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Sobre o porta-celular veicular
Com o Porta-celular CR-123 e o Suporte de Fácil Fixação HH-22 da Nokia, você pode ter
acesso ao telefone com facilidade a qualquer momento. Prenda o porta-celular ao para-
-brisa ou ao painel do carro e você está pronto para ir.

Componentes

1 Presilhas
2 Porta-celular
3 Suporte inferior
4 Botão de liberação das presilhas
5 Porca fixadora
6 Placa do suporte de fixação
7 Suporte de fixação
8 Ventosa
9 Alavanca de bloqueio do suporte de fixação

Prender o porta-celular ao suporte de fixação
Empurre o porta-celular no suporte de fixação até que encaixe no lugar. Para remover
o porta-celular do suporte de fixação, puxe o porta-celular para cima.
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Prender o porta-celular veicular ao para-brisa
Antes de começar, certifique-se de que o para-brisa e a ventosa estejam limpos e secos.

Certifique-se de que a alavanca de bloqueio do suporte de fixação esteja liberada.

1 Coloque a ventosa no local desejado do para-brisa, certificando-se de que a haste
do suporte de fixação esteja estendida em sua direção.

2 Pressione a ventosa sobre o para-brisa e coloque a alavanca de bloqueio do suporte
de fixação na posição fechada.
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Remover o porta-celular da janela
Libere a alavanca de bloqueio do suporte de fixação e levante-a da lingueta na borda
da ventosa.

Prender o porta-celular veicular ao painel
Antes de começar, certifique-se de que o painel e a parte superior da placa do suporte
de fixação estejam limpos e secos.

1 Remova o filme protetor do adesivo na parte de baixo da placa do suporte de
fixação. Coloque a placa do suporte de fixação no local desejado no painel. Para se
certificar de que fique bem fixado, pressione a placa de forma firme.

2 Certifique-se de que a alavanca de bloqueio do suporte de fixação esteja liberada e
posicione o porta-celular na placa do suporte de fixação, com a haste do suporte de
fixação estendida em sua direção.

3 Coloque o alavanca de bloqueio do suporte de fixação na posição fechada.

Remover o porta-celular da placa do suporte de fixação
Libere a alavanca de bloqueio do suporte de fixação e levante-a da lingueta na borda
da ventosa.
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Ajustar o ângulo do porta-celular
Para evitar ofuscamento e ver a tela do telefone mais facilmente, você pode ajustar o
ângulo do porta-celular.

Dica: Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora, vire-
-o no sentido horário.

Periodicamente, verifique se o porta-celular está preso no local. Aperte novamente a
porca fixadora se necessário.

Colocar o telefone verticalmente no porta-celular
1 Vire o porta-celular de forma que as presilhas estejam nos lados esquerdo e direito

e o suporte inferior esteja apontando para baixo.

Dica: Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora,
vire-o no sentido horário.

2 Para alargar as presilhas, levante e segure o botão de liberação das presilhas.
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3 Puxe o suporte inferior levemente.

4 Coloque o telefone no porta-celular e ajuste o suporte inferior até que o telefone
esteja em uma altura segura.

5 Junte as presilhas até que o telefone esteja firme no lugar.

Certifique-se de que as presilhas não ocultem controles importantes no telefone, como
a tecla Liga/Desliga.

Colocar o telefone horizontalmente no porta-celular
1 Vire o porta-celular de forma que as presilhas fiquem nos lados inferior e superior.
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Dica: Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora,
vire-o no sentido horário.

2 Puxe o suporte inferior completamente.

3 Para alargar as presilhas, levante e segure o botão de liberação das presilhas.

4 Coloque o telefone no porta-celular.
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5 Junte as presilhas até que o telefone esteja firme no lugar.

Certifique-se de que as presilhas não ocultem controles importantes no telefone, como
a tecla Liga/Desliga.

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a
cobertura da garantia:

• Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio
indevido pode quebrar os mecanismos delicados.

• Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Instruções gerais de segurança
Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou
ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para
operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser
sempre a sua primeira preocupação. Somente opere o dispositivo do suporte de fixação
ou o porta-celular se for seguro fazê-lo sob todas as condições de trânsito.

Quando você instalar o dispositivo do suporte de fixação ou o porta-celular móvel,
certifique-se de que ele não atrapalha ou interfere nos sistemas de direção e freio ou
outros sistemas usados na operação do veículo (por exemplo, airbags) ou prejudica seu
campo de visão ao dirigir.

Verifique se a área de acionamento do airbag não está bloqueada ou obstruída de
alguma forma. Certifique-se de que o o dispositivo do suporte de fixação ou o porta-
-celular móvel não estejam instalados onde você possa entrar em contato com eles no
caso de acidente ou colisão.
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Verifique periodicamente se a ventosa de sucção na parte inferior do dispositivo do
suporte de fixação está bem presa ao para-brisa, especialmente se a temperatura
ambiente variar bastante.

Não mexa no telefone celular enquanto estiver dirigindo.

Para saber mais sobre como usar o produto ou se não tiver certeza sobre como o
dispositivo deve funcionar, consulte as páginas de suporte no site www.nokia.com/
support (em português).

Reciclagem
Para obter informações sobre como reciclar produtos antigos e onde encontrar pontos
de coleta, visite o site www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou ligue para a central 

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Direitos autorais e outros avisos
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A Microsoft Mobile Oy declara, neste instrumento, que o produto CR–123 e HH–22 está em conformidade com as exigências
básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade,
acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Microsoft é marca registrada do grupo de empresas Microsoft. 
Nokia é marca registrada da Nokia Corporation. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos
proprietários.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato
com o revendedor. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de
exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.
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de contato.

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com.br/reciclagem
http://www.microsoft.com/en/mobile/declaration/declaration-of-conformity/
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