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Ediţia 1.1



Despre suportul dvs. de mașină
Cu suportul mobil Nokia CR-123 & Dispozitivul de montare ușoară HH-22, puteți accesa
cu ușurință telefonul în orice moment. Montați suportul pe parbriz sau pe panoul de
bord al mașinii dvs. și sunteți gata de plecare.

Componente

1 Cleme
2 Suport
3 Suport inferior
4 Mâner de eliberare a clemelor
5 Piuliță de strângere
6 Placă de montare
7 Dispozitiv de montare
8 Ventuză
9 Mâner de blocare a dispozitivului de montare

Atașarea suportului la dispozitivul de montare
Glisați suportul pe dispozitivul de montare, până când se fixează. Pentru a îndepărta
suportul de pe dispozitivul de montare, glisați suportul în sus până când acesta este
îndepărtat.
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Montarea suportului de mașină pe parbriz
Înainte de a începe, asigurați-vă că atât parbrizul, cât și ventuza sunt curate și uscate.

Asigurați-vă că mânerul de blocare a dispozitivului de montare este eliberat.

1 Poziționați ventuza în punctul dorit pe parbriz, asigurându-vă că brațul
dispozitivului de montare este prelungit în sus și orientat către dvs.

2 Apăsați ventuza uniform pe parbriz, apoi apăsați mânerul de blocare a dispozitivului
de montare pentru a-l închide.
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Îndepărtarea suportului de pe geam
Eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și scoateți-l din urechea de pe
marginea ventuzei.

Montarea suportului de mașină pe panoul de bord
Înainte de a începe, asigurați-vă că panoul de bord și partea superioară a plăcii de
montare sunt curate și uscate.

1 Îndepărtați folia protectoare a benzii adezive de pe partea de dedesubt a plăcii de
montare. Poziționați placa de montare în punctul dorit pe panoul de bord. Pentru
a vă asigura că banda adezivă se lipește bine, apăsați placa, puternic și uniform.

2 Asigurați-vă că eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și
poziționați suportul de mașină pe placa de montare, cu brațul de montare prelungit
în sus și orientat către dvs.

3 Apăsați mânerul de blocare a dispozitivului de montare pentru a-l închide.

Scoaterea suportului de pe placa de montare
Eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și scoateți-l din urechea de pe
marginea ventuzei.
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Reglarea unghiului suportului
Pentru a evita strălucirea supărătoare și pentru a vizualiza ecranul telefonului mai ușor,
puteți regla unghiul suportului.

Indicaţie: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o în
sensul acelor de ceasornic.

Verificați periodic dacă suportul este fixat sigur. Înșurubați din nou piulița de strângere
dacă este necesar.

Introducerea telefonului în poziție verticală în suport
1 Rotiți suportul, astfel încât clemele să fie în partea stângă și în partea dreaptă, iar

suportul inferior să fie orientat în jos.

Indicaţie: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o
în sensul acelor de ceasornic.

2 Pentru a lărgi clemele, ridicați și mențineți ridicat mânerul de eliberare a clemelor.
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3 Scoateți ușor suportul inferior.

4 Introduceți telefonul în suport și reglați suportul inferior până când telefonul este
la o înălțime unde este în siguranță.

5 Împingeți clemele, până când telefonul este fixat foarte bine.

Asigurați-vă că aceste cleme nu acoperă niciun buton important al telefonului, cum ar
fi butonul de pornire.

Introducerea telefonului în poziție orizontală în suport
1 Rotiți suportul, astfel încât clemele să fie în partea superioară și în partea inferioară.
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Indicaţie: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o
în sensul acelor de ceasornic.

2 Scoateți complet suportul inferior.

3 Pentru a lărgi clemele, ridicați și mențineți ridicat mânerul de eliberare a clemelor.

4 Puneți telefonul în suport.

7



5 Împingeți clemele, până când telefonul este fixat foarte bine.

Asigurați-vă că aceste cleme nu acoperă niciun buton important al telefonului, cum ar
fi butonul de pornire.

Întreținerea aparatului Dvs.
Manipulați cu grijă aparatul. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de
acordare a garanției:

• Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate
deteriora elementele mecanice delicate.

• Utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Instrucțiuni generale privind siguranța
Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă
sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce
conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie
să fie siguranța circulației. Operați dispozitivul de montare sau suportul mobil numai
dacă toate condițiile de trafic vă permit să faceți acest lucru în siguranță.

Când instalați dispozitivul de montare sau suportul mobil, asigurați-vă că acestea nu
afectează și nu deranjează sistemele de direcție și de frânare sau alte sisteme utilizate
la funcționarea vehiculului (de exemplu, airbaguri) și nu deranjează câmpul vizual în
timpul conducerii.

Verificați dacă desfășurarea airbagurilor nu este blocată sau împiedicată în niciun fel.
Asigurați-vă că dispozitivul de montare sau suportul mobil se montează în așa fel, încât
să nu intre în contact cu dvs. în caz de accident sau coliziune.
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Verificați periodic dacă ventuza din partea inferioară a dispozitivului de montare este
bine fixată pe parbriz, mai ales în zonele în care temperatura ambiantă este inconstantă.

Nu puneți și nu luați un telefon mobil în timp ce conduceți.

Pentru a afla mai multe despre modul de utilizare a produsului sau dacă nu sunteți sigur
cum funcționează produsul, consultați paginile de asistență la adresa www.nokia.com/
support.

Reciclare
Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj,
indică faptul că toate materialele aplicabile se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de
viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la
gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile
ecologice ale aparatului, accesați www.nokia.com/ecoprofile.

Pentru informații despre cum puteți să reciclați produse vechi și unde puteți să găsiți 
puncte de colectare, accesați www.nokia.com/werecycle sau apelați centrul de 
contact.

Reciclați ambalajul și ghidurile utilizatorilor conform sistemului de reciclare local.

Drept de autor şi alte note
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy, declară că acest produs CR–123 & HH–22 respectă cerințele esențiale și alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Microsoft este marcă comercială a grupului de companii Microsoft. 
Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale 
proprietarilor respectivi.

Disponibilitatea produselor concrete poate varia în funcție de regiune. Pentru detalii, consultaţi distribuitorul. Acest aparat 
poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA
sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.
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Microsoft Mobile Oy, 

Keilalahdentie 2Đ4, 

02150 Espoo, 

Finlanda
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