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Inleiding
De Nokia Holder Easy Mount HH-12 is 
een bevestigingssysteem waarmee u 
een compatibele Nokia mobiele 
telefoonhouder op de voorruit van uw 
voertuig kunt bevestigen.
Als u het bevestigingssysteem voor 
uw compatibele Nokia mobiele 

telefoonhouder wilt gebruiken, 
bevestigt u het bevestigingssysteem 
op de voorruit, vervolgens plaatst u 
het systeem in de gewenste stand en 
daarna bevestigt u uw mobiele 
telefoonhouder aan het 
bevestigingssysteem.

Algemene veiligheidsinstructies
Houd u aan de lokale wetgeving. 
Houd terwijl u rijdt uw handen vrij 
om uw voertuig te besturen. De 
verkeersveiligheid dient uw eerste 
prioriteit te hebben terwijl u rijdt. 
Gebruik het bevestigingssysteem of 

de mobiele telefoonhouder alleen als 
de rijomstandigheden een veilig 
gebruik toelaten.
Zorg er tijdens het plaatsen van het 
bevestigingssysteem of de mobiele 
telefoonhouder voor dat het 
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besturingssysteem, het remsysteem of 
andere belangrijke systemen (zoals de 
airbags) niet worden gehinderd en dat 
uw gezichtsveld niet wordt 
belemmerd. 
Zorg ervoor dat de inschakeling van 
de airbags niet wordt geblokkeerd of 
anderszins wordt gehinderd.
Zorg ervoor dat u het 
bevestigingssysteem of de mobiele 
telefoonhouder niet op een locatie 
bevestigt waarop u in het geval van 
een ongeluk of een botsing met een 
van beide in contact kunt komen.
Controleer periodiek of de zuignap 
aan de onderkant van het 

bevestigingssysteem stevig op de 
voorruit is bevestigd, vooral wanneer 
er sprake is van grote schommelingen 
in de omgevingstemperatuur.
Zorg ervoor dat het 
bevestigingssysteem niet aan direct 
zonlicht of extreme warmte wordt 
blootgesteld als u het systeem in het 
voertuig achterlaat. Het 
bevestigingssysteem en de zuignap 
kunnen beschadigd raken en de 
hechting laat het mogelijk afweten 
wanneer de temperatuur in het 
voertuig hoger oploopt dan +70°C 
(160°F).

Het systeem op de voorruit bevestigen
Zoek een veilige plaats op de voorruit, 
reinig het oppervlak grondig met een 
reinigingsmiddel voor glas en een 
schone doek. Als de 

omgevingstemperatuur lager dan 
+15°C (60°F) is, moet u het oppervlak 
en de zuignap voorzichtig opwarmen 
met een haardroger, zodat de zuignap 
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stevig op de voorruit kan worden 
bevestigd. Zorg ervoor dat u de 
voorruit niet overmatig opwarmt, 
zodat beschadiging van de voorruit 
wordt voorkomen. 
Druk de zuignap aan de onderkant 
van het bevestigingssysteem stevig op 
de voorruit (zie stap 1 aan het begin 
van deze handleiding) en druk de 
vergrendelingshendel op het 
bevestigingssysteem (2) in de richting 

van de zuignap, zodat er tussen de 
zuignap en de voorruit een vacuüm 
ontstaat. Controleer vervolgens of de 
zuignap stevig vastzit.
Als u het bevestigingssysteem van de 
vooruit wilt verwijderen, trekt u de 
vergrendelingshendel voorzichtig 
naar de bovenkant van het 
bevestigingssysteem (3) en vervolgens 
trekt u aan het lipje dat zich aan de 
rand van de zuignap (4) bevindt.

Het systeem in de gewenste positie plaatsen
U dient het systeem niet tijdens het 
rijden te verstellen.
Als u de bovenkant van het 
bevestigingssysteem in de gewenste 
stand wilt plaatsen, draait u de twee 
schroeven in het midden van het 
bevestigingssysteem los, vervolgens 
plaatst u de bovenkant in de gewenste 
stand en ten slotte draait u de 

schroeven weer vast (5). Controleer of 
de bovenkant stevig vastzit.
Als u het bevestigingsplaatje boven 
aan het bevestigingssysteem in de 
gewenste stand wilt plaatsen, draait u 
de schroef onder het plaatje los, 
vervolgens plaatst u het plaatje in de 
gewenste stand en ten slotte draait u 
de schroef weer vast (6).
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De mobiele telefoonhouder monteren
Gebruik de schroef die met de houder 
is meegeleverd als u een compatibele 
Nokia mobiele telefoonhouder op het 
bevestigingsplaatje wilt monteren. 
Als u de mobiele telefoonhouder 
CR-86 wilt gebruiken, verwijdert u 
het beschermingsplaatje met de tekst 
Nokia van de houder, vervolgens 
bevestigt u de houder met de 
meegeleverde schroef op het 
montageplaatje en ten slotte plaatst 
u het beschermingsplaatje weer op 
zijn plaats terug (7). U plaatst uw 
mobiele apparaat in de houder door 
deze vanaf de zijkant in de houder te 
schuiven (8). Als u het apparaat wilt 
verwijderen, drukt u op de klem aan 
de zijkant van de houder (9) en trekt u 
het apparaat eruit (10).

Zorg wanneer u een mobiele 
telefoonhouder plaatst dat de display 
van het mobiele apparaat duidelijk 
zichtbaar is voor de gebruiker. Plaats 
de houder omwille van de veiligheid 
rechtop.
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Onderhoud
Uw apparaat is een product van 
toonaangevend ontwerp en 
vakmanschap en moet met zorg 
worden behandeld. De volgende tips 
kunnen u helpen om de garantie te 
behouden.
• Houd alle accessoires en 

toebehoren buiten het bereik van 
kleine kinderen.

• Gebruik of bewaar het apparaat 
niet op stoffige, vuile plaatsen. De 
bewegende onderdelen kunnen 
worden beschadigd.

• Laat het apparaat niet vallen en 
stoot of schud niet met het 
apparaat. Een ruwe behandeling 
kan de fijne mechaniek 
beschadigen.

• Gebruik geen agressieve 
chemicaliën, oplosmiddelen of 
sterke reinigingsmiddelen om het 
apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Neem contact op met het 
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt 
als het product niet goed werkt.
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