
Посібник користувача Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Видання 1.1



Про автомобільний тримач
Завдяки тримачу для мобільного телефону Nokia CR-123 та кріпильному
пристрою Easy Mount HH-22 Ви завжди матимете зручний доступ до телефону.
Прикріпіть тримач до вітрового скла або дошки приладів свого автомобіля, і Ви
будете готові вирушити у шлях.

Складові частини

1 Затискачі
2 Тримач
3 Нижня опора
4 Важіль послаблення затискачів
5 Стопорна гайка
6 Кріпильна пластина
7 Кріпильний пристрій
8 Присосок
9 Важіль фіксації кріпильного пристрою

Прикріплення тримача до кріпильного пристрою
Вставте тримач у кріпильний пристрій до фіксації на місці. Щоб вийняти тримач із
кріпильного пристрою, посувайте тримач вгору, доки він не відкріпиться.
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Прикріплення автомобільного тримача до вітрового скла
Перш ніж почати, переконайтеся, що вітрове скло та присосок чисті та сухі.

Переконайтеся, що важіль фіксації кріпильного пристрою піднятий.

1 Установіть присосок у потрібне місце на вітровому склі та переконайтеся, що
шток кріпильного пристрою спрямований вгору та в напрямку Вас.

2 Рівномірно притисніть присосок до вітрового скла та опустіть важіль фіксації
кріпильного пристрою.
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Знімання тримача з вікна
Підніміть важіль фіксації кріпильного пристрою та зніміть тримач із виступу на краї
присоска.

Прикріплення автомобільного тримача до дошки приладів
Перш ніж почати, переконайтеся, що дошка приладів та верхня частина
кріпильної пластини чисті та сухі.

1 Зніміть захисну плівку із клейкого матеріалу на нижньому боці кріпильної
пластини. Установіть кріпильну пластину в потрібне місце на дошці приладів.
Щоб переконатися в міцності кріплення, сильно та рівномірно притисніть
пластину.

2 Переконавшись, що важіль фіксації кріпильного пристрою піднятий,
установіть автомобільний тримач на кріпильну пластину таким чином, щоб
кріпильний шток був спрямований вгору та в напрямку Вас.

3 Натисніть на важіль фіксації кріпильного пристрою, щоб опустити його.

Знімання тримача із кріпильної пластини
Підніміть важіль фіксації кріпильного пристрою та зніміть тримач із виступу на краї
присоска.
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Регулювання кута тримача
Щоб уникнути відблисків і полегшити перегляд вмісту на екрані телефону, можна
відрегулювати кут тримача.

Порада: Не вдається легко повернути тримач? Щоб послабити стопорну гайку,
поверніть її за годинниковою стрілкою.

Час від часу перевіряйте надійність прикріплення тримача. За потреби повторно
затягніть стопорну гайку.

Вертикальне розміщення телефону у тримачі
1 Поверніть тримач таким чином, щоб затискачі були розташовані ліворуч і

праворуч, а нижня опора була спрямована вниз.

Порада: Не вдається легко повернути тримач? Щоб послабити стопорну гайку,
поверніть її за годинниковою стрілкою.

2 Щоб збільшити відстань між затискачами, підніміть і утримуйте важіль
послаблення затискачів.
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3 Злегка витягніть нижню опору.

4 Помістіть телефон у тримач і регулюйте нижню опору, доки телефон не
опиниться на безпечній висоті.

5 Стискайте затискачі, доки телефон не буде міцно зафіксований на місці.

Переконайтеся, що затискачі не затуляють важливі елементи керування
телефоном, наприклад клавішу живлення.

Горизонтальне розміщення телефону у тримачі
1 Поверніть тримач таким чином, щоб затискачі були розташовані зверху та

знизу.
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Порада: Не вдається легко повернути тримач? Щоб послабити стопорну гайку,
поверніть її за годинниковою стрілкою.

2 Повністю витягніть нижню опору.

3 Щоб збільшити відстань між затискачами, підніміть і утримуйте важіль
послаблення затискачів.

4 Помістіть телефон у тримач.
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5 Стискайте затискачі, доки телефон не буде міцно зафіксований на місці.

Переконайтеся, що затискачі не затуляють важливі елементи керування
телефоном, наприклад клавішу живлення.

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам
дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження із пристроєм
може призвести до пошкодження крихких механічних деталей.

• Щоб очистити поверхню пристрою, користуйтеся тільки м’якою, чистою та
сухою тканиною.

Загальні вказівки щодо техніки безпеки
Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або
незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник
користувача.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними
для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід
думати про безпеку дорожнього руху. Використовуйте монтажний пристрій або
тримач мобільного пристрою лише у випадках, коли це безпечно з огляду на всі
дорожні умови.

Установлюючи кріпильний пристрій або тримач для мобільного телефону,
переконайтеся, що вони не перешкоджають або не заважають доступу до систем
керування або гальмування чи інших систем транспортного засобу (наприклад,
повітряних подушок), а також не звужують поле зору під час їзди.
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Перевірте, чи не блокується розгортання повітряної подушки та чи йому нічого не
перешкоджає. Переконайтеся, що кріпильний пристрій або тримач для мобільного
телефону не встановлені в місці, у якому Ви можете наштовхнутися на них у разі
нещасного випадку або зіткнення.

Час від часу перевіряйте міцність прикріплення присоска, що розташований у
нижній частині кріпильного пристрою, до вітрового скла, особливо в разі частого
коливання температури навколишнього середовища.

Не ставте мобільний телефон у тримач і не виймайте його звідти під час керування
транспортним засобом.

Щоб отримати додаткову інформацію про користування виробом, або якщо Ви не
впевнені в тому, як працювати з ним, див. веб-сторінки служби підтримки на веб-
сайті www.nokia.com/support.

Утилізація
Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або
упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі відповідні
матеріали підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога
застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими
міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого
пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів та пункти збору, 
відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle або зателефонуйте в сервісний 
центр.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил
утилізації.

Авторські права та інші примітки
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей виріб CR–123 та HH–22 відповідає найголовнішим вимогам та іншим
відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Microsoft є товарним знаком групи компаній Microsoft. Nokia є 
зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути товарними 
знаками відповідних власників.

Наявність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати у продавця пристрою.
Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством 
та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.
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