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Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of 
onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze gebruikershandleiding.

Houd alle kleine SIM-kaarten en accessoires buiten bereik van kleine kinderen.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Het veilig besturen van een voertuig in het verkeer vereist alle 
aandacht van een automobilist. Gebruik uw geavanceerde carkit  
alleen als de verkeerssituatie het toelaat. Ga ook na of er in de lokale 
wetgeving beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot het mobiel 
bellen tijdens het autorijden.

STORING
Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking 
van de telefoon beïnvloeden.

DESKUNDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD
Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst 
de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide 
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

ZEKERINGEN VERVANGEN
Vervang gesprongen zekeringen door een zekering van hetzelfde type 
en van dezelfde grootte. Gebruik nooit een zekering met een hoger 
amperage!
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Inleiding

■ De geavanceerde carkit CK-7W van Nokia

Installatie van de geavanceerde carkit in de auto

De geavanceerde carkit van Nokia is ontwikkeld om in gemotoriseerde 
voertuigen te worden gemonteerd. Met deze carkit kunt u mobiele 
telefoons en bijbehorende functies handenvrij gebruiken.

Er is speciale aandacht besteed aan snelle en gemakkelijke installatie. 
Een mobiele telefoon kan op twee manieren op de geavanceerde carkit 
worden aangesloten: met een telefoonhouder met kabel of via een 
draadloze Bluetooth-verbinding.

In sommige landen kunnen voor het gebruik van de geavanceerde carkit 
wettelijke beperkingen gelden. Houd u aan de geldende regels en 
wetgeving.
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■ Draadloze Bluetooth-technologie
Draadloze Bluetooth-technologie is een internationale standaard voor 
draadloze communicatie over korte afstand. Met behulp van deze 
technologie kunt u een draadloze verbinding tussen de carkit en een 
compatibel apparaat tot stand brengen. Hierbij geldt een maximum van 
10 meter. 

De geavanceerde carkit is te gebruiken met elke mobiele telefoon die het 
Bluetooth Handsfree-profiel (Bluetooth HFP) ondersteunt.

Voor een draadloze verbinding die via Bluetooth tussen compatibele 
apparaten tot stand wordt gebracht, worden geen kosten in rekening 
gebracht. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van 
Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw 
land.

■ Bluetooth-code
Wanneer u voor het eerst via Bluetooth een draadloze verbinding met 
een compatibel apparaat tot stand wilt brengen, moet u een code 
invoeren om de apparaten op elkaar af te stemmen.

Deze code is 0000.
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1. Aan de slag

■ Overzicht

Hierboven ziet u de onderdelen van de geavanceerde carkit.

• 1 Handenvrije eenheid HF-5 met montageplaat MK-2

• 2 Afstandsbedieningsknop CU-7 

• 3 Luidspreker HFS-12 

• 4 Microfoon MP-2

• 5 Kabelset PCU-4 

• 6 Datakabel CA-27 

• 7 Opladerkabel CA-116
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■ Het gebruik van uitbreidingen
Er zijn diverse uitbreidingen van de geavanceerde carkit beschikbaar. 
Welke u kunt, gebruiken hangt af van de manier waarop u het apparaat 
hebt ingesteld. Vraag vóór de montage om deskundig advies over de 
uitbreidingen die voor u van nut kunnen zijn. Gebruik alleen 
goedgekeurde uitbreidingen. Zorg ervoor dat alleen compatibele 
producten op de geavanceerde carkit worden aangesloten. 

Telefoonhouder
Wanneer u met de datakabel een mobiele telefoon direct op de 
handenvrije eenheid wilt aansluiten, hebt u een telefoonhouder nodig 
die is ontworpen voor een compatibele mobiele telefoon.

Antennekoppeling
Als u een aansluiting op een externe antenne wilt gebruiken, hebt u een 
antennekoppeling nodig. Er zijn verschillende soorten 
antennekoppelingen voor mobiele telefoons en telefoonhouders te 
koop. Een antennekoppeling verbetert de ontvangst van de mobiele 
telefoon binnen in een voertuig. 

GSM-antenne
Met een compatibele GSM-antenne kunt u draadloze verbindingen 
optimaliseren.

Als u een externe antenne hebt geïnstalleerd, moet u zorgen voor een 
minimale afstand van 20 cm tussen de antenne en individuen. Dit is de 
richtlijn voor blootstelling aan RF-signalen bij mobiele zendapparaten.
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2. Montage

■ Veiligheidsinformatie
Hieronder vindt u de belangrijkste veiligheidsrichtlijnen voor de 
montage van de geavanceerde carkit.

Opmerking: 

• Alleen bevoegd personeel mag onderhoud uitvoeren aan de 
geavanceerde carkit of deze carkit in een voertuig 
installeren. Ondeskundige installatie of reparatie kan 
gevaar opleveren en de garantie die eventueel van 
toepassing is, doen vervallen. 

• De geavanceerde carkit mag alleen worden gemonteerd 
door een bevoegd technicus of monteur en er mag alleen 
gebruik worden gemaakt van de meegeleverde, 
goedgekeurde originele Nokia-onderdelen. Eindgebruikers 
moeten er rekening mee houden dat er ingewikkelde 
technische apparatuur voor de geavanceerde carkit wordt 
gebruikt die alleen door ervaren technici en met speciaal 
gereedschap kan worden gemonteerd.

• Deze installatiehandleiding bevat algemene instructies 
voor de montage van de geavanceerde carkit in een 
voertuig. Gezien de grote variatie in typen en modellen 
voertuigen kan in deze handleiding niet worden ingegaan 
op de specifieke technische vereisten voor een bepaald 
type voertuig. Raadpleeg hiervoor de fabrikant van het 
desbetreffende voertuig.

• De geavanceerde carkit is alleen geschikt voor voertuigen met 
een 12 volts negatieve aarding. Gebruik met andere voltages 
of polariteiten leidt tot beschadiging van de apparatuur.

• Denk eraan dat in moderne autosystemen boordcomputers 
zitten waarin essentiële voertuigparameters zijn 
opgeslagen. Wanneer de accu op onjuiste wijze wordt 
losgekoppeld, gaan er mogelijk gegevens verloren. Dit kan 
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ertoe leiden dat het systeem opnieuw moet worden 
geïnitialiseerd, wat zeer veel tijd en moeite kost. Raadpleeg 
bij vragen vóór de montage uw autodealer.

• Sluit geen onderdelen van de geavanceerde carkit aan op 
de hoogspanningdraden van het contactsysteem.

• Alle apparatuur moet zo gemonteerd zijn dat u er bij het 
bedienen van het voertuig geen hinder van ondervindt.

• Een onderhoudsmonteur kan informatie geven over hoe de 
apparatuur op de juiste wijze in uw voertuig kan worden 
gemonteerd zonder dat er hoeft te worden geboord.

• De telefoonhouder moet op het dashboard worden 
gemonteerd of op een andere locatie voor in de auto waar 
de gebruiker het display goed kan lezen, maar waar de 
besturing of bediening van de auto niet in het gedrang 
komt. De toetsen moeten zich binnen handbereik van de 
chauffeur bevinden. 

• Zorg ervoor dat u tijdens de montage van de carkit geen 
schade toebrengt aan het rem- en stuursysteem en andere 
systemen die essentieel zijn voor een goede werking van 
het voertuig. Zorg ervoor dat de werking van de airbag op 
geen enkele manier wordt gehinderd.

• Rook niet als u aan de auto werkt. Zorg ervoor dat u niet in 
de buurt bent van open vuur.

• Zorg ervoor dat u tijdens de montage de 
elektriciteitskabels, brandstof- en remleidingen en 
beveiligingsapparatuur niet beschadigt.

• RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische 
systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd 
geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld 
elektronische systemen voor brandstofinjectie, 
elektronische antiblokkeersystemen, systemen voor 
elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). 
Raadpleeg de autodealer als een van deze systemen niet 
meer naar behoren werkt.
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• Zorg er ook voor dat de kabels niet blootstaan aan 
mechanische druk. (Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als de 
kabels onder stoelen of tegen scherpe randen worden 
bevestigd.)

■ Configuratie 
De geavanceerde carkit biedt twee verschillende basisconfiguraties voor 
de montage: 

Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van de 
draadloze Bluetooth-technologie
Om een verbinding tussen een compatibele mobiele telefoon en de 
handenvrije eenheid tot stand te kunnen brengen, moet u de apparaten 
eerst op elkaar afstemmen.

Hiervoor is vereist dat de mobiele telefoon de draadloze Bluetooth-
technologie ondersteunt. 
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Een mobiele telefoon aansluiten met de datakabel en een 
telefoonhouder
Wanneer de mobiele telefoon met behulp van de datakabel is 
aangesloten, hoeft u de telefoon alleen maar in de telefoonhouder te 
plaatsen om hem met de carkit te kunnen gebruiken.

Mogelijk hebt u hiervoor een of meerdere uitbreidingen nodig, zoals een 
telefoonhouder, een antennekoppeling of een externe antenne. Dit 
hangt af van uw mobiele telefoon en uw voertuig.
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■ Montage van de geavanceerde carkit  
Zie "Inleiding" op pagina 5 voor een voorbeeld van een juiste montage 
van de carkit.

Handenvrije eenheid

Bij het monteren van de handenvrije eenheid moet u erop letten dat de 
kabels voor de microfoon en de luidspreker lang genoeg zijn om de 
plaatsen te bereiken waar u deze onderdelen wilt monteren.

Zorg dat u de handenvrije eenheid niet binnen in een afgesloten 
metalen behuizing monteert of op een plaats in de auto waar de eenheid 
onbereikbaar is voor radiogolven. Dit kan namelijk nadelig zijn voor het 
gebruik van de Bluetooth-functie.

Om de handenvrije eenheid te monteren moet u eerst de meegeleverde 
montageplaat bevestigen en vervolgens de eenheid met de schroef 
hierop vastzetten. Ten slotte zet u het afdekplaatje met het Nokia-logo 
tegen de opening van de schroef en duwt u het plaatje aan totdat het 
vastzit.
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Afstandsbedieningsknop
De afstandsbedieningsknop moet zich binnen handbereik van de 
gebruiker bevinden. Zorg er wel voor dat de knop zodanig wordt 
geplaatst dat de aansluitkabel naar de handenvrije eenheid kan worden 
aangebracht. Een mogelijke geschikte plaats voor de 
afstandsbedieningsknop is de console tussen de voorstoelen.

U kunt de afstandsbedieningsknop monteren met de meegeleverde 
klittenband. Trek eerst de twee delen van het bevestigingmateriaal van 
elkaar los. Bevestig eerst het zachte deel: maak het beschermlaagje los 
van de kleefzijde (A) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de 
gewenste locatie in uw auto (B). Zorg ervoor dat de ondergrond waarop 
u het materiaal wilt bevestigen, droog, schoon en stofvrij is.

Bevestig vervolgens het ruwe deel: maak het beschermlaagje los van de 
kleefzijde (C) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de onderkant 
van de afstandsbedieningsknop.

Druk de afstandsbedieningsknop (D) stevig op het deel met het zachte 
materiaal dat in de auto is gemonteerd.

Luidspreker
Voor een goed akoestisch geluid moet u de luidspreker zo monteren dat 
deze naar de gebruiker toe gericht is. Het wordt aangeraden de 
luidspreker op ten minste één meter afstand van de microfoon te 
monteren zodat u geen echo hoort.

U kunt de geavanceerde carkit ook op een compatibele autoradio 
aansluiten. Als u het geluid van de carkit via uw autoradio wilt horen, 
kunt u het beste een onderhoudsmonteur om deskundig advies vragen.

Sluit de luidspreker of een compatibele autoradio aan op de uitgang 
"SPEAKER".

A
B C D
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Microfoon
U kunt de kwaliteit van spraaktransmissie verhogen door zorgvuldig een 
plaats te kiezen voor de montage van de microfoon.

Monteer de microfoon op ongeveer 30 cm afstand van het hoofd van de 
chauffeur en zorg dat de microfoon naar de mond van de chauffeur is 
gericht. De ervaring leert dat u de microfoon het beste bij de 
achteruitkijkspiegel of bij de zonneklep kunt bevestigen. Het wordt 
aangeraden de microfoon op ten minste één meter afstand van de 
luidspreker te monteren zodat u geen echo hoort.

Zorg ervoor dat de microfoon niet in de luchtstroom van de ventilatoren 
komt te zitten. Leg de microfoonkabel niet in het verwarmings-, 
ventilatie- of aircosysteem. Bevestig de microfoon met het 
meegeleverde dubbelzijdige plakband om te voorkomen dat geluid van 
de carrosserie binnen in de auto te horen is.

Steek de stekker in de ingang "MIC" van de handenvrije eenheid en draai 
hem met de klok mee stevig vast.

Opmerking: het gebruik van een andere dan de meegeleverde 
microfoon (MP-2) kan de transmissiekwaliteit nadelig 
beïnvloeden.

Kabelset
De draden van de kabelboom moeten volgens het bedradingsschema 
worden aangesloten. 

• Sluit de zwarte draad aan op de ‘aarde’ van de auto (GND).

• Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.

Als uw autoradio geen mute-aansluiting heeft, hoeft deze draad niet 
te worden aangesloten. In dit geval wordt tijdens een 
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telefoongesprek het volume van uw autoradio niet automatisch 
uitgeschakeld.

U kunt een extra relais gebruiken om het volume van uw autoradio 
uit te schakelen. Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de 
carkit de gele draad (MUTE) naar aarde, waardoor het volume van de 
autoradio wordt uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt 
de aansluiting van de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het 
volume van de radio weer ingeschakeld. 

• Sluit de blauwe draad met behulp van de meegeleverde 1 A-zekering 
aan op de IGNS-lijn van de auto.

Sommige voertuigen hebben geen IGNS-aansluiting. Deze draad is 
niet onmisbaar voor de werking van de carkit. U hoeft de blauwe 
draad dus niet aan te sluiten. In dat geval wordt de carkit echter niet 
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor wordt uitgezet. Om de 
accu te sparen, wordt de geavanceerde carkit na twee minuten 
automatisch uitgeschakeld, tenzij een mobiele telefoon via 
Bluetooth of met de datakabel op de carkit is aangesloten.

• Sluit de rode draad met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering 
aan op de positieve aansluiting van de 12 V-accu.

De vierpolige stekker van de kabelset wordt in de poort "DC" van de 
handenvrije eenheid gestoken.

Datakabel
Met de datakabel wordt de handenvrije eenheid op een compatibele 
mobiele telefoon aangesloten, namelijk via de telefoonhouder.

Steek het ene uiteinde van de kabel in de ingang "PHONE" van de 
handenvrije eenheid en het andere in de telefoonhouder.

Als u de carkit alleen met Bluetooth wilt gebruiken, hoeft de datakabel 
niet te worden aangesloten.



M o n t a g e

17

Opladerkabel
Met de opladerkabel kunt u een compatibele mobiele telefoon opladen 
die via Bluetooth draadloze technologie verbonden is met de 
geavanceerde carkit.

De opladerkabel is te gebruiken voor compatibele Nokia-apparaten met 
een opladeringang van 2,0 mm.

■ Functietest
Nadat de carkit is geïnstalleerd, moet u controleren of deze goed werkt. 
Bij het testen moet u ook controleren of de bestuurder tijdens het rijden 
geen hinder ondervindt van de manier waarop de apparatuur is 
gemonteerd.



D e  g e a v a n c e e r d e  c a r k i t  i n  g e b r u i k  n e m e n

18

3. De geavanceerde carkit in gebruik 
nemen

Een compatibele mobiele telefoon kan op twee manieren op de 
geavanceerde carkit worden aangesloten: via een draadloze Bluetooth-
verbinding of met behulp van een compatibele telefoonhouder en een 
kabel.

■ Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van 
de draadloze Bluetooth-technologie

Wanneer u voor het eerst via Bluetooth een draadloze verbinding tot 
stand brengt, moet u de handenvrije eenheid afstemmen op de mobiele 
telefoon die u gebruikt. Deze procedure hoeft maar één keer te worden 
uitgevoerd; hierna herkennen de apparaten elkaar automatisch zodat de 
verbinding tot stand kan worden gebracht.

Opmerking: als u een Bluetooth-verbinding tot stand wilt 
brengen, moet u ervoor zorgen dat er geen mobiele telefoon in 
de telefoonhouder zit.

Afstemming met behulp van een Bluetooth-code
1. Zorg dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de batterij 

geladen is.

2. Schakel de geavanceerde carkit in. Zie "De geavanceerde carkit in- en 
uitschakelen" op pagina 21 voor meer informatie.

3. Open het Bluetooth-menu op de mobiele telefoon en activeer de 
Bluetooth-functie.

4. Zorg dat de mobiele telefoon is ingesteld om naar Bluetooth-
apparaten binnen het mogelijke bereik te zoeken. Zie de 
desbetreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over de 
benodigde instellingen op de mobiele telefoon.

5. Selecteer de geavanceerde carkit in de lijst met gevonden Bluetooth-
apparaten.
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6. Toets de Bluetooth-code 0000 in wanneer u daarom wordt gevraagd.

7. De mobiele telefoon is nu afgestemd op de geavanceerde carkit en is 
klaar voor gebruik. 

Opmerking: de carkit kan maar met één mobiele telefoon een 
draadloze Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Het kan dus 
nodig zijn dat u een bestaande Bluetooth-verbinding beëindigt 
of verbreekt.

Automatische afstemming op een compatibele mobiele 
telefoon
1. Zorg dat de mobiele telefoon zo is ingesteld dat hij op de carkit kan 

worden afgestemd zonder dat hiervoor aparte toestemming of 
autorisatie nodig is. Zie de desbetreffende gebruikershandleiding voor 
meer informatie over de benodigde instellingen op de mobiele telefoon.

2. Schakel de geavanceerde carkit in. 

3. De carkit begint nu automatisch gedurende 30 seconden naar 
mobiele telefoons te zoeken die eerder met een Bluetooth-code op 
de carkit zijn afgestemd. De carkit wordt afgestemd op de mobiele 
telefoon waarop hij de laatste keer is afgestemd. Het knipperende 
lampje op de afstandsbedieningsknop geeft aan dat er een 
Bluetooth-zoekactie aan de gang is. 

■ Een mobiele telefoon aansluiten met de 
datakabel

Als u deze vorm van verbinding gebruikt, kan de mobiele telefoon met de 
carkit worden gebruikt zodra hij in de telefoonhouder wordt geplaatst. U 
hoeft de apparaten niet op elkaar af te stemmen.

Als een mobiele telefoon in een telefoonhouder wordt geplaatst die via 
een datakabel op de carkit is aangesloten, is deze telefoon het actieve 
apparaat. U kunt dan niet via Bluetooth een verbinding met een ander 
apparaat tot stand brengen. Als een mobiele telefoon een actieve 
Bluetooth-verbinding heeft en als u deze telefoon in een 
telefoonhouder plaatst die is aangesloten op de geavanceerde carkit, 
wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken.
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4. Bediening

De geavanceerde carkit kan met de afstandsbedieningsknop worden 
bediend of met de toetsen van een compatibele mobiele telefoon.

■ Afstandsbedieningsknop

1 De knop kan als volgt worden gebruikt:

• Indrukken

• Ingedrukt houden (ongeveer 1 seconde)

• Tweemaal kort indrukken

• Lang ingedrukt houden (langer dan 10 seconden)

2 De ring kan als volgt worden gebruikt:

• Naar links draaien

• Naar rechts draaien

3 Het indicatorlampje kan zich in drie toestanden bevinden:

• Aan

• Knipperend

• Uit
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■ De geavanceerde carkit in- en uitschakelen
Wanneer u de motor van uw auto start, wordt de carkit automatisch 
ingeschakeld. Het indicatorlampje gaat branden om aan te geven dat de 
carkit is geactiveerd.

Wanneer u de motor uitzet, wordt de carkit gedeactiveerd en gaat het 
indicatorlampje uit.

Als de geavanceerde carkit is gemonteerd zonder dat de 
contactsensorkabel (IGNS) is aangesloten, moet u de carkit op een 
andere manier inschakelen: druk kort op de knop of plaats een mobiele 
telefoon in de telefoonhouder (indien aanwezig).

Opmerking: als de carkit is gemonteerd zonder IGNS-kabel, 
blijft de carkit ingeschakeld zolang de mobiele telefoon in de 
telefoonhouder zit.

Als er geen verbinding is met een mobiele telefoon, schakelt de 
carkit zichzelf na 2 minuten uit.

■ Bediening van de geavanceerde carkit  
Met de afstandsbedieningsknop kunt u de volgende telefoonfuncties 
gebruiken:

Een oproep beantwoorden
Druk op de knop om een oproep te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen
Druk op de knop om een actief gesprek te beëindigen.

Een oproep weigeren
Als u een oproep niet wilt beantwoorden, houdt u de knop ingedrukt.

Opbellen
Selecteer het gewenste nummer in de telefoonlijst van de mobiele 
telefoon of toets het nummer in op de telefoon. 



B e d i e n i n g

22

Nummer herhalen
Druk tweemaal kort op de knop om een nummer te herhalen dat u pas 
hebt gebeld.

Voicedialling
U kunt spraaknummers in uw mobiele telefoon opslaan en later opnieuw 
gebruiken:

1. Als u voicedialling wilt starten, moet u de knop ingedrukt houden 
totdat u een toon hoort.

2. Spreek het spraaknummer in.

3. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehorende 
telefoonnummer wordt gekozen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de mobiele telefoon voor meer 
informatie over het gebruik van voicedialling.

Opmerking: sommige mobiele telefoons ondersteunen niet alle 
functies die in deze handleiding worden beschreven.

Het volume regelen
Draai aan de ring om het volume te regelen.

Handmatig zoeken naar Bluetooth-apparaten
Als u geen verbinding met een mobiele telefoon tot stand hebt gebracht, 
kunt u een handmatige zoekactie starten om een mobiele telefoon te 
vinden die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Houd de knop ingedrukt om de Bluetooth-zoekfunctie in de carkit te 
activeren.

Als het zoeken naar Bluetooth-apparaten is gestart, begint het 
indicatorlampje te knipperen.
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Afstemmingsgegevens van Bluetooth-apparaten 
instellen op beginwaarden
De geavanceerde carkit slaat de gegevens op van de laatste 7 Bluetooth-
apparaten waarop hij is afgestemd.

De lijst met afgestemde Bluetooth-apparaten kan worden gewist. 
Hiervoor moet de carkit worden uitgeschakeld (het indicatorlampje gaat 
uit):

Houd de knop ingedrukt totdat u een signaaltoon hoort. Deze geeft aan 
dat de lijst is gewist.

Overschakelen van handenvrije modus naar mobiele 
telefoon
• Als u een mobiele telefoon met de datakabel op de carkit hebt 

aangesloten, hoeft u alleen maar de telefoon uit de houder te nemen 
om van de handenvrije modus over te schakelen naar de mobiele 
telefoon.

• Als u de mobiele telefoon weer in de houder plaatst, schakelt u weer 
over op de handenvrije modus. De mobiele telefoon wordt nu via de 
carkit in handenvrije modus gebruikt.

• Als u een mobiele telefoon via Bluetooth op de carkit hebt 
aangesloten, kunt u het actieve gesprek van de carkit naar de 
mobiele telefoon schakelen en andersom. Houd de knop ingedrukt of 
gebruik de desbetreffende functie van de mobiele telefoon.
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Onderhoud

Uw geavanceerde carkit is een apparaat van hoge kwaliteit, dat met zorg is 
ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen 
u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit 
product.

• Houd alle uitbreidingen buiten bereik van kleine kinderen.

• Houd de carkit droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of 
vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen 
veroorzaken.

• Gebruik of bewaar de carkit niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen kunnen worden beschadigd.

• Probeer de carkit niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het 
apparaat beschadigen.

• Gebruik geen bijtende chemicaliën, schoonmaakoplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om de carkit of de afstandsbedieningsknop schoon te 
maken. 

• Schilder de geavanceerde carkit of de afstandsbedieningsknop niet. Verf kan 
de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking 
belemmeren.

Als de carkit of de afstandsbedieningsknop niet goed werkt, ga dan naar het 
dichtstbijzijnde officiële servicepunt. Het personeel zal u helpen en indien nodig 
zorgen voor onderhoud of reparatie.
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