
Nokia teline HH-20 ja CR-122
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© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia 
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n 

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Johdanto
Nokia teline HH-20 on asennuslaite, 
jonka avulla voit kiinnittää 
yhteensopivan autotelineen auton 
tuulilasiin. Voit myös kiinnittää sen 
valinnaisen tarratyynyn avulla 
kojelautaan.

Lue tämä opas huolellisesti ennen 
tuotteen asentamista ja käyttöä.
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. 
Pidä ne poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

Yleisiä turvallisuusohjeita
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. 
Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun 
kuin auton hallintaan sitä ajaessasi. 
Aseta ajaessasi ajoturvallisuus 
etusijalle. Käytä asennuslaitetta tai 
autotelinettä vain, jos se on turvallista 
kaikissa ajotilanteissa.
Kun asennat asennuslaitteen ja 
autotelineen, varmista, etteivät ne 

häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä 
tai muita autossa käytettäviä 
järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) 
tai estä niiden käyttöä tai häiritse 
näkökenttääsi ajon aikana.
Tarkista, että turvatyyny pääsee 
täyttymään vapaasti.
Varmista, että asennuslaite ja 
autoteline asennetaan sellaiseen 
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paikkaan, jossa ne eivät osu 
kuljettajaan tai matkustajiin 
onnettomuus- tai törmäystilanteessa.
Tarkista aika ajoin, että 
asennuslaitteen pohjassa oleva 
imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa 
tai kojelaudassa erityisesti silloin, kun 
ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.
Älä jätä asennuslaitetta koskaan 
autoon, kun sinne paistaa aurinko 

suoraan tai on hyvin kuuma. 
Asennuslaite ja imukuppi voivat 
vahingoittua ja kiinnittyminen voi 
höltyä, jos sisälämpötila ylittää 
+70 °C.
Kun kiinnität autotelinettä, varmista, 
että käyttäjä näkee langattoman 
laitteen näytön hyvin. Turvallisuuden 
vuoksi asenna teline pystyasentoon.

Kiinnittäminen tuulilasiin

Autotelineen kiinnittäminen 
asennuslaitteeseen

Liitä autoteline asennuslaitteeseen 
asettamalla asennuslaitteen salpa 
sille kuuluvaan paikkaan autotelineen 
takana (katso vaihe 1A tämän oppaan 
alussa). Kierrä autotelinettä 
myötäpäivään noin 90 astetta, kunnes 
se lukittuu paikalleen (1B).

Voit poistaa autotelineen 
asennuslaitteesta kiertämällä 
telinettä vastapäivään.

Asennuslaitteen kiinnittäminen 
tuulilasiin

Ennen kuin liität asennuslaitteen 
tuulilasiin, etsi turvallinen 
kiinnityspinta tuulilasista ja puhdista 
pinta huolellisesti lasinpesuaineella ja 
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puhtaalla liinalla. Jos lämpötila on alle 
+15°C, lämmitä lasin pintaa ja 
imukuppia varovasti 
hiustenkuivaajalla, jotta imukuppi 
kiinnittyy tuulilasiin tukevasti. Varo, 
ettet vahingoita tuulilasia 
kuumentamalla sitä liikaa.
Paina asennuslaitteen imukuppia 
tuulilasia vasten (katso vaihe 1C) ja 
kierrä kiinnitysosan rengasta 
myötäpäivään (1D), jolloin imukupin 

ja tuulilasin väliin syntyy tyhjiö. 
Tarkista, että asennuslaite on 
kiinnittynyt lujasti (1E).
Kun haluat irrottaa imukupin 
tuulilasista, kierrä asennuslaitteen 
rengasta vastapäivään (6), vedä 
imukupin reunassa olevaa hihnaa (7) 
ja vedä autoteline yhdessä 
asennuslaitteen kanssa irti 
tuulilasista (8).

Kiinnittäminen kojelautaan

Asennuslaitteen kiinnittäminen 
kojelautaan

Jos tuotteen mukana on toimitettu 
tarratyyny, voit kiinnittää 
asennuslaitteen sen avulla 
kojelautaan.
Varmista, että pinta, johon tarratyyny 
kiinnitetään, on tasainen, kuiva, 
puhdas ja pölytön.

Irrota suojakalvo tarratyynyn toiselta 
puolelta (katso vaihe 2A) ja paina 
tyynyä kojelautaa vasten niin, että se 
pysyy tiukasti paikallaan. Kun irrotat 
tarratyynyn suojakalvoa, varo 
koskettamasta liimapuolta.
Paina asennuslaitteen imukuppi 
tarratyynyä (2B) vasten.
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Käännä asennuslaitteessa oleva salpa 
haluamaasi asentoon (2C). Muodosta 
tyhjiö imukupin ja tarratyynyn väliin 
kiertämällä asennuslaitteen rengasta 
myötäpäivään (2D).
Kun haluat irrottaa imukupin 
tarratyynystä, toimi samalla tavalla 
kuin irrotettaessa imukuppia 
tuulilasista (6, 7 ja 8).

Autotelineen kiinnittäminen 
asennuslaitteeseen

Liitä autoteline asennuslaitteeseen 
asettamalla asennuslaitteen salpa 
sille kuuluvaan paikkaan autotelineen 
takana (2E). Kierrä autotelinettä 
myötäpäivään noin 90 astetta, kunnes 
se lukittuu paikalleen (2F). Varmista, 
että asennuslaite on kiinnittynyt 
lujasti (2G).
Voit poistaa autotelineen 
asennuslaitteesta kiertämällä 
telinettä vastapäivään.

Langattoman laitteen asettaminen telineeseen 
tai poistaminen siitä

Älä aseta langatonta laitetta 
telineeseen tai poista sitä telineestä 
ajon aikana.
Kun haluat asettaa laitteen 
autotelineeseen, aseta laite 
telineeseen (katso vaihe 3), 

paina telineen takaosaa peukalollasi 
ja työnnä laite takaosaan (4). Liu'uta 
telineen päällä olevaa kytkintä 
vasemmalle (5). Varmista, että laite on 
lukittunut lujasti paikalleen. Voit 
adata laitteen akkua yhteensopivalla 
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laturilla. Liitä laturin pistoke laitteen 
laturiliittimeen.

Kun haluat poistaa laitteen, liu'uta 
kytkintä oikealle, paina telineen 
takaosaa peukalollasi ja vedä laite 
pois telineestä.

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitettasi huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua 
ylläpitämään takuusuojasi.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa paikassa. 
Sen liikkuvat osat voivat 
vahingoittua.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. 
Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa mekaanisia osia.

• Puhdista laitteen pinta vain 
pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla 
kankaalla.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia 
sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.
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