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1.1. painos



Tietoja autopidikkeestäsi

Nokia Mobile Holder CR-123 -autopidikkeen ja Easy Mount HH-22 -telineen avulla voit
pitää puhelimesi helposti käytettävissä kaikissa tilanteissa. Kiinnitä pidike auton
tuulilasiin tai kojelautaan ja olet valmis lähtemään liikkeelle.

Osat

1 Kiinnikkeet
2 Pidike
3 Pohjatuki
4 Kiinnikkeiden vapautusvipu
5 Kiristysmutteri
6 Kiinnityslevy
7 Teline
8 Imukuppi
9 Telineen lukitusvipu

Kiinnitä pidike telineeseen

Työnnä pidikettä telineeseen, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Irrota pidike telineestä
vetämällä pidikettä ylöspäin, kunnes se irtoaa.
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Kiinnitä autopidike tuulilasiin

Varmista ennen aloitusta, että sekä tuulilasi että imukuppi ovat puhtaat ja kuivat.

Varmista, että telineen lukitusvipu on vapautettu.

1 Aseta imukuppi haluamaasi kohtaan tuulilasissa siten, että telineen varsi osoittaa
ylöspäin ja itseäsi kohti.

2 Paina imukuppia tasaisesti tuulilasia vasten ja sulje telineen lukitusvipu painamalla
vipua.

Irrota pidike ikkunasta
Vapauta telineen lukitusvipu ja nosta imukupin reunassa olevasta kielekkeestä.
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Kiinnitä autopidike kojelautaan

Varmista ennen aloitusta, että kojelauta ja kiinnityslevyn yläpinta ovat puhtaat ja
kuivat.

1 Poista liimapinnan suojakalvo kiinnityslevyn alapinnasta. Aseta kiinnityslevy
haluamaasi kohtaan kojelaudassa. Varmista liimasauman pitävyys painamalla
levyä voimakkaasti ja tasaisesti alaspäin.

2 Varmista, että telineen lukitusvipu on vapautettu, ja aseta autopidike kiinnityslevyn
päälle siten, että kiinnitysvarsi osoittaa ylöspäin ja itseäsi kohti.

3 Sulje telineen lukitusvipu painamalla vipua.

Irrota pidike kiinnityslevystä
Vapauta telineen lukitusvipu ja nosta imukupin reunassa olevasta kielekkeestä.

Säädä pidikkeen asentoa

Voit välttää heijastuksia ja parantaa puhelimen näytön näkyvyyttä säätämällä
pidikkeen asentoa.
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Vihje: Onko pidikkeen kääntäminen hankalaa? Löysää kiristysmutteria kääntämällä sitä
myötäpäivään.

Tarkista säännöllisesti, että pidike on tukevasti kiinnitetty. Kiristä kiristysmutteria
tarvittaessa.

Aseta puhelin pidikkeeseen pystyasentoon

1 Käännä telinettä siten, että kiinnikkeet ovat vasemmalla ja oikealla puolella ja
pohjatuki osoittaa alaspäin.

Vihje: Onko pidikkeen kääntäminen hankalaa? Löysää kiristysmutteria
kääntämällä sitä myötäpäivään.

2 Siirrä kiinnikkeet kauemmas toisistaan pitämällä kiinnikkeiden vapautusvipua
nostettuna.

3 Vedä pohjatukea hiukan ulospäin.
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4 Aseta puhelin pidikkeeseen ja säädä pohjatukea, kunnes puhelin on turvallisella
korkeudella.

5 Työnnä kiinnikkeitä yhteen, kunnes puhelin on tiukasti paikallaan.

Varmista, että kiinnikkeet eivät peitä puhelimen virtanäppäintä tai muita tärkeitä
säätimiä.

Aseta puhelin pidikkeeseen vaaka-asentoon

1 Käännä telinettä siten, että kiinnikkeet ovat ylä- ja alapuolella.

Vihje: Onko pidikkeen kääntäminen hankalaa? Löysää kiristysmutteria
kääntämällä sitä myötäpäivään.

2 Vedä pohjatuki kokonaan ulos.
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3 Siirrä kiinnikkeet kauemmas toisistaan pitämällä kiinnikkeiden vapautusvipua
nostettuna.

4 Aseta puhelin pidikkeeseen.
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5 Työnnä kiinnikkeitä yhteen, kunnes puhelin on tiukasti paikallaan.

Varmista, että kiinnikkeet eivät peitä puhelimen virtanäppäintä tai muita tärkeitä
säätimiä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

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

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

Yleisiä turvallisuusohjeita

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai
lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon
hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä telinettä tai
kiinnikettä vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun asennat telineen tai kiinnikkeen, varmista, etteivät ne rajoita tai estä ajoneuvon
ohjausta, jarrutusta tai muiden hallintalaitteiden (esimerkiksi turvatyynyjen) toimintaa
tai peitä kuljettajan näkökenttää.

Tarkista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti. Varmista, ettei telinettä tai
pidikettä ole asennettu sellaiseen paikkaan, jossa saatat osua siihen onnettomuudessa
tai kolarissa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni
tuulilasissa erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.

Älä kiinnitä tai irrota matkapuhelinta ajon aikana.

Lisätietoja tuotteen käytöstä ja toiminnasta on tukisivustossa osoitteessa
www.nokia.com/support.

Kierrätys

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on
merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki käyttökelpoinen materiaali on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee
Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman

8

http://www.nokia.com/support


yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on
osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Katso käytettyjen tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista 
osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai ota yhteys palvelukeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä CR–123&HH–22 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Nokia on Nokia Oyj:n  
rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.
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