
Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Priročnik za uporabo

1.1. Izdaja



O avtomobilskem držalu
Z držalom za mobilni telefon Nokia CR-123 in nosilcem za enostavno pritrditev Nokia
HH-22 je telefon ves čas na dosegu roke. Držalo pritrdite na vetrobransko steklo ali
armaturno ploščo in vse je pripravljeno.

Sestavni deli

1 Spone
2 Držalo
3 Podpora za spodnji del telefona
4 Ročica za sprostitev spon
5 Matica za zategovanje
6 Plošča za pritrditev
7 Nosilec
8 Vakuumsko pritrdilo
9 Ročica za pritrditev nosilca

Pritrjevanja držala na nosilec
Potisnite držalo na nosilec, da se zaskoči. Če želite odstraniti držalo z nosilca, ga
potisnite navzgor, da ju ločite.
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Pritrjevanje avtomobilskega držala na vetrobransko steklo
Preden začnete, preverite, ali sta vetrobransko steklo in vakuumsko pritrdilo čista in
suha.

Ročica za pritrditev nosilca mora biti sproščena.

1 Vakuumsko pritrdilo pritisnite na želeno točko na vetrobranskem steklu, pri čemer
mora biti nosilec obrnjen proti vam

2 Vakuumsko pritrdilo enakomerno pritisnite na vetrobransko steklo, ročico za
pritrditev nosilca pa pritisnite navzdol.
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Odstranjevanje držala z vetrobranskega stekla
Sprostite ročico za pritrditev nosilca in ga dvignite s pomočjo jezička na robu
vakuumskega pritrdila.

Pritrjevanje avtomobilskega držala na armaturno ploščo
Preden začnete, preverite, ali sta armaturna plošča in zgornji del plošče za pritrditev
čista in suha.

1 Odstranite zaščitni trak z lepila na spodnji strani plošče za pritrditev. Ploščo za
pritrditev postavite na želeno točko na armaturni plošči. Ploščo nežno in
enakomerno pritisnite navzdol, da se dobro prilepi.

2 Sprostite ročico za pritrditev nosilca in postavite avtomobilsko držalo na ploščo za
pritrditev, pri čemer mora biti nosilec obrnjen proti vam.

3 Pritisnite ročico za pritrditev nosilca navzdol.

Odstranjevanje držala s plošče za pritrditev
Sprostite ročico za pritrditev nosilca in ga dvignite s pomočjo jezička na robu
vakuumskega pritrdila.

Nastavljanje kota držala
Če se želite izogniti bleščanju in poskrbeti, da boste brez težav videli zaslon telefona,
lahko nastavite kot držala.
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Nasvet: Ali težko obračate držalo? Če želite odtegniti matico za zategovanje, jo obrnite
v smeri urnega kazalca.

Večkrat preverite, ali je držalo dobro pritrjeno. Po potrebi znova zategnite matico za
zategovanje.

Navpično vstavljanje telefona v držalo
1 Držalo obrnite tako, da sta sponi na levi in desni strani, podpora za spodnji del

telefona pa je obrnjena navzdol.

Nasvet: Ali težko obračate držalo? Če želite odtegniti matico za zategovanje, jo
obrnite v smeri urnega kazalca.

2 Če želite razširiti spone, dvignite in pridržite ročico za sprostitev spone.

3 Deloma izvlecite podporo za spodnji del telefona.
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4 Vstavite telefon v držalo in prilagodite podporo za spodnji del telefona, da je telefon
v pravi višini.

5 Sponi potisnite skupaj, da bo telefon ostal na svojem mestu.

Prepričajte se, da sponi ne prekrivata pomembnih tipk telefona, na primer tipke za
vklop/izklop.

Vodoravno vstavljanje telefona v držalo
1 Držalo obrnite tako, da sta sponi na zgornji in spodnji strani.

Nasvet: Ali težko obračate držalo? Če želite odtegniti matico za zategovanje, jo
obrnite v smeri urnega kazalca.

2 V celoti izvlecite podporo za spodnji del telefona.
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3 Če želite razširiti spone, dvignite in pridržite ročico za sprostitev spone.

4 Vstavite telefon v držalo.

5 Sponi potisnite skupaj, da bo telefon ostal na svojem mestu.
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Prepričajte se, da sponi ne prekrivata pomembnih tipk telefona, na primer tipke za
vklop/izklop.

Nega naprave
Z napravo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko
zaščitite garancijo naprave:

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje občutljive
mehanske dele.

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Splošni varnostni napotki
Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali
protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste
roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.
Nosilec ali mobilno držalo uporabljajte samo, če to v voznih razmerah ne bo ogrožalo
vaše varnosti.

Ko nameščate napravo za pritrditev ali držalo za mobilni telefon, pazite, da ta ne moti
ali ovira krmilnega ali zavornega sistema ter ostalih sistemov, ki se uporabljajo pri
delovanju vozila (na primer zračne blazine), oz. ovira vašega vidnega polja med vožnjo.

Poskrbite, da sprožitev zračnih blazin ne bo z ničemer ovirana. Naprave za pritrditev ali
držala za mobilni telefon ne nameščajte na mesto, kjer lahko v primeru nesreče ali
trčenja pridete v stik z njim.

Redno preverjajte, ali je vakuumsko pritrdilo na dnu nosilca trdno pritrjeno na steklo,
zlasti če se temperatura v vozilu spreminja.

Mobilnega telefona ne postavljajte v držalo in ga ne odstranjujte iz njega med vožnjo.

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka, ali če niste prepričani, kako izdelek deluje, si
oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Recikliranje
Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da
morajo biti vsi uporabljeni materiali odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta
zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske
odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto
www.nokia.com/ecoprofile.
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Informacije o recikliranju starih izdelkov in zbirališčih najdete na spletnem mestu 
www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom.

Embalažo in priročnike za uporabo reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.

Avtorske pravice in druga obvestila
IZJAVA O SKLADNOSTI
Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek CR-123 in HH-22 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/global/declaration/declarationĐofĐconformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Microsoft je blagovna znamka Microsoftove skupine podjetij. Nokia je 
zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih 
lastnikov.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje  
blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZD A ter drugih držav. Protipravno 
odstopanje je prepovedano.
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