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In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijz
incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist kracht
toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede
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dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op m
dichtstbijzijnde Nokia leverancier.



In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. 
Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.
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De draadloze carkit CK-1W kan zonder snoeren worden aangesloten op een
compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.
De hoofdonderdelen van de draadloze carkit zijn de handsfree-eenheid (HW
en de afstandsbedieningsknop (CU-2).

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de draadloze ca
gebruikt. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding bij de telefoo
Gebruik de gebruikershandleiding voor deze draadloze carkit CK-1W niet in 
van de gebruikershandleiding bij de telefoon. De gebruikershandleiding bij d
telefoon bevat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud.

In deze gebruikershandleiding wordt hoofdzakelijk het gebruik van de 
afstandsbedieningsknop CU-2 beschreven. Voor meer informatie over ander
onderdelen van de draadloze carkit raadpleegt u de installatiehandleiding b
carkit.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven. Uw Bluetooth-telefoo
draadloze carkit hoeven zich dus niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. U
de telefoon bijvoorbeeld in uw tas bewaren terwijl de telefoon is aangeslote
de draadloze carkit. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straa
10 meter van elkaar bevinden. Let op: de verbinding kan storing ondervinde
obstakels zoals andere elektronische apparatuur of een wand.
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Bluetooth-technologie ondersteunen. De carkit kan echter samen met alle 

el 
oor de 

oor 
dloze 
rmeer 
it met 

ats. 

 van 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

compatibele Bluetooth-apparaten worden gebruikt die het Handsfree-profi
ondersteunen. ('Profiel' wil hier zeggen: een set Bluetooth-opdrachten die d
telefoon worden gebruikt voor het besturen van de draadloze carkit.)

De draadloze carkit voldoet aan en biedt ondersteuning voor 
Bluetooth-specificatie 1.1. Het is echter niet mogelijk garanties te bieden v
een foutloos gebruik van de draadloze carkit en andere producten met draa
Bluetooth-technologie, omdat dit afhankelijk is van de compatibiliteit. Info
bij uw leverancier voor details over de compatibiliteit van de draadloze cark
andere producten op basis van draadloze Bluetooth-technologie.

■ De kaart in het verkooppakket
De kaart bevat de algemene Bluetooth-code (0000) die u nodig hebt om de 
telefoon en de draadloze carkit te paren. Bewaar de kaart op een veilige pla

Zie De carkit in gebruik nemen op pagina 9 voor informatie over het gebruik
de code.
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• Controleer de in het voertuig geïnstalleerde uitbreidingen regelmatig. Zi
op de juiste wijze bevestigd en functioneren ze correct?

• Complexe uitbreidingen in de auto moeten door gekwalificeerd personee
worden geïnstalleerd.

• Gebruik alleen uitbreidingen die door de fabrikant van de telefoon zijn 
goedgekeurd. Het gebruik van andere soorten kan de goedkeuring of gar
van de telefoon ongeldig maken. Ook kunnen deze gevaar opleveren in h
gebruik.
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Opmerking:  Het kan zijn dat het gebruik van draadloze apparaten
bepaalde omstandigheden niet is toegestaan. Houd u aan de regels
dit gebied en volg de aanwijzingen met betrekking tot het gebruik 
draadloze apparaten.

■ Overzicht
De draadloze carkit wordt bestuurd met de afstandsbedieningsknop CU-2.

De onderdelen van de afstandsbedieningsknop worden hieronder beschreve
Voor meer informatie over andere onderdelen van de carkit raadpleegt u de
installatiehandleiding bij de carkit. 

1 - Knop: Hiermee kunt u een oproep beantwoorden of beëindigen. Deze kn
kunt u ook gebruiken voor voicedialling, voor het herhalen van het laatst ge
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nummer en voor het doorschakelen van een actief gesprek van de carkit naar de 
telefoon.
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2 - Draairing: Hiermee kunt u het volume van de carkit-luidspreker aanpas
Als u de ring naar rechts draait, wordt het volume verhoogd. Als u de ring na
links draait, wordt het volume verlaagd.

3 - Indicatorlampje: Geeft de huidige status aan van de Bluetooth-verbind
tussen de telefoon en de carkit. Als het lampje brandt, is de telefoon aanges
op de carkit.

4 - Verbindingskabel: Koppelt de afstandsbedieningsknop aan de 
handsfree-eenheid HF-1W.

■ De carkit in gebruik nemen
1. Zorg dat de telefoon is ingeschakeld.

2. Schakel de carkit in: draai de contactsleutel van de auto om.

3. Open het Bluetooth-menu van de telefoon en controleer of de 
Bluetooth-functie is geactiveerd.

4. Open het submenu waarin u de telefoon kunt instellen op het zoeken na
Bluetooth-apparaten en start het zoeken.

De telefoon zoekt naar alle Bluetooth-apparaten binnen een straal van 
ongeveer 10 meter en geeft deze weer in een lijst.

5. Selecteer de carkit in de lijst.
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6. Voer de code in om de carkit en de telefoon op elkaar af te stemmen en aan te 
sluiten. De code vindt u op de kaart die wordt geleverd in het verkooppakket 

oor 

ordt 
 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

van de draadloze carkit.

Nadat u de code hebt opgegeven, wordt de telefoon de standaardtelefoon v
de carkit, tenzij u de carkit eerder op een andere telefoon hebt afgestemd. 
Zie ook De carkit met verschillende telefoons gebruiken op pagina 15.

Het indicatorlampje van de afstandsbedieningsknop licht op en de carkit w
weergegeven in het telefoonmenu waarin de Bluetooth-apparaten worden
weergegeven die momenteel op de telefoon zijn afgestemd.

7. Neem de carkit en de afstandsbedieningsknop in gebruik (zie pagina 11).
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2. Werken met de afstandsbedieningsknop
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Voordat u de carkit gebruikt, moet u ervoor zorgen dat

• de contactsleutel van de auto is omgedraaid (de motor is gestart).

• de carkit is afgestemd en aangesloten op de telefoon. Zie De carkit in ge
nemen op pagina 9 voor informatie over het afstemmen van de carkit. Zi
afgestemde carkit aansluiten op de telefoon hieronder voor informatie o
het aansluiten van de carkit op de telefoon.

• de telefoon zich binnen een straal van 10 meter van de handsfree-eenhe
bevindt en dat zich geen obstakels, zoals een ander elektronisch apparaa
een wand, tussen de handsfree-eenheid en de telefoon bevinden.

Zie pagina 15 als u de carkit met verschillende telefoons wilt gebruiken.

■ De afgestemde carkit aansluiten op de telefoon
Als u de carkit op de telefoon wilt aansluiten, draait u de contactsleutel van
auto om of maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon.

Als u de contactsleutel van de auto omdraait, wordt de verbinding alleen 
automatisch gemaakt als de telefoon is ingesteld op ontvangst van 
Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming. Bij Nokia-telefoo
kunt u dit doen door in het Bluetooth-menu de instellingen van op elkaar 
afgestemde apparaten te wijzigen.
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Zie pagina 14 voor meer informatie over het verbreken van de verbinding tussen 
de carkit en de telefoon.
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■ Opbellen
Wanneer de carkit op de telefoon is aangesloten, kunt u op de gebruikelijke
bellen met de telefoon.

■ Voicedialling
Als er geen gesprek actief is, houdt u de knop ingedrukt totdat u een toon h
die aangeeft dat u de gewenste naam als spraaknummer kunt inspreken. Sp
het spraaknummer in. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehoren
telefoonnummer wordt gekozen. 

U kunt voicedialling ook activeren met de telefoon. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over het gebruik
voicedialling.

■ Een oproep beantwoorden en beëindigen
Als er een oproep binnenkomt, hoort u de beltoon die u in de telefoon hebt 
geselecteerd.

Druk op de knop om de oproep te beantwoorden of te beëindigen. U kunt ee
oproep ook met de telefoon beantwoorden en beëindigen.
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■ Een oproep weigeren
Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u tweemaal kort op de knop.
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■ Automatisch beantwoorden
Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactive
de telefoon, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoor

■ Het laatstgekozen nummer herhalen 
Druk tweemaal kort op de knop als er geen gesprek actief is.

■ Het volume van de carkit-luidspreker aanpassen
Draai de ring op de knop naar rechts om het volume te verhogen en naar lin
het volume te verlagen. 

■ De oproep doorschakelen van de carkit naar de telef
U kunt het actieve gesprek doorschakelen van de carkit naar de telefoon of 
omgekeerd. Houd de knop ingedrukt of gebruik de overeenkomstige functie
de telefoon.
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■ Volume autoradio uit
Als de functie voor het uitschakelen van het radiovolume is geactiveerd, wordt het 
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volume van de radio automatisch uitgeschakeld wanneer er een oproep 
binnenkomt en wanneer u zelf belt. 

Raadpleeg de installatiehandleiding van de carkit voor informatie over het 
activeren van deze functie.

■ Contactsensor
Als de functie voor de contactsensor is geactiveerd, wordt de carkit automa
uitgeschakeld enkele seconden nadat u de contactsleutel van de auto hebt 
omgedraaid (de motor hebt uitgezet).

U kunt deze functie gebruiken om de accu van de auto te sparen. Raadpleeg
installatiehandleiding van de carkit.

■ De verbinding tussen de carkit en de telefoon verbre
U kunt de verbinding tussen de carkit en de telefoon verbreken, bijvoorbeeld
een ander Bluetooth-apparaat bij de telefoon wilt gebruiken.

U kunt de verbinding tussen de carkit en de telefoon als volgt verbreken:

• Draai de contactsleutel van de auto om (zet de motor uit). Als u aan het 
bent, wordt de verbinding tussen de carkit en de telefoon pas na afloop v
gesprek verbroken. OF:

• Verbreek de verbinding tussen de carkit en de telefoon via het Bluetooth-
van de telefoon.
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De verbinding tussen de carkit en de telefoon wordt ook verbroken als u de 
telefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de handsfree-eenheid plaatst.
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U hoeft de afstemming tussen de telefoon en de carkit niet te verwijderen o
verbinding met de carkit te verbreken. Als u een afgestemde carkit opnieuw
aansluiten, wordt niet naar de code gevraagd.

■ De carkit met verschillende telefoons gebruiken
De carkit kan worden gekoppeld aan op maximaal 8 telefoons, maar slechts 
telefoon tegelijkertijd. De lijst met paringgegev van de carkit raakt nooit vo
aangezien de achtste paringpositie altijd beschikbaar is voor gebruik.

De achtste paringpositie kan opnieuw worden gebruikt zonder dat u alle an
paringgegev hoeft in te stellen op de beginwaarden. Als een negende gebru
probeert verbinding te maken met de telefoon, worden de gegevens over de
achtste afstemmingspositie automatisch gewist en vervangen door de gege
van de negende gebruiker.

De telefoon die het eerst op de carkit werd afgestemd, wordt de 
'standaardtelefoon' genoemd. De telefoon die het laatst bij de carkit werd 
gebruikt, wordt de 'laatstgebruikte telefoon' genoemd.

Als de contactsleutel van de auto is omgedraaid (de motor is gestart) en zic
verschillende afgestemde telefoons in de buurt bevinden, wordt binnen enk
seconden verbinding gemaakt met de standaardtelefoon.

Als de carkit geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon (bijvoor
omdat deze niet aan staat of omdat de gebruiker de verbinding weigert), wo
binnen enkele seconden verbinding gemaakt met de laatstgebruikte telefoo
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Als dit niet lukt, kunt u via het Bluetooth-menu van de telefoon verbinding maken 
met de carkit.
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Als u de carkit wilt gebruiken met een afgestemde telefoon die niet de 
standaardtelefoon of de laatstgebruikte telefoon is, brengt u de verbinding 
stand vanuit het Bluetooth-menu van de telefoon.

■ De standaardinstellingen van de carkit herstellen
U kunt de standaardinstellingen van de carkit herstellen, bijvoorbeeld als u 
standaardgebruiker van de carkit wilt wijzigen. 

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen (waaronder
afstemmingsgegevens) gewist.

De standaardinstellingen van de carkit herstellen: Zorg dat de carkit is 
uitgeschakeld. Houd de afstandsbedieningsknop ongeveer 10 seconden inge
totdat het indicatorlampje begint te knipperen. Wanneer de oorspronkelijke
instellingen van de carkit zijn hersteld, hoort u twee piepjes.
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De draadloze carkit en de afstandsbedieningsknop zijn producten van hoge kwaliteit 
moeten met dienovereenkomstige zorgvuldigheid worden behandeld. Hieronder kunt
wat u moet doen om voor garantie in aanmerking te komen en om vele jaren van dit p
te kunnen profiteren.

• Houd alle uitbreidingen buiten bereik van kleine kinderen.

• Houd de draadloze carkit en de afstandsbedieningsknop droog. Neerslag, vochtig
alle soorten vloeistof kunnen mineralen bevatten waardoor elektronische circuits
worden aangetast.

• Gebruik en bewaar de draadloze carkit en de afstandsbedieningsknop niet in een 
stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende onderdelen worden 
beschadigd.

• Gebruik en bewaar de draadloze carkit en de afstandsbedieningsknop niet in een 
omgeving. Bij hoge temperaturen gaan elektronische apparaten minder lang mee
worden batterijen beschadigd en kunnen bepaalde plastic onderdelen kromtrekke
smelten.

• Gebruik en bewaar de draadloze carkit en de afstandsbedieningsknop niet in een 
omgeving. Bij opwarming (tot de normale temperatuur) kan condensvorming opt
waardoor elektronische circuits beschadigd kunnen worden.

• Probeer de draadloze carkit of de afstandsbedieningsknop niet open te maken. Do
niet-deskundige behandeling kan schade aan het apparaat worden toegebracht.

• Schud de draadloze carkit of de afstandsbedieningsknop niet, geef er geen klap te
laat ze niet vallen. Door een ruwe behandeling kunnen printkaarten kapot gaan. 
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• Gebruik geen bijtende chemicaliën, schoonmaakoplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om de draadloze carkit of de afstandsbedieningsknop schoon te 
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maken. 

• Schilder de draadloze carkit of de afstandsbedieningsknop niet. Door verf kunnen
bewegende delen verstopt raken, waardoor ze niet meer goed werken.

Als de draadloze carkit of de afstandsbedieningsknop niet goed werkt, ga dan naar he
dichtstbijzijnde officiële servicepunt. Het personeel zal u ter plaatse helpen en indien
voor verdere service zorgen.
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