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Over uw autohouder

Met de Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 hebt u altijd eenvoudig de
beschikking over uw telefoon. Bevestig de houder aan de voorruit of het dashboard van
uw auto en u kunt aan de slag.

Onderdelen

1 Klemmen
2 Houder
3 Ondersteun
4 Klemontgrendelingshendel
5 Aandraaimoer
6 Montageplaat
7 Montagesysteem
8 Zuignap
9 Montagevergrendelingshendel

De houder aan het montagesysteem bevestigen

Schuif de houder op het montagesysteem tot deze op zijn plaats vastklikt. Als u de
houder uit het montagesysteem wilt verwijderen, schuift u de houder omhoog, totdat
deze los komt.
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De autohouder aan de voorruit bevestigen

Voordat u begint moet u ervoor zorgen dat zowel de voorruit als de zuignap schoon en
droog is.

Zorg ervoor dat de montagevergrendelingshendel los is.

1 Druk de zuignap tegen de gewenste plek op de voorruit, terwijl u ervoor zorgt dat
de montagesteel zich naar boven in uw richting uitstrekt.

2 Druk de zuignap gelijkmatig tegen de voorruit en druk de
montagevergrendelingshendel dicht.
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De houder van de ruit verwijderen
Maak de montagevergrendelingshendel los en til met het treklipje aan de rand van de
zuignap omhoog.

De autohouder aan het dashboard bevestigen

Voordat u begint moet u ervoor zorgen dat het dashboard en de bovenkant van de
montageplaat schoon en droog zijn.

1 Verwijder de beschermende laag van de kleefstof aan de onderzijde van de
montageplaat. Plaats de montageplaat op de gewenste plek op het dashboard. Druk
de plaat stevig en gelijkmatig omlaag om ervoor te zorgen dat er een krachtig
klevende verbinding is.

2 Zorg ervoor dat de montagevergrendelingshendel wordt ontgrendeld en plaats de
autohouder op de montageplaat, waarbij de montagesteel zich naar boven in uw
richting uitstrekt.

3 Duw de montagevergrendelingshendel dicht.

De houder van de montageplaat verwijderen
Maak de montagevergrendelingshendel los en til met het treklipje aan de rand van de
zuignap omhoog.
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De hoek van de houder aanpassen

U kunt de hoek van de houder aanpassen om schittering te voorkomen en het scherm
van uw telefoon makkelijker te kunnen bekijken.

Tip: Draait de houder niet makkelijk? Als u de aandraaimoer losser wilt maken draait u
deze met de klok mee.

Controleer regelmatig of de houder goed op zijn plaats blijft zitten. Draai indien nodig
de aandraaimoer opnieuw vast.

Uw telefoon verticaal in de houder plaatsen

1 Draai de houder zodat de klemmen zich aan de linker- en rechterkant bevinden en
dat de ondersteun naar beneden wijst.

Tip: Draait de houder niet makkelijk? Als u de aandraaimoer losser wilt maken
draait u deze met de klok mee.

2 Als u de klemmen verder uit elkaar wilt hebben, tilt u de klemontgrendelingshendel
op en houdt u deze vast.
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3 Trek de ondersteun er iets uit.

4 Plaats de telefoon in de houder en pas de ondersteun aan totdat de telefoon zich
op een hoogte bevindt waar deze stevig zit.

5 Druk de klemmen samen totdat de telefoon stevig op zijn plaats zit.

Zorg ervoor dan de klemmen geen belangrijke bediening van uw telefoon bedekt, zoals
de aan/uit-toets.

Uw telefoon horizontaal in de houder plaatsen

1 Draai de houder zodat de klemmen zich aan de boven- en onderkant bevinden.
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Tip: Draait de houder niet makkelijk? Als u de aandraaimoer losser wilt maken
draait u deze met de klok mee.

2 Trek de ondersteun er geheel uit.

3 Als u de klemmen verder uit elkaar wilt hebben, tilt u de klemontgrendelingshendel
op en houdt u deze vast.

4 Plaats uw telefoon in de houder.
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5 Druk de klemmen samen totdat de telefoon stevig op zijn plaats zit.

Zorg ervoor dan de klemmen geen belangrijke bediening van uw telefoon bedekt, zoals
de aan/uit-toets.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te
behouden:

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Bij ruwe
behandeling kunnen kwetsbare onderdelen kapot gaan.

• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte,
schone, droge doek.

Algemene veiligheidsinstructies

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of
onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het
voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl
u rijdt. Gebruik het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder alleen als de
rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder
voor dat het besturingssysteem, het remsysteem of andere belangrijke systemen (zoals
de airbags) niet worden gehinderd en dat uw gezichtsveld niet wordt belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd of anderszins
wordt gehinderd. Zorg ervoor dat het bevestigingssysteem of de mobiele
telefoonhouder niet zo wordt gemonteerd dat u ermee in aanraking kunt komen in het
geval van een ongeluk of aanrijding.
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Controleer regelmatig of de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem
stevig op de voorruit is bevestigd, vooral wanneer er sprake is van grote schommelingen
in de omgevingstemperatuur.

Plaats of verwijder een mobiele telefoon niet tijdens het rijden.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support wanneer u meer
wilt weten over het gebruik van uw product of als u niet weet hoe het apparaat werkt.

Recycling

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op
de verpakking wil zeggen dat alle van toepassing zijnde materialen na afloop van de
levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt
voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar
www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw
apparaat.

Als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten worden hergebruikt
en waar de verzamelpunten zijn, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u 
contact op met het contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale
recyclingprogramma.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat het product CR–123&HH–22 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een handelsmerk van de Microsoft-groep van bedrijven.  
Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van 
de respectievelijke eigenaren zijn.

De beschikbaarheid van afzonderlijke functies kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende 
export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
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