
Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Användarhandbok

Utgåva 1.1



Om din bilhållare

Med Nokia Mobile Holder CR-123 och Easy Mount HH-22 kan du enkelt komma åt din
telefon när som helst. Fäst hållaren på bilens vindruta eller instrumentbräda så är den
nära till hands.

Delar

1 Klämmor
2 Hållare
3 Nedre stöd
4 Låsspak för klämmor
5 Mutter
6 Monteringsplatta
7 Stativ
8 Sugkopp
9 Låsspak för stativ

Fäst hållaren på stativet

Skjut hållaren på stativet tills den fäster. Skjut hållaren uppåt till den lossnar för att ta
bort den från stativet.
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Fäst bilhållaren på vindrutan

Se till att både vindrutan och sugkoppen är rena och torra innan du börjar.

Se till att stativets låsspak är upplåst.

1 Placera sugkoppen mot önskad plats på vindrutan och se till att stativet är riktat
upp och mot dig.

2 Tryck sugkoppen jämnt mot vindrutan och stäng stativets låsspak.

Ta bort hållaren från rutan
Lås upp stativets låsspak och lyft från fliken på kanten av sugkoppen.
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Fäst bilhållaren på instrumentbrädan

Se till att instrumentbrädan och monteringsplattans övre del är rena och torra innan du
börjar.

1 Ta bort skyddsfilmen från klistret på undersidan av monteringsplattan. Placera
monteringsplattan på önskad plats på instrumentbrädan. Tryck på plattan så att
den fäster ordentligt och jämnt.

2 Se till att stativets låsspak är upplåst och placera bilhållaren på monteringsplattan
med stativet riktat upp och mot dig.

3 Stäng stativets låsspak.

Ta bort hållaren från monteringsplattan
Lås upp stativets låsspak och lyft från fliken på kanten av sugkoppen.

Justera hållarens vinkel

Du kan justera hållarens vinkel för att bättre se telefonen och undvika bländande ljus.
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Tips! Är det trögt att vrida hållaren? Skruva upp muttern medsols.

Kontrollera med jämna mellanrum att hållaren sitter på plats. Dra åt muttern om det
behövs.

Placera telefonen vertikalt i hållaren

1 Vrid hållaren så att klämmorna hamnar till vänster och höger och det nedre stödet
pekar nedåt.

Tips! Är det trögt att vrida hållaren? Skruva upp muttern medsols.
2 Lyft och håll upp klämmornas låsspak för att vidga klämmorna.

3 Dra ut det nedre stödet något.
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4 Placera telefonen i hållaren och justera det nedre stödet tills telefonen sitter i en
säker höjd.

5 Tryck klämmorna mot varandra tills telefonen sitter fast.

Se till att klämmorna inte täcker viktiga kontroller på telefonen, till exempel
strömbrytaren.

Placera telefonen horisontellt i hållaren

1 Vrid hållaren så att klämmorna är längst upp och längst ned.

Tips! Är det trögt att vrida hållaren? Skruva upp muttern medsols.
2 Dra ut det nedre stödet helt.

6



3 Lyft och håll upp klämmornas låsspak för att vidga klämmorna.

4 Placera telefonen i hållaren.

5 Tryck klämmorna mot varandra tills telefonen sitter fast.
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Se till att klämmorna inte täcker viktiga kontroller på telefonen, till exempel
strömbrytaren.

Ta väl hand om enheten

Hantera enheten varsamt. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador:

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan
mekaniken gå sönder.

• Använd endast ett mjukt, rent och torrt tygstycke för att rengöra enhetens yta.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs
hela användarhandboken för mer information.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria
för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. Manövrera endast
monteringsenheten eller mobilhållaren under körning när det inte medför risker för
säkerheten.

När du installerar stativenheten eller mobilhållare, se till att de inte påverkar eller
hindrar styr- eller bromssystem eller andra system som används för att hantera fordonet
(till exempel krockkuddar) eller stör ditt synfält under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på något sätt. Se till
att stativenheten eller mobilhållare inte installeras där du kan komma i kontakt med
den vid eventuell olycka eller kollision.

Kontrollera med jämna mellanrum att sugkoppen på monteringsenhetens nedre del
sitter ordentligt fast på vindrutan, särskilt om den omgivande temperaturen varierar
kraftigt.

Sätt inte fast eller och ta bort en mobiltelefon under körning.

Se supportsidorna på www.nokia.com/support för mer information om hur du
använder produkten eller om du är osäker på hur produkten fungerar.

Återvinning

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att allt
material ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav
gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information
om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.
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Mer information om hur du återvinner produkter och var du hittar 
återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle eller ring kontaktcentret.

Återvinn förpackningar och användarhandböcker enligt lokala föreskrifter.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER
Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att denna CR–123 och HH–22 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse
finns på http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Microsoft är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen. Nokia är 
ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

Tillgängligheten för enskilda produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.
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