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Nokia Holder Easy Mount HH-20 
เปนอุปกรณยึดติดซึ่งคุณสามารถตดิท่ีวาง
โทรศัพทมือถือที่ใชรวมกันไดกับกระจก
หนารถ หรือแผงหนาปดรถโดยใชแผนติด

โปรดอานคูมือนี้ใหละเอียดกอนติดตั้ง
และใชงานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑนี้อาจมช้ิีนสวนขนาดเล็ก 
โปรดเก็บช้ินสวนเหลานี้ใหพนมือเด็ก

คําแนะนําดานความปลอดภัยทั่วไป
ควรปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใช
มือจับสิ่งอ่ืนใด เมือ่คุณขับข่ีรถยนตอยู 
สิ่งสําคญัอันดับแรกทีคุ่ณควรคํานึงในขณะ
ขับข่ียานพาหนะ คอื ความปลอดภัย
บนทองถนน ควรใชงานอุปกรณยึดตดิ

หรือท่ีวางโทรศัพทมอืถอืเมื่อใชงาน
ไดอยางปลอดภัยในขณะขับข่ีเทานั้น
เมือ่ตดิตั้งอุปกรณยึดติดหรือท่ีวาง
โทรศัพทมือถือ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณดังกลาวไมรบกวนหรือขัดขวาง
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พวงมาลัยหรือระบบเบรก หรือระบบอ่ืนๆ 
ที่ใชงานขณะขับข่ีรถ (เชน ถงุลมนริภัย) 
หรือบดบังวสิัยทัศนของคุณขณะขับข่ี
ตรวจสอบวาอุปกรณนีไ้มไดกีดขวาง
การทํางานของถุงลมนิรภัยหรือทําให
ถุงลมนิรภัยเสยีหาย
ตรวจสอบวาอุปกรณยึดติดหรือท่ีวาง
โทรศัพทมือถือไมไดตดิตัง้อยูในบริเวณ
ที่คุณอาจกระแทกโดนหากเกิดอุบัตเิหตุ
หรือการชน
หมัน่ตรวจเช็คเปนระยะวาตัวดูดท่ี
ดานลางของอุปกรณยึดติดตดิแนนกับ
กระจกหนารถหรือแผงหนาปดรถ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออุณหภูมิโดยรอบ
เปล่ียนแปลงอยางมาก
อยาใหอุปกรณยึดติดท่ีอยูภายในรถไดรับ
แสงแดดโดยตรงหรือไดรับความรอนมาก
เกินไป อุปกรณยึดตดิและตวัดูดอาจไดรับ

ความเสยีหาย และการยึดติดอาจมี
ประสิทธิภาพลดลงหากอุณหภูมิภายในรถ
เกิน +70°C (160°F)

ขณะตดิท่ีวางโทรศพัทมือถือ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาผูใชสามารถ
มองเห็นหนาจอโทรศัพทมอืถอืไดอยาง
ชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของคุณ 
ควรติดตั้งที่วางในตําแหนงตั้งตรง
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การติดเขากับกระจกหนารถ

การติดที่วางเขากับอุปกรณ
ยึดติด
ในการตดิท่ีวางโทรศัพทมอืถือเขากับ
อุปกรณยึดติด ใหใสที่ติดเขากับอุปกรณ
ยึดติดลงในชองที่ดานหลังของที่วาง 
(โปรดดูข้ันตอน 1A ทีห่นาแรกๆ ของ
คูมือนี้) หมุนที่วางตามเข็มนาฬิกา
ประมาณ 90 องศาจนกระท่ังล็อกเขาที่ 
(1B)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณยึดตดิ 
ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา

การติดอุปกรณยึดติดกับ
กระจกหนารถ
กอนที่คุณจะติดอุปกรณยึดติดกับกระจก
หนารถ ใหหาตําแหนงการยึดติดท่ี

ปลอดภัยตรงกระจกหนารถ และ
ทําความสะอาดพ้ืนผิวบริเวณนั้น
ใหทั่วโดยใชน้ํายาทําความสะอาด
กระจกและผาขนหนูทีส่ะอาด หาก
อุณหภูมิโดยรอบต่ํากวา +15°C (60°F) 
ใหคอยๆ ใชที่เปาผมเปาใหพ้ืนผิว
บริเวณดังกลาวและตัวดูดใหอุนเพ่ือให
แนใจวามีการยึดเกาะกับกระจกหนารถ
แนนดี โปรดแนใจวาคุณไมไดทําให
กระจกหนารถรอนมากจนเกินไปเพ่ือ
ไมใหกระจกเสียหาย
กดตัวดูดของอุปกรณยึดตดิเขากับ
กระจกหนารถ (ดูข้ันตอน 1C) และหมุน
วงแหวนบนอุปกรณยึดติดตามเข็ม
นาฬิกา (1D) เพ่ือทําใหเกิดสุญญากาศ
ระหวางตัวดูดและกระจกหนารถ 
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ตรวจสอบวาอุปกรณยึดติดตดิแนน
ดีแลว (1E)

ในการถอดตัวดูดออกจากกระจกหนารถ 
ใหหมุนวงแหวนบนอุปกรณยึดตดิ

ทวนเข็มนาฬิกา (6) ดึงที่ดึงตรงขอบ
ตัวดูด (7) และดึงที่วางพรอมอุปกรณ
ยึดติดออกจากกระจกหนารถ (8)

การติดเขากับแผงหนาปดรถ

การติดอุปกรณยึดติดกับ
แผงหนาปดรถ
หากแผนติดมมีากับผลิตภัณฑ คุณ
สามารถติดอุปกรณยึดตดิกับแผง
หนาปดรถได
ตรวจสอบใหแนใจวาพ้ืนผิวบริเวณที่
คุณตดิแผนตดิกับแผงหนาปดรถนั้น
แบนราบ แหง และไมมีสิง่สกปรกและ
ฝุน

ลอกแผนปองกันออกจากแผนตดิดาน
ที่มีกาว (ดูข้ันตอนที่ 2A) และกด
แผนติดเขากับแผงหนาปดรถเพ่ือให
ติดกันแนน เมือ่คณุลอกแผนปองกัน
ออกจากแผนติด อยาสมัผัสดานที่มีกาว
กดตัวดูดของอุปกรณยึดตดิเขากับ
แผนติด (2B)

หมนุที่ติดบนอุปกรณยึดติดไปยัง
ตําแหนงที่ตองการ (2C) หมนุวงแหวน
ที่อุปกรณยึดตดิตามเข็มนาฬิกา (2D) 
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เพ่ือทําใหเกิดสุญญากาศระหวางตัวดูด
และแผนตดิ
ในการถอดตัวดูดออกจากแผนติด 
ใหปฏิบตัิเชนเดียวกับวิธีการถอดตัวดูด
ออกจากกระจกหนารถ (6, 7 และ 8)

การติดที่วางเขากับอุปกรณยึดติด
ในการตดิท่ีวางโทรศัพทมอืถือเขากับ
อุปกรณยึดติด ใหใสที่ติดเขากับอุปกรณ

ยึดติดลงในชองที่ดานหลังของทีว่าง (2E) 
หมนุที่วางตามเข็มนาฬิกาประมาณ 
90 องศาจนกระทั่งล็อกเขาที่ (2F) 
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณยึดตดิ
ติดแนนดีแลว (2G)

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณยึดตดิ 
ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา

การใสหรือนําโทรศัพทมอืถือออก
อยาใสหรอืนําโทรศัพทมอืถอืออก
ในขณะขับรถ
ในการใสโทรศพัทเขาไปในท่ีวาง ใหใส
โทรศัพทเขาไปในที่วาง (ดูข้ันตอนที่ 3) 
ใชนิ้วโปงกดที่ดานหลังของที่วาง แลว
ดันโทรศัพทไปดานหลัง (4) เล่ือนสวิตช
ที่อยูดานบนของที่วางไปทางซาย (5) 

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทล็อคเขาท่ี
แนนดีแลว ในการชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณ ใหใชอุปกรณชารจ
ที่ใชรวมกันได เสียบปล๊ักของที่ชารจ
เขากับชองเสยีบอุปกรณชารจบน
โทรศัพทของคุณ
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ในการนําโทรศัพทออก ใหเล่ือนสวติช
ไปทางขวา ใชนิ้วโปงกดท่ีดานหลังของ
ที่วาง แลวดึงโทรศพัทออกจากท่ีวาง

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
ใชงานอุปกรณของคุณดวยความระมัดระวัง 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก อุปกรณสวนที่สามารถ
ขยับไดอาจเสียหายได

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
กลไกเกิดความเสียหายได

• ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ
สะอาดพ้ืนผิวของอุปกรณเทานั้น

• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด และ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
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