Podrobné informace získáte u svého prodejce výrobků.
Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících
export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.
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