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Informacje o uchwycie samochodowym
Uchwyt mobilny Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 zapewnia łatwy dostęp
do telefonu przez cały czas. Wystarczy przymocować uchwyt do przedniej szyby lub
deski rozdzielczej samochodu.

Części

1 Zaciski
2 Uchwyt
3 Dolna podpórka
4 Dźwignia zwalniania zacisków
5 Nakrętka
6 Płytka montażowa
7 Podstawa
8 Przyssawka
9 Dźwignia blokowania podstawy

Mocowanie uchwytu do podstawy
Wsuń uchwyt w podstawę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby zdjąć uchwyt z
podstawy, wysuń go całkowicie w górę.
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Mocowanie uchwytu samochodowego do przedniej szyby
Przed rozpoczęciem upewnij się, że przednia szyba oraz przyssawka są czyste i suche.

Sprawdź, czy dźwignia blokowania podstawy jest zwolniona.

1 Umieść przyssawkę w odpowiednim miejscu na przedniej szybie tak, aby trzon
podstawy był skierowany w górę i do Ciebie.

2 Dociśnij równo przyssawkę do szyby i wciśnij dźwignię blokowania podstawy.

Zdejmowanie uchwytu z szyby
Zwolnij dźwignię blokowania podstawy i podnieś podstawę, chwytając za skrzydełko
na krawędzi przyssawki.
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Mocowanie uchwytu samochodowego do deski rozdzielczej
Przed rozpoczęciem upewnij się, że deska rozdzielcza oraz górna część płytki
montażowej są czyste i suche.

1 Zdejmij taśmę ochronną z części przylepnej na spodzie płytki montażowej. Umieść
płytkę montażową w odpowiednim miejscu na desce rozdzielczej. Aby upewnić się,
że część przylepna jest dobrze przymocowana, mocno i równo dociśnij płytkę.

2 Sprawdź, czy dźwignia blokowania podstawy jest zwolniona, i umieść uchwyt
samochodowy na płytce montażowej tak, aby trzon podstawy był skierowany w
górę i do Ciebie.

3 Wciśnij dźwignię blokowania podstawy.

Zdejmowanie uchwytu z płytki montażowej
Zwolnij dźwignię blokowania podstawy i podnieś podstawę, chwytając za skrzydełko
na krawędzi przyssawki.

Dostosowywanie kąta nachylenia uchwytu
Aby uniknąć oślepiającego światła i lepiej widzieć ekran telefonu, można dostosować
kąt nachylenia uchwytu.
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Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę,
przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Co jakiś czas sprawdzaj, czy uchwyt jest dobrze zamocowany. W razie potrzeby dokręć
nakrętkę.

Umieszczanie telefonu w uchwycie w pozycji pionowej
1 Przekręć uchwyt tak, aby zaciski znajdowały się po lewej i prawej stronie, a dolna

podpórka była skierowana w dół.

Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę,
przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2 Aby zwiększyć rozstaw zacisków, unieś i przytrzymaj dźwignię zwalniania
zacisków.

3 Wysuń nieco dolną podpórkę.

5



4 Umieść telefon w uchwycie, dostosuj dolną podpórkę tak, aby telefon znajdował się
na bezpiecznej dla niego wysokości.

5 Zsuń zaciski tak, aby zablokować telefon w uchwycie.

Sprawdź, czy zaciski nie przykrywają żadnych ważnych regulatorów lub klawiszy
telefonu, takich jak klawisz zasilania.

Umieszczanie telefonu w uchwycie w pozycji poziomej
1 Przekręć uchwyt tak, aby zaciski znajdowały się na górze i na dole.

Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę,
przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2 Wysuń całkowicie dolną podpórkę.
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3 Aby zwiększyć rozstaw zacisków, unieś i przytrzymaj dźwignię zwalniania
zacisków.

4 Umieść telefon w uchwycie.
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5 Zsuń zaciski tak, aby zablokować telefon w uchwycie.

Sprawdź, czy zaciski nie przykrywają żadnych ważnych regulatorów lub klawiszy
telefonu, takich jak klawisz zasilania.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek
pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych:

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie
się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia jego delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej
szmatki.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze. Przy urządzeniu montażowym i uchwycie samochodowym
manipuluj tylko wtedy, gdy w żadnym stopniu nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu
drogowego.

Podczas instalowania mechanizmu podstawy i uchwytu samochodowego upewnij się,
że nie mają one wpływu na funkcjonowanie układu kierowniczego, hamulców lub
innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek powietrznych) oraz że
nie ograniczają widoczności w czasie jazdy.

Sprawdź, czy ten zestaw nie koliduje w jakiś sposób z działaniem poduszek
powietrznych. Upewnij się, że mechanizm podstawy i uchwyt samochodowy są
zamontowane w takim miejscu, w którym nie stanowią zagrożenia w razie kolizji lub
wypadku.

Systematycznie sprawdzaj, czy przyssawka urządzenia montażowego dobrze się trzyma
przedniej szyby, a rób to szczególnie często, gdy temperatura otoczenia ulega dużym
zmianom.

Nie wkładaj ani nie wyjmuj telefonu komórkowego podczas jazdy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub masz wątpliwości
dotyczące sposobu działania produktu, przejdź do witryny pomocy pod adresem
www.nokia.com/support.
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Recykling
Umieszczony na produkcie, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol
pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie stosowne materiały należy
przekazywać do specjalnych punktów zbiórki po zakończeniu ich eksploatacji. To
wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno
umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na
temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem
www.nokia.com/ecoprofile.

Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu starych produktów i punktów zbierania 
odpadów, przejdź do witryny www.nokia.com/werecycle lub zadzwoń do centrum 
kontaktu.

Oddaj opakowanie i instrukcje obsługi do ponownego przetworzenia zgodnie 
z lokalnym programem recyklingu.

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Microsoft Mobile Oy niniejszym oświadcza, że produkt CR–123&HH–22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft jest znakiem towarowym firm wchodzących w skład
grupy Microsoft. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm 
mogą być ich znakami towarowymi.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. O szczegóły należy zapytać sprzedawcę.
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych   
krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
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