
Holderfestet Nokia 
HH-20 og CR-122
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Innledning
Med holderfestet Nokia HH-20 kan du 
feste en kompatibel mobilholder til 
bilens frontrute, eller du kan feste den 
til dashbordet ved hjelp av tapeputen.

Les denne veiledningen nøye før du 
installerer og bruker produktet.
Produktet kan inneholde små deler. 
Oppbevar delene utilgjengelig for 
små barn.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner
Overhold all lokal lovgivning. Sørg for 
at du alltid har frie hender til å betjene 
bilen når du kjører. Din første prioritet 
når du kjører er veisikkerhet. Bruk bare 
festeenheten eller mobilholderen hvis 
det er trygt under alle kjøreforhold.
Når du installerer festeenheten eller 
mobilholderen, må du sørge for at de 
ikke kommer i konflikt med eller er til 
hinder for styringen eller 

bremsesystemet eller andre systemer 
som brukes i bilen (for eksempel 
kollisjonsputer), eller forstyrrer 
synsfeltet ditt mens du kjører.
Kontroller at kollisjonsputene ikke 
blokkeres på noen måte.
Kontroller at festeenheten eller 
mobilholderen ikke installeres der du 
kan komme i kontakt med dem dersom 
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det skulle oppstå en ulykke eller 
kollisjon.
Du må regelmessig kontrollere at 
sugekoppen nederst på festeenheten 
er godt festet til frontruten eller 
dashbordet, spesielt ved store 
temperaturendringer.
Ikke plasser enheten slik at den står i 
direkte sollys eller blir utsatt for svært 
høy temperatur i bilen. Festeenheten 

og sugekoppen kan skades, og 
festeevnen kan svekkes hvis den 
innvendige temperaturen i bilen 
overstiger +70 °C.
Når du fester en mobilholder, må du 
sørge for at displayet på mobilenheten 
er godt synlig for brukeren. Installer 
holderen i oppreist stilling av 
sikkerhetsgrunner.

Feste til frontruten

Feste holderen til festeenheten
Sett låsemekanismen på festeenheten 
inn i sporet på baksiden av holderen 
for å feste mobilholderen til 
festeenheten (se trinn 1A i 
begynnelsen av denne veiledningen). 
Vri holderen om lag 90 grader med 
klokken inntil den låses på plass (1B).

Vri holderen mot klokken for å koble 
holderen fra festeenheten.

Feste festeenheten på 
frontruten

Før du fester festeenheten til 
frontruten, må du finne et trygt 
festepunkt på frontruten og rengjøre 
overflaten grundig med glassrens og 
en ren klut. Hvis 
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omgivelsestemperaturen er under 
+15 °C (60 °F), varmer du overflaten 
og sugekoppen forsiktig med en 
hårtørrer for å forsikre deg om at 
enheten får godt feste på frontruten. 
Sørg for at frontruten ikke påføres 
skade ved at du varmer den opp for 
mye.
Trykk sugekoppen på festeenheten 
mot frontruten (se trinn 1C), og vri 
ringen på festeenheten med klokken 

(1D), slik at det dannes vakuum 
mellom sugekoppen og frontruten. 
Kontroller at festeenheten sitter godt 
fast (1E).
Hvis du vil løsne sugekoppen fra 
frontruten, vrir du ringen på 
festeenheten mot klokken (6), drar i 
tappen på kanten av sugekoppen (7) 
og drar holderen med festeenheten løs 
fra frontruten (8).

Feste til dashbordet

Feste festeenheten på 
dashbordet

Hvis det fulgte med en tapepute da du 
kjøpte produktet, kan du feste 
festeenheten til dashbordet.
Kontroller at overflaten på dashbordet 
der du skal feste puten, er flat, tørr 
og ren.

Fjern beskyttelsesarket fra den 
klebrige siden av tapeputen 
(se trinn 2A), og trykk puten mot 
dashbordet slik at den fester seg godt. 
Ikke ta på den klebrige siden når du 
fjerner beskyttelsesarket fra 
tapeputen.
Trykk sugekoppen på festeenheten 
mot puten (2B).
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Drei låsemekanismen på festeenheten 
til ønsket posisjon (2C). Vri ringen på 
festeenheten med klokken (2D), slik at 
det dannes vakuum mellom 
sugekoppen og puten.
Hvis du vil løsne sugekoppen fra 
puten, følger du samme 
fremgangsmåte som når du skal løsne 
sugekoppen fra frontruten (6, 7 og 8).

Feste holderen til festeenheten
Sett låsemekanismen på festeenheten 
inn i sporet på baksiden av holderen 
(2E) for å feste mobilholderen til 
festeenheten. Vri holderen om lag 
90 grader med klokken inntil den låses 
på plass (2F). Kontroller at 
festeenheten sitter godt fast (2G).
Vri holderen mot klokken for å koble 
holderen fra festeenheten.

Sette inn eller ta ut mobilenheten
Ikke sett inn eller ta ut en mobilenhet 
mens du kjører.
Når du skal plassere enheten i 
holderen, setter du inn enheten 
(se trinn 3), trykker på baksiden av 
holderen med tommelen og skyver 
enheten bakover (4). Skyv bryteren på 
toppen av holderen mot venstre (5). 
Kontroller at enheten er godt festet til 
holderen. Bruk en kompatibel lader til 

å lade batteriet til enheten. Koble 
laderpluggen til laderkontakten på 
enheten.
Når du skal ta enheten ut igjen, skyver 
du bryteren mot høyre, trykker på 
baksiden av holderen med tommelen 
og trekker enheten ut av holderen.
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Ta vare på enheten
Enheten må behandles med forsiktighet. 
Følgende råd hjelper deg å overholde 
garantibestemmelsene.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten 
i støvete eller skitne omgivelser. 
De bevegelige delene kan bli skadet.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste 
enheten. Røff håndtering kan 
ødelegge mekanikken.

• Bruk kun en myk, tørr klut til å 
rengjøre enhetens overflate.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de 
bevegelige delene og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.
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