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Introdução
Este dispositivo de fixação permite-lhe 
fixar o apoio do seu telemóvel Nokia 
compatível ao pára-brisas do seu 
veículo.

Para utilizar o dispositivo de fixação 
com o apoio de telemóvel compatível, 
fixe o dispositivo ao pára-brisas, 
ajuste-o para a posição pretendida e 
instale o apoio de telemóvel no 
dispositivo de fixação.

Instruções gerais de segurança
Cumpra toda a legislação local. 
Mantenha sempre as mãos livres para 
operar o veículo enquanto conduz. 
Enquanto conduz, a sua principal 
preocupação deve ser a segurança na 
estrada. O dispositivo de fixação ou o 
apoio de telemóvel só devem ser 
utilizados se a respectiva operação 

for segura em todas as condições de 
condução.
Quando instalar o dispositivo de 
fixação ou o apoio de telemóvel, 
certifique-se de que estes não 
interferem nem estorvam os sistemas 
de condução ou travagem, ou outros 
sistemas utilizados na operação do 
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veículo (por exemplo, os airbags), nem 
perturbam o seu raio de visão 
enquanto conduz. 
Certifique-se de que o accionamento 
do airbag não é bloqueado ou 
afectado de qualquer forma.
Assegure-se de que o dispositivo de 
fixação ou o apoio de telemóvel não é 
instalado num local onde possa atingi-
lo, em caso de acidente ou colisão.
Periodicamente, verifique se a 
ventosa situada na parte inferior do 

dispositivo de fixação está 
firmemente presa ao pára-brisas, 
especialmente se a temperatura 
ambiente sofrer grandes oscilações.
Nunca deixe o dispositivo de fixação 
no interior do veículo, directamente 
exposto ao sol ou a um calor 
excessivo. O dispositivo de fixação e a 
ventosa podem ficar danificados e a 
aderência pode ser reduzida se a 
temperatura interior exceder +70°C 
(160°F).

Fixação a um pára-brisas
Escolha uma superfície segura de 
fixação no pára-brisas e limpe-a 
cuidadosamente, com um produto de 
limpeza de vidros e um pano limpo. 
Se a temperatura ambiente for 
inferior a +15°C (60°F), aqueça com 
cuidado a superfície e a ventosa, 
utilizando um secador de cabelo, para 

assegurar uma firme aderência ao 
pára-brisas. Não aqueça 
excessivamente o pára-brisas, para 
evitar danificá-lo. 
Pressione com firmeza, contra o 
pára-brisas, a ventosa situada na 
parte inferior do dispositivo de 
fixação (ver o passo 1 no início deste 
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guia) e empurre cuidadosamente a 
alavanca de bloqueio no interior do 
dispositivo de fixação (2), na direcção 
da ventosa, para criar um vácuo entre 
a ventosa e o pára-brisas. Certifique-
se de que a ventosa está firmemente 
fixada.

Para remover o dispositivo de fixação 
do pára-brisas, empurre com cuidado 
a alavanca de bloqueio na direcção da 
parte superior do dispositivo de 
fixação (3) e puxe a tira localizada na 
extremidade da ventosa (4).

Colocação na posição pretendida
Não ajuste o dispositivo de fixação 
enquanto conduz.
Para colocar a parte superior do 
dispositivo de fixação na posição 
pretendida, desaperte os dois 
parafusos situados no centro do 
dispositivo de fixação, rode a parte 
superior para a posição pretendida e 
aperte os parafusos (5). Certifique-se 
de que a parte superior do dispositivo 
fica correctamente fixado.
Para colocar o suporte de fixação, 
situado na parte superior do 

dispositivo de fixação, na posição 
pretendida, desaperte o parafuso 
situado por baixo do suporte, rode-o 
para a posição desejada, e aperte o 
parafuso (6).
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Instalar o apoio de telemóvel
Para fixar um apoio de telemóvel 
Nokia compatível ao suporte de 
fixação, utilize o parafuso fornecido 
com o apoio. 
Por exemplo, para utilizar o apoio de 
telemóvel CR-39, remova do apoio o 
revestimento de protecção com o 
texto Nokia, instale o apoio no 
suporte de fixação, utilizando o 
parafuso fornecido, e volte a colocar 
o revestimento de protecção (7). 
Coloque o telefone no apoio e 
pressione os grampos situados nas 
partes laterais do apoio, até o 

telefone ficar correctamente 
instalado. Para soltar o telefone, 
prima o botão localizado por baixo do 
grampo esquerdo. O apoio de 
telemóvel CR-39 suporta dispositivos 
móveis com as seguintes dimensões: 
altura 95 - 120 mm, largura 
42 - 55 mm, espessura 13 - 26 mm, 
peso 200 g, no máximo.
Ao fixar o apoio de telemóvel, 
certifique-se de que o visor do 
telefone fica claramente visível para o 
utilizador. Para sua segurança, instale 
o apoio na posição vertical.

Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de 
qualidade superior e deverá ser 
tratado com cuidado. As sugestões 

que se seguem ajudá-lo-ão a 
preservar a cobertura da garantia.
• Mantenha todos os acessórios fora 

do alcance das crianças.
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• Não utilize ou guarde o dispositivo 
em locais com pó e sujidade. Os 
respectivos componentes móveis 
podem ser danificados.

• Não deixe cair, não bata nem 
abane o dispositivo. Um 
manuseamento descuidado pode 
partir os mecanismos mais 
delicados.

• Não utilize produtos químicos, 
diluentes ou detergentes abrasivos 
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura 
pode obstruir os componentes 
móveis e impedir um 
funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar 
correctamente, leve-o ao serviço de 
assistência autorizado mais próximo.


