
Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22: Návod na použitie

1.1. Vydanie



O vašom držiaku do auta

Pomocou držiaka mobilného telefónu Nokia CR-123 a úchytky HH-22 máte možnosť
kedykoľvek získať jednoduchý prístup k svojmu telefónu. Pripevnite držiak k čelnému
sklu alebo palubnej doske svojho auta a môžete sa vydať na cestu.

Súčasti

1 Svorky
2 Držiak
3 Spodná podpora
4 Páčka na uvoľnenie svorky
5 Uťahovacia matica
6 Montážna platňa
7 Úchytka
8 Prísavka
9 Blokovacia páčka úchytky

Pripevnenie držiaka k úchytke

Zasúvajte držiak do úchytky, kým nezapadne na miesto. Ak chcete vytiahnuť držiak
z úchytky, posúvajte ho nahor, kým sa neoddelí.
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Pripevnenie držiaka do auta k čelnému sklu

Skôr ako začnete, uistite sa, že čelné sklo aj prísavka sú čisté a suché.

Skontrolujte, či je blokovacia páčka úchytky uvoľnená.

1 Umiestnite prísavku k požadovanému miestu na čelnom skle a skontrolujte, či telo
úchytky smeruje nahor a k vám.

2 Zatlačte prísavku rovnomerne proti čelnému sklu a stlačením zatvorte blokovaciu
páčku úchytky.

Zloženie držiaka z okna
Uvoľnite blokovaciu páčku úchytky a nadvihnite od zarážky na okraji prísavky.
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Pripevnenie držiaka do auta k palubnej doske

Skôr ako začnete, uistite sa, že palubná doska a vrchná časť montážnej platne sú čisté
a suché.

1 Odstráňte ochranný film z lepiacej vrstvy na spodnej strane montážnej platne.
Umiestnite montážnu platňu na požadované miesto na palubnej doske. Ak chcete
mať istotu pevného lepiaceho spojenia, zatlačte dosku nadol silno a rovnomerne.

2 Skontrolujte, či je blokovacia páčka úchytky uvoľnená, a umiestnite držiak do auta
na montážnu platňu tak, aby telo úchytky smerovalo nahor a k vám.

3 Stlačením zatvorte blokovaciu páčku úchytky.

Zloženie držiaka z montážnej platne
Uvoľnite blokovaciu páčku úchytky a nadvihnite od zarážky na okraji prísavky.

Nastavenie uhla držiaka

Ak chcete predísť prudkému svetlu a mať jednoduchší výhľad na displej telefónu,
môžete nastaviť uhol držiaka.
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Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť uťahovaciu maticu, otočte ju v smere
hodinových ručičiek.

Pravidelne kontrolujte, či je držiak pevne zaistený na mieste. Uťahovaciu maticu
v prípade potreby znova utiahnite.

Vertikálne umiestnenie telefónu do držiaka

1 Otočte držiak tak, aby sa svorky nachádzali naľavo a napravo a spodná podpora
smerovala nadol.

Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť uťahovaciu maticu, otočte ju
v smere hodinových ručičiek.

2 Svorky rozšírite nadvihnutím a podržaním páčky na uvoľnenie svorky.

3 Mierne vytiahnite spodnú podporu.
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4 Umiestnite telefón do držiaka a nastavte spodnú podporu tak, aby sa telefón
nachádzal v bezpečnej výške.

5 Zatlačte svorky k sebe, kým telefón nebude pevne zaistený na mieste.

Skontrolujte, či svorky nezakrývajú žiadne dôležité ovládacie prvky na telefóne,
napríklad vypínač.

Horizontálne umiestnenie telefónu do držiaka

1 Otočte držiak tak, aby sa svorky nachádzali na vrchnej a spodnej strane.

Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť uťahovaciu maticu, otočte ju
v smere hodinových ručičiek.

2 Úplne vytiahnite spodnú podporu.
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3 Svorky rozšírite nadvihnutím a podržaním páčky na uvoľnenie svorky.

4 Umiestnite telefón do držiaka.

5 Zatlačte svorky k sebe, kým telefón nebude pevne zaistený na mieste.
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Skontrolujte, či svorky nezakrývajú žiadne dôležité ovládacie prvky na telefóne,
napríklad vypínač.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať
podmienky záruky:

• Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Nešetrné zaobchádzanie
môže spôsobiť poškodenie jemných mechanických súčastí.

• Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo
protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú
príručku.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky,
aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli
predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. S upínacím zariadením a držiakom
mobilného telefónu manipulujte len vtedy, ak je to pri podmienkach riadenia auta
bezpečné.

Pri inštalovaní upínacieho zariadenia alebo držiaka mobilného telefónu sa uistite, že
nezasahujú do riadiaceho a brzdného alebo iného systému používaného pri prevádzke
vozidla (napríklad airbagy) ani inak neprekážajú či neobmedzujú zorné pole počas
šoférovania.

Zaistite, aby dráhy, ktorými sa rozpína vystavený airbag, neboli nijako blokované alebo
obmedzené. Zabezpečte, aby upínacie zariadenie ani držiak mobilného telefónu neboli
nainštalované na takom mieste, kde by ste s nimi v prípade nehody alebo kolízie mohli
prísť do kontaktu.

Pravidelne kontrolujte, či je prísavka v spodnej časti upínacieho zariadenia pevne
uchytená k čelnému sklu, najmä ak dochádza k veľkým zmenám teploty okolia.

Mobilný telefón neumiestňujte ani nevyberajte počas šoférovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používať výrobok, alebo si nie ste istí, ako
výrobok funguje, pozrite si stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/
support.
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Recyklovanie 

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, v dokumentácii alebo na obale
upozorňuje, že všetky príslušné materiály sa po skončení svojej životnosti musia odniesť
na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto
výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie
o environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej adrese
www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o recyklácii starých výrobkov, ako aj informácie o zberných miestach, 
nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné 
centrum.

Obalové materiály a používateľské príručky recyklujte v súlade s miestnymi
recyklačnými nariadeniami.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok CR–123 a HH–22 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Nokia je 
registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť 
chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

Dostupnosť konkrétnych výrobkov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Bližšie informácie získate od predajcu. Tento prístroj  
môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné 
v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.
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