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Sissejuhatus
Käesoleva paigaldustarviku abil saab 
ühilduva Nokia autohoidiku kinnitada 
auto tuuleklaasile.

Paigaldustarviku kasutamiseks koos 
ühilduva autohoidikuga kinnitage 
tarvik tuuleklaasile, seadke see 
sobivasse asendisse ning kinnitage 
autohoidik paigaldustarviku külge.

Üldised ohutusnõuded
Järgige kõiki kohalikke seadusi. 
Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Sõiduki 
juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele. Juhtimise ajal 
tegelege paigaldustarviku või 
autohoidikuga vaid sel juhul, kui see 
tegevus teid liikluses ohtu ei sea.

Paigaldustarviku või autohoidiku 
asukoha valimisel jälgige, et see ei 
segaks ega takistaks rooli- või 
pidurisüsteeme ega muid sõidukis 
kasutusel olevaid süsteeme (nt 
turvapadi) ega piiraks juhi vaatevälja. 
Kontrollige, et turvapadja avanemis-
piirkond poleks blokeeritud ning et 
seal poleks muid avanemistakistusi.
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Veenduge, et paigaldustarvik ning 
mobiiltelefonihoidk ei paikneks 
selliselt, et liiklusõnnetuse või 
kokkupõrke korral võiksite ennast 
nende vastu ära lüüa.
Kontrollige aeg-ajalt, kas 
paigaldustarviku põhjal asuv iminapp 
kinnitub kindlalt tuuleklaasile, seda 

eelkõige siis, kui õhutemperatuur 
kõigub.
Ärge jätke paigaldustarvikut auto 
salongis otsese päikesevalguse või 
kuuma kätte. Kui õhutemperatuur 
salongis tõuseb üle +70 °C (160 °F), 
võivad paigaldustarvik ja iminapp 
viga saada ning haardumine võib 
nõrgeneda.

Paigaldus tuuleklaasile
Leidke turvaline paigalduskoht ning 
puhastage tuuleklaasi pind klaasi-
puhastusvahendi ja puhta lapiga. Kui 
salongi õhutemperatuur on alla +15 
°C (60 °F), soojendage parema 
nakkumise tagamiseks klaasi pinda ja 
iminappa juuksefööniga. Ärge 
tuuleklaasi ülemäära kuumutage, 
muidu võite selle rikkuda. 
Suruge paigaldustarviku põhjal olev 
iminapp tihedalt tuuleklaasi vastu 
(vaadake punkti 1 juhendi alguses), 

seejärel vajutage ettevaatlikult 
paigaldustarviku sees olevat kinnitus-
hooba (2) iminapa poole, et tekitada 
iminapa ja tuuleklaasi vahele vaakum. 
Kontrollige, kas iminapp on kõvasti 
kinnitunud.
Paigaldustarviku eraldamiseks tuule-
klaasi küljest vajutage kinnitushooba 
ettevaatlikult tarviku ülaosa poole (3) 
ja tõmmake iminapa serva juures 
paiknevat riba (4).
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Sobiva asendi valimine
Ärge seadke tarviku asendit juhtimise 
ajal.
Paigaldustarviku ülaosa seadmiseks 
soovitud asendisse keerake tarviku 
keskosa juurest lahti kaks kruvi, seadke 
ülaosa õigesse asendisse ja keerake 

kruvid kinni (5). Kontrollige, et tarviku 
ülaosa oleks korralikult kinni.
Tarviku ülaosas oleva paigaldusplaadi 
seadmiseks soovitud asendisse 
keerake plaadi all olev kruvi lahti, 
seadke plaat sobivasse asendisse ja 
keerake kruvi kinni (6).

Autohoidiku kinnitamine
Ühilduva Nokia autohoidiku 
kinnitamiseks paigaldusplaadi külge 
kasutage hoidiku komplektis olevat 
kruvi. 
Kui kasutate näiteks hoidikut CR-39, 
eemaldage hoidiku küljest Nokia 
kirjaga kaitseplaat, kinnitage hoidik 
kaasasoleva kruviga kinnitusplaadi 
külge ning asetage kaitseplaat tagasi 
(7). Asetage telefon hoidikusse ja 
vajutage hoidiku külgedel olevaid 

klambreid, kuni telefon püsib kindlalt 
kohal. Telefoni vabastamiseks vajutage 
vasaku klambri all olevat nuppu. 
Autohoidik CR-39 toetab järgmiste 
mõõtmetega mobiilsideseadmeid: 
kõrgus 95-120 mm, laius 42-55 mm, 
paksus 13-26 mm, suurim kaal 200 g.
Autohoidiku asukoha valikul arvestage, 
et telefoni ekraan peab olema hästi 
nähtav. Ohutuse tagamiseks 
paigaldage hoidik püstipidi.
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Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja 
viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud 
juhtnöörid aitavad säilitada seadmele 
antud garantiid.
• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed 

väikelaste käeulatusest eemal.
• Ärge kasutage ega hoidke seadet 

tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada seadme 
liikuvaid osi.

• Ärge raputage, koputage ega 
pillake seadet maha. Hoolimatu 
kohtlemine võib kahjustada 
peenmehaanikat.

• Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks tugevatoimelisi 
kemikaale ega puhastus- või 
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada selle tööd.

Kui tarvik ei tööta korralikult, 
pöörduge lähima volitatud 
teeninduskeskuse poole.


