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Introdução
O Suporte de Fácil Fixação Nokia 
HH-20 é um dispositivo que permite 
prender o porta-celular compatível ao 
pára-brisa ou painel do carro (usando 
o adesivo opcional).

Leia atentamente este manual antes 
de instalar e usar o produto.
Este produto pode conter peças 
pequenas. Mantenha-as fora do 
alcance de crianças.

Instruções gerais de segurança
Respeite todas as leis locais aplicáveis. 
Sempre mantenha as mãos desocupa-
das para operar o carro enquanto esti-
ver dirigindo. Ao dirigir, a segurança 
ao volante deve ser sempre a sua pri-
meira preocupação. Somente opere 
o dispositivo de fixação ou o porta-
celular se for seguro fazê-lo sob todas 
as condições de trânsito.

Ao instalar o dispositivo de fixação ou 
o porta-celular, verifique se eles não 
interferem ou obstruem os sistemas 
de direção ou de freio, ou outros 
sistemas usados na operação do carro 
(como airbags, por exemplo), ou se 
não afetam seu campo de visão ao 
dirigir.
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Verifique se a área de acionamento do 
airbag não está bloqueada ou 
obstruída de alguma forma.
Verifique se o dispositivo de fixação 
ou o suporte móvel não está instalado 
em um local onde você possa ficar em 
contato com eles no caso de um 
acidente ou colisão.
Verifique periodicamente se a ventosa 
de sucção na parte inferior do disposi-
tivo de fixação está bem presa ao 
pára-brisa ou painel, especialmente 
se a temperatura ambiente variar 
bastante.

Nunca deixe o dispositivo de fixação 
exposto à luz solar direta ou ao calor 
excessivo dentro do carro. O disposi-
tivo de fixação e a ventosa de sucção 
podem ser danificados e a adesão 
pode ser prejudicada se a tempera-
tura interna exceder 70°C.
Ao instalar o porta-celular, verifique 
se a tela do dispositivo móvel está 
totalmente visível para o usuário. Para 
sua segurança, instale o suporte na 
posição vertical.

Fixar ao pára-brisa

Fixar o suporte ao dispositivo 
de fixação

Para prender o suporte ao dispositivo 
de fixação, insira a trava no dispositivo 
na ranhura da parte de trás do suporte 
(consulte a etapa 1A na primeira parte 

deste manual). Gire o suporte no 
sentido horário aproximadamente 
90 graus até fixá-lo no lugar (1B).
Para retirar o suporte do dispositivo 
de fixação, gire-o no sentido anti-
horário.
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Fixar o dispositivo de fixação 
ao pára-brisa

Antes de prender o dispositivo de fixa-
ção ao pára-brisa, localize uma super-
fície segura para fixação no pára-brisa 
e limpe-a bem com um produto de 
limpeza para vidros e um pano limpo. 
Se a temperatura ambiente for inferior 
a 15°C, aqueça cuidadosamente a 
superfície e a ventosa de sucção com 
um secador de cabelo a fim de garan-
tir a boa adesão ao pára-brisa. Não 
aqueça o pára-brisa em excesso para 
não danificá-lo.

Pressione a ventosa de sucção do 
dispositivo de fixação contra o pára-
brisa (1C) e gire o anel do dispositivo 
de fixação no sentido horário (1D) 
para gerar um vácuo entre a ventosa 
de sucção e o pára-brisa. Verifique se 
o dispositivo de fixação está preso 
firmemente (1E).
Para desprender a ventosa de sucção 
do pára-brisa, gire o anel do disposi-
tivo de fixação no sentido anti-horário 
(7), puxe a alça localizada na borda da 
ventosa de sucção (8) e puxe o suporte 
com o dispositivo de fixação do pára-
brisa (9).

Fixar ao painel

Fixar o dispositivo de fixação 
ao painel

Se o produto foi fornecido com um 
adesivo, será possível anexar o 
dispositivo de fixação ao painel.

Certifique-se de que a superfície na 
qual você colará o adesivo no painel 
esteja plana, seca e limpa.
Retire a folha protetora do lado 
colante do adesivo (consulte a etapa 
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2A) e pressione o adesivo contra o 
painel para que ele fique firme no 
lugar. Quando você retirar a folha 
protetora, não toque no lado adesivo.
Pressione a ventosa de sucção do dis-
positivo de fixação contra o adesivo 
(2B). Vire a trava do dispositivo de 
fixação até a posição desejada (2C). 
Gire o anel do dispositivo de fixação 
no sentido horário (2D) para criar um 
vácuo entre a ventosa de sucção e o 
adesivo.
Para desprender a ventosa de sucção 
do adesivo, siga as mesmas etapas de 

quando desprendeu a ventosa do 
pára-brisa (7, 8 e 9).

Fixar o suporte ao dispositivo 
de fixação

Para prender o suporte ao dispositivo 
de fixação, insira a trava no disposi-
tivo na ranhura da parte de trás do 
suporte (2E). Gire o suporte no sen-
tido horário aproximadamente 90 
graus até fixá-lo no lugar (2F). Verifi-
que se o dispositivo de fixação está 
preso firmemente (2G).
Para retirar o suporte do dispositivo 
de fixação, gire-o no sentido anti-
horário.

Colocar ou remover o dispositivo móvel
Não coloque ou remova um disposi-
tivo móvel enquanto estiver dirigindo.
Para colocar o dispositivo no suporte, 
coloque o dispositivo no suporte (3), 
segure o dispositivo e empurre o braço 

(4) para prender o dispositivo firme-
mente no lugar. Para carregar a bate-
ria do dispositivo, use um carregador 
compatível.
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Para remover o dispositivo, segure o 
dispositivo a fim de evitar que ele caia, 

aperte o botão de liberação (5) e puxe 
o dispositivo do suporte (6).

Como cuidar do seu dispositivo
O seu dispositivo é um produto de 
qualidade superior e deverá ser tratado 
com cuidado. As sugestões a seguir 
ajudarão a assegurar a cobertura da 
garantia.

• Não utilize nem guarde o dispositivo 
em locais com pó e sujeira. Os 
componentes móveis poderão ser 
danificados.

• Não derrube, bata ou faça movimen-
tos bruscos com o dispositivo. 
O manuseio indevido pode quebrar 
os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, dilu-
entes ou detergentes abrasivos para 
limpar o dispositivo. Use somente um 
pano macio, limpo e seco para limpar 
a superfície do dispositivo.

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

Garantia limitada
O Certificado de Garantia encontra-se 
na caixa do produto e deve ser 
apresentado para qualquer prestação 

de serviço de assistência técnica em 
um Posto de Serviço Autorizado Nokia.
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