
Suportul Nokia Easy Mount 
HH-20 ºi CR-122

Ediþia 2.0

1

A

B

CD E



2

A

B

C

D
F

E

G

3

4

3

4



5

6

7

8



ROMÂNÃ
© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
Nokia, Nokia Connecting People ºi emblema 
Nokia Original Accessories sunt mãrci 
comerciale sau mãrci înregistrate ale 
corporaþiei Nokia.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finlanda

Introducere
Suportul Nokia Easy Mount HH-20 
este un dispozitiv de montare care 
vã permite fixarea suportului mobil 
compatibil pe parbrizul maºinii sau 
pe bordul acesteia, dacã folosiþi un 
suport adeziv opþional.

Citiþi cu atenþie acest ghid înainte de 
instalarea ºi folosirea produsului. 
Acest produs poate conþine piese 
de mici dimensiuni. Nu le lãsaþi la 
îndemâna copiilor mici.

Instrucþiuni generale privind siguranþa
Respectaþi toate legile locale. 
Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere 
în timp ce conduceþi maºina. Prima 
grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un 
autovehicul trebuie sã fie siguranþa 
circulaþiei. Operaþi dispozitivul de 
montare sau suportul mobil numai 

dacã toate condiþiile de trafic vã 
permit sã faceþi acest lucru în 
siguranþã.
La instalarea dispozitivului de montare 
sau a suportului mobil, asiguraþi-vã cã 
acestea nu interacþioneazã cu ºi nu 
obstrucþioneazã sistemul de direcþie, de 
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frânare sau alte sisteme necesare pentru 
funcþionarea maºinii (de exemplu, 
airbagurile) ºi cã nu deranjeazã câmpul 
vizual în timpul condusului.
Verificaþi dacã desfãºurarea 
airbagurilor nu este blocatã sau 
împiedicatã în niciun fel.
Asiguraþi-vã cã dispozitivul de 
montare sau suportul mobil este 
montat în afara zonei Dvs. de contact 
cu acesta, în cazul unui accident sau 
al unei ciocniri.
Verificaþi periodic dacã ventuza din 
partea inferioarã a dispozitivului de 
montare este bine fixatã pe parbriz sau 

pe bord, mai ales în zonele în care 
temperatura ambiantã este inconstantã.
Nu lãsaþi niciodatã dispozitivul de 
montare în interiorul maºinii în poziþii 
în care este expus direct luminii solare 
sau cãldurii excesive. Dispozitivul de 
montare ºi ventuza se pot deteriora, 
iar aderenþa poate scãdea dacã 
temperatura din interior depãºeºte 
+70 °C.
Când fixaþi suportul mobil, asiguraþi-
vã cã afiºajul telefonului este vizibil 
pentru utilizator. Pentru siguranþa 
dvs., montaþi suportul în poziþie 
verticalã.

Instalarea pe parbriz

Fixarea suportului pe 
dispozitivul de montare

Pentru a ataºa suportul mobil pe 
dispozitivul de montare, introduceþi 

opritorul de pe dispozitivul de 
montare în locaºul din partea din 
spate a suportului (consultaþi pasul 1A 
de la începutul acestui ghid). Rotiþi 
suportul în sens orar aproximativ 
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90 de grade pânã se blocheazã în 
poziþie (1B).
Pentru a desprinde suportul de pe 
dispozitivul de montare, rotiþi-l în 
sens antiorar.

Fixarea dispozitivului de 
montare pe parbriz

Înainte de a ataºa dispozitivul 
de montare pe parbriz, cãutaþi 
o suprafaþã sigurã pe parbriz, 
curãþaþi-o temeinic cu substanþã de 
curãþat geamuri ºi cu o lavetã. Dacã 
temperatura este mai micã de +15°C, 
încãlziþi suprafaþa zonei ºi ventuza cu 
un uscãtor de pãr pentru a asigura 
o fixare bunã pe parbriz. Asiguraþi-vã 
cã nu încãlziþi excesiv parbrizul, 
pentru a evita deteriorarea acestuia.
Apãsaþi ventuza de pe dispozitivul de 
montare pe parbriz (consultaþi pasul 
1C) ºi rotiþi inelul de pe dispozitivul de 
instalare în sens orar (1D) pentru ca 
ventuza sã se fixeze pe parbriz. 

Verificaþi dacã dispozitivul de montare 
este bine fixat (1E).
Pentru a desprinde ventuza de pe 
parbriz, rotiþi inelul dispozitivului de 
montare în sens antiorar (6), trageþi 
de cureluºa localizatã în partea de 
sus a ventuzei (7) ºi trageþi suportul 
cu dispozitivul de montare de pe 
parbriz (8).
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Instalarea pe bord

Fixarea dispozitivului de 
montare pe bord

Dacã produsul a fost livrat cu un 
suport adeziv, puteþi sã prindeþi 
dispozitivul de montare pe bord.
Asiguraþi-vã cã suprafaþa pe care 
montaþi suportul adeziv pe bord este 
dreaptã, uscatã ºi curatã.
Scoateþi folia de protecþie de pe 
suprafaþa adezivã (vezi pasul 2A) ºi 
apãsaþi suportul pe bord pânã se 
fixeazã bine. La îndepãrtarea foliei de 
protecþie de pe suport, nu atingeþi 
partea adezivã.
Apãsaþi ventuza dispozitivului de 
montare pe suport (2B).
Rotiþi opritorul de pe dispozitivul de 
montare în poziþia doritã (2C). Rotiþi 
inelul de pe dispozitivul de montare în 

sens orar (2D) pentru a fixa ventuza pe 
suportul adeziv.
Pentru a desprinde ventuza de pe 
suportul adeziv, procedaþi ca la 
desprinderea acesteia de pe parbriz 
(6, 7 ºi 8).

Fixarea suportului pe 
dispozitivul de montare

Pentru a ataºa suportul mobil pe 
dispozitivul de montare, introduceþi 
opritorul de pe dispozitivul de 
montare în locaºul din partea din 
spate a suportului (2E). Rotiþi suportul 
în sens orar aproximativ 90 de grade 
pânã se blocheazã în poziþie (2F). 
Asiguraþi-vã cã dispozitivul de 
montare este bine fixat (2G).
Pentru a desprinde suportul de pe 
dispozitivul de montare, rotiþi-l în 
sens antiorar.
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Aºezarea ºi scoaterea aparatului mobil
Nu aºezaþi ºi nu scoateþi un aparat 
mobil în timp ce conduceþi.
Pentru a aºeza aparatul în suport, 
introduceþi-l în suport (consultaþi 
pasul 3), apãsaþi cu degetul mare 
partea din spate a suportului ºi 
împingeþi aparatul înapoi (4). Glisaþi 
blocatorul din partea de sus a 
suportului cãtre stânga (5). Asiguraþi-
vã cã aparatul este bine fixat. Utilizaþi 

un încãrcãtor compatibil pentru 
a încãrca acumulatorul aparatului. 
Conectaþi mufa încãrcãtorului la 
conectorul de încãrcãtor de pe aparat.
Pentru a scoate aparatul, glisaþi 
blocatorul spre dreapta, apãsaþi cu 
degetul mare partea din spate a 
suportului ºi extrageþi aparatul din 
suport.

Întreþinerea aparatului Dvs.
Utilizaþi aparatul cu grijã. Sugestiile de 
mai jos vã ajutã sã respectaþi condiþiile 
de acordare a garanþiei.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în 
zone cu mult praf sau murdãrie. 
Pãrþile mobile se pot deteriora.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l 
loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea 

durã poate deteriora elementele 
mecanice.

• Utilizaþi o lavetã moale, curatã ºi 
uscatã pentru a curãþa suprafaþa 
aparatului.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate 
bloca piesele mobile ºi poate 
împiedica funcþionarea 
corespunzãtoare.


