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Bevezetõ
Ez a rögzítõeszköz lehetõvé teszi, 
hogy a kompatibilis Nokia mobiltartót 
az autó szélvédõjére szereljük.
Ahhoz, hogy a rögzítõeszközt egy 
kompatibilis mobiltartóval 

használhassuk, a rögzítõeszközt fel 
kell szerelnünk a szélvédõre, be kell 
állítani a kívánt helyzetbe, majd a 
mobiltartót csatlakoztatni kell hozzá.

Általános biztonsági útmutatás
Tartsuk be a helyi törvényeket. 
Vezetés közben mindig hagyjuk 
szabadon kezeinket, hogy a jármûvet 
irányíthassuk. A biztonság legyen 
vezetés közben a legfontosabb 
szempont. Vezetés közben csak akkor 
használjuk a rögzítõeszközt vagy a 
mobiltartót, ha azok használata 
biztonságos.

A rögzítõeszköz és a mobiltartó 
felszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, 
hogy azok nem zavarják meg vagy 
nem gátolják mûködésében a 
kormány- és fékrendszert, illetve 
egyéb, az autó mûködtetéséhez 
szükséges (például légzsák-) 
rendszereket, valamint nem gátolják a 
vezetõt a kilátásban. 
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Gyõzõdjünk meg arról, hogy a légzsák 
kinyílását semmi sem akadályozza 
vagy lassítja.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
rögzítõeszköz és a mobiltartó olyan 
helyre van felszerelve, ahol nem okoz 
sérülést baleset vagy ütközés esetén.
Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a 
rögzítõeszköz alján lévõ 
tapadókorong biztosan rögzül a 

szélvédõn, fõleg, ha a környezeti 
hõmérséklet nagymértékben változik.
Soha ne tegyük ki a rögzítõeszközt az 
autó belsejében közvetlen napfénynek 
vagy magas hõ hatásának. A 
rögzítõeszköz és a tapadókorong 
megsérülhet, illetve a rögzítés 
meggyengülhet, ha a belsõ 
hõmérséklet meghaladja a +70 °C-t 
(160 °F).

Felszerelés a szélvédõre
Keressünk egy biztonságos rögzítési 
helyet a szélvédõn, majd alaposan 
tisztítsuk meg a felületet 
ablaktisztítóval és egy tiszta ronggyal. 
Ha a környezeti hõmérséklet +15 °C 
(60 °F) alatt van, óvatosan melegítsük 
fel a felületet és a tapadókorongot 
egy hajszárítóval, így biztos tapadást 
érhetünk el. Ügyeljünk arra, hogy ne 

melegítsük fel túlzottan a szélvédõt, 
mert az megsérülhet. 
A rögzítõeszköz alján lévõ 
tapadókorongot nyomjuk 
határozottan a szélvédõhöz (lásd az 
útmutató elején található 1. lépést), 
és a tapadókorong és a szélvédõ közti 
vákuum létrehozásához óvatosan 
nyomjuk a rögzítõeszköz belsejében 
található rögzítõkart (2) a 
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tapadókorong felé. Ellenõrizzük, hogy 
megfelelõen rögzítettük-e a 
tapadókorongot.
Ha le akarjuk szerelni a rögzítõeszközt 
a szélvédõrõl, óvatosan nyomjuk a 

rögzítõkart a rögzítõeszköz teteje felé 
(3), és húzzuk meg a tapadókorong 
két szélén található szíjat (4).

Beállítás a kívánt helyzetbe
Ne próbáljuk vezetés közben igazítani 
a rögzítõeszközt.
A rögzítõeszköz tetejének kívánt 
helyzetbe állításához lazítsuk meg a 
két csavart a rögzítõeszköz közepén, 
forgassuk a felsõ részt a kívánt 
helyzetbe, majd szorítsuk meg a 
csavarokat (5). Gyõzõdjünk meg arról, 

hogy az eszköz felsõ része biztoson 
rögzül a helyén.
A rögzítõeszköz felsõ részén található 
rögzítõlap kívánt helyzetbe 
állításához lazítsuk meg a lap alatti 
csavart, forgassuk a lapot a kívánt 
helyzetbe, majd szorítsuk meg a 
csavart (6).

A mobiltartó rögzítése
A kompatibilis Nokia mobiltartó 
rögzítõlapra való felszereléséhez 
használjuk a tartóhoz kapott csavart.

Például a CR-39 mobiltartó 
használatához távolítsuk el a Nokia 
feliratú védõlapot a tartóról, rögzítsük 
a tartót a rögzítõlapra a kapott 
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csavarral, majd helyezzük vissza a 
védõlapot (7). Helyezzük a telefont a 
tartóba, majd nyomjuk a karokat a 
tartó két oldalán addig, amíg a 
telefon biztosan a helyére nem rögzül. 
A telefon rögzítésének kioldásához 
nyomjuk meg a bal oldali kar alatti 
gombot. A CR-39 mobiltartó a 
következõ méretekkel rendelkezõ 
mobilkészülékeket támogatja: 

magasság: 95-120 mm; szélesség: 
42-55 mm; vastagság: 13-26 mm; 
tömeg: legfeljebb 200 g.
Amikor a mobiltartót felszereljük, 
gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
felhasználó tökéletesen látja a telefon 
kijelzõjét. Biztonságunk érdekében a 
tartót függõlegesen rögzítsük.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú 
tervezés és kivitelezés eredménye, és 
gondos kezelést igényel. Az alábbi 
javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.
• Minden tartozékot tartsunk 

kisgyermekektõl távol.
• A készüléket ne használjuk és ne 

tároljuk poros, piszkos helyen. 

A por károsíthatja a készülék 
mozgó alkatrészeit.

• A készüléket ne ejtsük le, ne 
ütögessük és ne rázogassuk. A 
durva bánásmód kárt tehet a 
készülék finommechanikájában.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs 
vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.
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• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket 
használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem mûködne 
megfelelõen, forduljunk a 
legközelebbi márkaszervizhez.


