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1.1. kiadás



Az autós mobiltartó

A Nokia CR-123 mobiltartó & HH-22 rögzítőeszköz segítségével mindig egyszerűen
elérheti telefonját. Erősítse fel a mobiltartót a szélvédőre vagy a műszerfalra, és máris
használhatja a telefont.

A készülék részei

1 Befogóelemek
2 Mobiltartó
3 Alsó támasztóelem
4 Befogóelemek kioldókarja
5 Rögzítőgyűrű
6 Rögzítőlap
7 Rögzítőeszköz
8 Tapadókorong
9 Rögzítőkar

A mobiltartó felszerelése a rögzítőeszközre

Csúsztassuk a mobiltartót a rögzítőeszközre, amíg a helyére nem pattan. A
rögzítőeszközről való levételhez a tartót felfelé csúsztatva emeljük le.
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Az autós mobiltartó felszerelése a szélvédőre

Mielőtt elkezdenénk, ellenőrizzük, hogy a szélvédő és a tapadókorong tiszta és száraz
legyen.

Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőkar ki van oldva.

1 A tapadókorongot helyezzük a szélvédő megfelelő pontjára, és ellenőrizzük, hogy
a rögzítőeszköz szára felfelé nézzen és felénk legyen fordítva.

2 A tapadókorongot nyomjuk egyenletes erővel a szélvédőhöz, és nyomjuk a
rögzítőkart zárt állásba.
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A tartó levétele az ablakról
Oldjuk ki a rögzítőkart, majd a tartót emeljük le a tapadókorong szélén lévő peremről.

Az autós tartó felszerelése a műszerfalra

Mielőtt elkezdenénk, ellenőrizzük, hogy a műszerfal és a rögzítőlap felső része tiszta és
száraz legyen.

1 Távolítsuk el a védőfóliát a rögzítőlap alján lévő ragasztócsíkról. A rögzítőlapot
helyezzük el a műszerfalon a megfelelő helyre. Annak érdekében, hogy a
rögzítőeszköz erősen megtapadjon, nyomjuk határozottan és egyenletes erővel a
műszerfalhoz.

2 Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőkar ki van oldva, és az autós mobiltartót úgy
helyezzük el a rögzítőlapon, hogy a rögzítő szár felfelé nézzen és felénk legyen
fordítva.

3 Nyomjuk a rögzítőkart zárt állásba.

Vegyük le a tartót a rögzítőlapról.
Oldjuk ki a rögzítőkart, majd a tartót emeljük le a tapadókorong szélén lévő peremről.

A mobiltartó elfordítása egy kívánt szögben

Azért, hogy megakadályozzuk a tükröződést és könnyebben megnézhessük a telefon
képernyőjét, beállíthatjuk, hogy a telefon milyen szögben helyezkedjen el a tartón.
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Tipp: Nem fordul el elég könnyen a tartó? Lazítsuk meg a rögzítőgyűrűt, és forgassuk
el az óramutató járásával megegyező irányban.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a telefon biztosan van-e rögzítve a helyén. Ha
szükséges, húzzuk meg erősebben a rögzítőgyűrűt.

A telefon függőleges elhelyezése a mobiltartóban

1 Fordítsuk el a tartót úgy, hogy a befogóelemek a bal és a jobb oldalon
helyezkedjenek el, az alsó támasztóelem pedig lefelé legyen fordítva.

Tipp: Nem fordul el elég könnyen a tartó? Lazítsuk meg a rögzítőgyűrűt, és
forgassuk el az óramutató járásával megegyező irányban.

2 A befogóelemek széthúzásához emeljük fel és tartsuk szélső helyzetben a
befogóelemek kioldókarját.

3 Húzzuk ki kissé az alsó támasztóelemet.
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4 Tegyük be a telefont a tartóba, és igazítsuk el az alsó támasztóelemet úgy, hogy a
telefon biztonságos magasságban helyezkedjen el.

5 Nyomjuk egymás felé a befogóelemeket, amíg a telefon szilárdan a helyére nem
kerül.

Ügyeljünk arra, hogy a befogóelemek ne takarják el a telefon fontos gombjait, például
a bekapcsológombot.

A telefon vízszintes elhelyezése a mobiltartóban

1 Fordítsuk el a tartót, úgy, hogy a befogóelemek alul és felül helyezkedjenek el.

Tipp: Nem fordul el elég könnyen a tartó? Lazítsuk meg a rögzítőgyűrűt, és
forgassuk el az óramutató járásával megegyező irányban.
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2 Húzzuk ki teljesen az alsó támasztóelemet.

3 A befogóelemek széthúzásához emeljük fel és tartsuk szélső helyzetben a
befogóelemek kioldókarját.

4 Tegyük be a telefont a mobiltartóba.
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5 Nyomjuk egymás felé a befogóelemeket, amíg a telefon szilárdan a helyére nem
kerül.

Ügyeljünk arra, hogy a befogóelemek ne takarják el a telefon fontos gombjait, például
a bekapcsológombot.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk készékünkkel. A következő javaslatok segítenek a garancia
megőrzésében:

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód
tönkreteheti a finom mechanikus alkatrészeket.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Általános biztonsági útmutatás

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel
járhat, vagy törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató
tartalmaz.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon
kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a
legfontosabb szempont. Csak akkor működtessük a rögzítőeszközt vagy a mobiltartót,
ha azok használata minden közlekedési feltétel esetén biztonságos.

A rögzítőeszköz és a mobiltartó felszerelésekor győződjünk meg arról, hogy azok nem
zavarják meg vagy nem gátolják működésében a kormány- és fékrendszert, illetve
egyéb, az autó működtetéséhez szükséges (például légzsák-) rendszereket, valamint
nem gátolják a vezetőt a kilátásban.

8



Győződjünk meg arról, hogy a légzsák kinyílását semmi sem akadályozza vagy lassítja.
Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőeszköz és a mobiltartó olyan helyre van
felszerelve, ahol nem okoz sérülést baleset vagy ütközés esetén.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a rögzítőeszköz alján lévő tapadókorong biztosan
rögzül a szélvédőn, főleg, ha a környezeti hőmérséklet nagymértékben változik.

Járművezetés közben ne tegyük be és ne vegyük ki a mobiltelefont a tartóból.

A termék használatával, illetve működtetésével kapcsolatban további információ
található a www.nokia.com/support webhelyen.

Újrahasznosítás

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott,
kerekes szemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden
felhasználható anyagot az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk.
Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági
hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a
www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Az elhasznált termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos 
információkért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, illetve hívjunk
fel egy ügyfélkapcsolati központot.

A csomagolás és a felhasználói útmutató újrahasznosítását a helyi rendeleteknek
megfelelően végezzük.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy a(z) CR–123&HH–22 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek,
valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity címen.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. Microsoft a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia 
Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy 

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További információért forduljon márkakereskedőjéhez. Ez az eszköz
olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.
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http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/werecycle
http://www.microsoft.com/en/mobile/declaration/declaration-of-conformity/
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