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Nokia Holder Easy Mount HH-20 
เปนอุปกรณยึดติดซึ่งคุณสามารถตดิท่ีวาง
โทรศัพทมือถือที่ใชรวมกันไดกับกระจก
หนารถ หรือแผงหนาปดรถโดยใชแผนติด

โปรดอานคูมือนี้ใหละเอียดกอนติดตั้งและ
ใชงานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑนี้มีช้ินสวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็
ใหพนมอืเด็กเล็ก

คําแนะนําดานความปลอดภัยทั่วไป
ควรปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใช
มือจับสิ่งอ่ืนใด เมือ่คุณขับข่ีรถยนตอยู 
สิ่งสําคญัอันดับแรกทีคุ่ณควรคํานึงในขณะ
ขับข่ียานพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทองถนน ควรใชงานอุปกรณยึดติดหรือ
ที่วางโทรศัพทมือถือเมือ่ใชงานไดอยาง
ปลอดภัยในขณะขับข่ีเทานั้น

เมือ่ตดิตั้งอุปกรณยึดติดหรือท่ีวาง
โทรศัพทมือถือ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณดังกลาวไมรบกวนหรือขัดขวาง
พวงมาลัยหรือระบบเบรก หรือระบบอ่ืนๆ 
ที่ใชงานขณะขับข่ีรถ (เชน ถุงลมนิรภัย) 
หรือบดบังวสิัยทัศนของคุณขณะขับข่ี
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ตรวจสอบวาอุปกรณนีไ้มไดกีดขวางการ
ทํางานของถุงลมนิรภัยหรือทําใหถงุลม
นิรภัยเสยีหาย
ตรวจสอบวาอุปกรณยึดติดหรือท่ีวาง
โทรศัพทมือถือไมไดตดิตัง้อยูในบริเวณ
ที่คุณอาจกระแทกโดนหากเกิดอุบัตเิหตุ
หรือการชน
หมัน่ตรวจเช็คเปนระยะวาตัวดูดท่ีดานลาง
ของอุปกรณยึดติดติดแนนกับกระจก
หนารถหรือแผงหนาปดรถ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเมื่ออุณหภูมโิดยรอบเปล่ียนแปลง
อยางมาก

อยาใหอุปกรณยึดติดท่ีอยูภายในรถไดรับ
แสงแดดโดยตรงหรือไดรับความรอนมาก
เกินไป อุปกรณยึดตดิและตวัดูดอาจไดรับ
ความเสยีหาย และการยึดติดอาจมี
ประสิทธิภาพลดลงหากอุณหภูมิภายในรถ
เกิน +70°C (160°F)

ขณะตดิท่ีวางโทรศพัทมือถือ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาผูใชสามารถมองเหน็
หนาจอโทรศพัทมือถือไดอยางชัดเจน 
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ควรตดิตั้ง
ที่วางในตําแหนงตั้งตรง

การติดเขากับกระจกหนารถ

การติดที่วางเขากับอุปกรณยึดติด
ในการตดิท่ีวางโทรศัพทมอืถือเขากับ
อุปกรณยึดติด ใหใสที่ติดเขากับอุปกรณ

ยึดติดลงในชองที่ดานหลังของทีว่าง 
(โปรดดูข้ันตอน 1A ทีห่นาแรกๆ ของ
คูมือนี้) หมุนที่วางตามเข็มนาฬิกา
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ประมาณ 90 องศาจนกระท่ังล็อกเขาที่ 
(1B)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณยึดตดิ 
ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา

การติดอุปกรณยึดติดกับกระจก
หนารถ
กอนที่คุณจะติดอุปกรณยึดติดกับกระจก
หนารถ ใหหาตําแหนงการยึดติดท่ี
ปลอดภัยตรงกระจกหนารถ และทําความ
สะอาดพ้ืนผิวบริเวณนั้นใหทั่วโดยใชน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกและผาขนหนทูี่
สะอาด หากอุณหภูมโิดยรอบต่ํากวา 
+15°C (60°F) ใหคอยๆ ใชที่เปาผมเปาให
พ้ืนผิวบริเวณดังกลาวและตวัดูดใหอุน
เพ่ือใหแนใจวามีการยึดเกาะกับกระจก
หนารถแนนดี โปรดแนใจวาคุณไมไดทํา
ใหกระจกหนารถรอนมากจนเกนิไปเพ่ือ
ไมใหกระจกเสียหาย

กดตัวดูดของอุปกรณยึดตดิเขากับกระจก
หนารถ (1C) และหมุนวงแหวนบนอุปกรณ
ยึดติดตามเข็มนาฬิกา (1D) เพ่ือทําใหเกิด
สุญญากาศระหวางตวัดูดและกระจก
หนารถ ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ
ยึดติดติดแนนดีแลว (1E)

ในการถอดตวัดูดออกจากกระจกหนารถ 
ใหหมุนวงแหวนบนอุปกรณยึดตดิทวนเข็ม
นาฬิกา (7) ดึงทีดึ่งตรงขอบตวัดูด (8) 
และดึงที่วางพรอมอุปกรณยึดติดออกจาก
กระจกหนารถ (9)
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การติดเขากับแผงหนาปดรถ

การติดอุปกรณยึดติดกับแผง
หนาปดรถ
หากแผนติดมมีากับผลิตภัณฑ คุณ
สามารถติดอุปกรณยึดตดิกับแผงหนาปด
รถได
ตรวจสอบใหแนใจวาพ้ืนผิวบริเวณที่คุณ
ติดแผนติดกับแผงหนาปดรถนั้นแบนราบ 
แหง และไมมีสิง่สกปรกและฝุน
ลอกแผนปองกันออกจากแผนตดิดานที่มี
กาว (ดูข้ันตอนที่ 2A) และกดแผนติดเขา
กับแผงหนาปดรถเพ่ือใหติดกันแนน 
เมือ่คณุลอกแผนปองกันออกจากแผนตดิ 
อยาสัมผัสดานที่มีกาว
กดตัวดูดของอุปกรณยึดติดเขากับแผนติด 
(2B) หมุนที่ติดบนอุปกรณยึดติดไปยัง
ตําแหนงที่ตองการ (2C) หมนุวงแหวน

ที่อุปกรณยึดตดิตามเข็มนาฬิกา (2D) 
เพ่ือทําใหเกิดสุญญากาศระหวางตัวดูด
และแผนติด
ในการถอดตวัดูดออกจากแผนติด 
ใหปฏบิัติเชนเดียวกับวิธีการถอดตวัดูด
ออกจากกระจกหนารถ (7, 8 และ 9)

การติดที่วางเขากับอุปกรณยึดติด
ในการตดิท่ีวางโทรศพัทมอืถือเขากับ
อุปกรณยึดติด ใหใสที่ติดเขากับอุปกรณ
ยึดติดลงในชองที่ดานหลังของทีว่าง (2E) 
หมนุที่วางตามเข็มนาฬิกาประมาณ 90 
องศาจนกระทั่งล็อกเขาที่ (2F) ตรวจสอบ
ใหแนใจวาอุปกรณยึดติดติดแนนดีแลว 
(2G)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณยึดตดิ 
ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา
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การใสหรือถอดโทรศัพทมือถือออก
อยาใสหรอืถอดโทรศัพทมอืถอืออกใน
ขณะขับรถ
ในการใสโทรศพัทเขาไปในท่ีวาง ใหใส
โทรศัพทเขาไปในที่วาง (3), ถือโทรศัพท
ไว แลวดันแขน (4) ใหล็อกโทรศัพท
ใหแนน 

ในการชารจแบตเตอรี่โทรศัพทของคุณ 
ใหใชอุปกรณชารจที่ใชรวมกันได
ในการนําโทรศัพทออก ใหถือโทรศพัทไว
เพ่ือปองกันไมใหโทรศพัทตก, ดันปุมปลด 
(5) และดึงโทรศพัทออกจากอุปกรณยึดติด 
(6)

การดูแลอุปกรณของคุณ
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรใชงานอุปกรณอยาง
ระมัดระวัง คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุนหรือ

ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่สามารถขยับไดเสียหายได

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
กลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาด
ทําความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ
เทานั้น
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• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําให

อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ
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