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1. Introduktion

Med Nokia 330-autonavigationsenheden kan du bruge GPS-navigation i 
en bil og til udendørsaktiviteter. Du kan også se fotos og videoer samt 
lytte til musik.

Læs denne brugervejledning grundigt, før enheden tages i brug. Læs 
også brugervejledningen til GPS-navigationsprogrammet, der er 
tilgængeligt i denne enhed.

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du 
kan finde den seneste version af brugervejledningen, yderligere 
oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

■ Om GPS
GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret 
radionavigationssystem, der dækker hele verden. GPS-receiveren, der er 
indbygget i navigationsenheden, kan beregne placeringen med en 
nøjagtighed på 10 meter. Nøjagtigheden afhænger f.eks. af antallet af 
satellitter, som GPS-modulet modtager signaler fra. Under optimale 
forhold kan nøjagtigheden være inden for få meter.

GPS-antennen er placeret oven på navigationsenheden. Visse forruder 
og vinduer kan muligvis indeholde metal, som kan blokere eller svække 
satellitsignalerne.

Hvis du står stille, kan GPS ikke registrere, i hvilken retning du kigger, 
fordi den bestemmer retningen ud fra dine bevægelser.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er 
ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af 
positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den 
amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske 
forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan 
(Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også påvirkes af ugunstige 
satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af 
din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren 
bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.
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GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til 
præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af 
positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller 
navigation. 

■ Tredjepartsprogrammer
Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller 
juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke 
ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. 
Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers 
funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia 
yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER 
OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT 
ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE 
LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS 
ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET 
VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS 
PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE 
RETTIGHEDER. 
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2. Kom godt i gang

■ Taster og dele
Bemærk! Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer 
kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske 
lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret 
på dem, kan blive slettet.

Set forfra og fra højre

• Indikator for strømstatus (1)

• Indikator for GPS-status (2)

• Berøringsskærm (3)

• Starttast (4)

• Flagtast (5)

• Standbytast (6)

• Tast for lydstyrke op (7)

• Tast for lydstyrke ned (8)

• Stik til valgfri ekstern GPS-antenne (9)
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Set bagfra, fra venstre og under bunden

• GPS-antenne (1)

• Højttaler (2)

• Tænd/sluk-knap (3)

• Nulstillingsknap (4)

• Hukommelseskortholder (5)

• Stereolydudgang (6)

• Mini-USB-port (7)

• Låseknap (8)

• Stik til opladning (9)

■ Opladere
Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges sammen 
med denne navigationsenhed. Denne enhed skal bruges sammen med en DC-3-
oplader.

Advarsel! Brug kun opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia 
til brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig 
og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.
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Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du 
fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Opladning af batteriet
Denne navigationsenhed har et internt, genopladeligt batteri, der ikke 
kan tages ud. Forsøg derfor ikke fjerne batteriet fra enheden, da du 
dermed kan beskadige enheden.

Slut DC-3-opladeren til opladerstikket på 
navigationsenheden, og indsæt 
opladerstikket i stikket til bilens 
cigarettænder. Strømmen skal leveres af et 
bilbatteri med 9 til 18 volt. Kontrollér, at 
opladeren er sat korrekt i stikket til 
cigarettænderen, og at det ikke forstyrrer 
den almindelige betjening af bilen.

I nogle bilmodeller får cigarettænderen 
stadig strøm fra bilens batteri, selvom du 
fjerner tændingsnøglen. I sådanne tilfælde 
kan bilens batteri blive afladet, hvis 
navigationsenheden er tændt, eller hvis enheden er slukket, men stadig 
sidder i stikket til cigarettænderen i en længere periode. Kontakt 
bilproducenten for at få yderligere oplysninger.

Den gule indikator blinker, når batteriet oplades. Hvis opladningen ikke 
starter, skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen. Når 
batteriet er fuldt opladet, holder indikatoren op med at lyse.

Fjern opladeren fra navigationsenheden og stikket til cigarettænderen, 
når batteriet er fuldt opladet.

Den røde indikator blinker, og batteriikonet øverst i programmenuen 
viser ingen grønne streger, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Det er muligt at bruge navigationsenheden, når den er sluttet til stikket 
til cigarettænderen.
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■ Installation af enheden i en bil
Hvis du vil bruge navigationsenheden i en bil, skal du fastgøre 
monteringsudstyret HH-14 på forruden, slutte mobilholderen CR-79 til 
monteringsudstyret, slutte navigationsenheden til mobilholderen og 
sætte navigationsenheden i stikket til cigarettænderen i bilen. 

Generelle sikkerhedsforskrifter
Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af 
køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være 
trafiksikkerheden. Anvend kun monteringsudstyret, mobilholderen eller 
navigationsenheden, hvis det er sikkert under alle køreforhold.

Når du installerer monteringsudstyret eller mobilholderen, skal du 
kontrollere, at styre- eller bremsesystemet eller andre systemer, der 
bruges ved almindelig brug af køretøjet (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og 
at udsynet under kørsel ikke hindres.

Kontrollér, at airbaggen ikke er blokeret eller hindret på nogen måde.

Kontrollér, at monteringsudstyret eller mobilholderen ikke er placeret, 
hvor du kan komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller 
sammenstød.

Kontrollér med jævne mellemrum, at sugekoppen i bunden af 
monteringsudstyret er korrekt fastgjort til forruden, især hvis der er 
store udsving i den omgivende temperatur.

Efterlad ikke produktdele i køretøjet, når det kan udsættes for direkte 
sollys eller kraftig varme. Delene kan blive beskadiget, hvis 
temperaturen i køretøjet kommer under -0° C eller over +40° C.

Montering af enheden
Find en sikker monteringsoverflade på forruden, og rengør overfladen 
grundigt med et pudsemiddel og en ren klud. Hvis den omgivende 
temperatur er under 15° C, skal du omhyggeligt opvarme overfladen og 
sugekoppen nederst på monteringsudstyret for at sikre et fast greb på 
forruden. Undgå at opvarme forruden så meget, at den bliver beskadiget.
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Tryk sugekoppen hårdt mod forruden, og skub forsigtigt låsehåndtaget 
over sugekoppen mod sugekoppen for at skabe et undertryk mellem 
sugekoppen og forruden (1). Kontrollér, at sugekoppen sidder godt fast. 
Hvis du vil fjerne monteringsudstyret fra forruden, skal du skubbe 
låsehåndtaget forsigtigt mod den øverste del af monteringsudstyret og 
trække i stroppen i kanten af sugekoppen.
Indsæt holderne øverst på monteringsudstyret i hullerne på 
mobilholderen (2), og skub holderen for at låse den på plads (3) og 
fastgøre mobilholderen til monteringsenheden. Af hensyn til din 
sikkerhed skal du montere holderen i lodret position.
Placer navigationsenheden i mobilholderen (4), og tryk enheden mod 
bagsiden af holderen, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at enhedens 
skærm er fuldt synlig for brugeren. Træk enheden ud af holderen, hvis du 
vil fjerne navigationsenheden fra mobilholderen.
Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader (5), når du vil bruge 
enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere 
tilbage.

Tilslutning til stikket til cigarettænderen
Det er muligt at bruge navigationsenheden, når den er sluttet til stikket 
til cigarettænderen. Se Opladning af batteriet, side 9.
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■ Sådan tændes og slukkes enheden

Sådan tændes enheden
Skub tænd/sluk-knappen mod toppen af enheden, og tryk på 
standbyknappen for at tænde enheden. 

Når du tænder enheden første gang, vises der en række skærme med 
indstillinger, og GPS-navigationsprogrammet starter. Følg 
instruktionerne på skærmen for at foretage indstillingen, og se 
brugervejledningen til navigationsprogrammet for at bruge det. Tryk på 
starttasten for at lukke programmenuen.

Sådan slukkes enheden
Skub tænd/sluk-knappen mod bunden af enheden for at slukke enheden.

■ Indsættelse af hukommelseskortet
Der medfølger et SD-hukommelseskort (Secure Digital) til 
navigationsenheden. Det er kun muligt at bruge hukommelseskort, der 
er formateret med FAT-filsystemet, sammen med denne enhed.
Brug kun kompatible SD-kort, der er godkendt af Nokia, sammen med denne 
enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle 
andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible 
kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Hvis SD-kortet ikke allerede er indsat i 
kortholderen med skærmen opad, skal du 
indsætte kortet, så etiketten vender opad og 
det afskårne hjørne vender mod bunden af 
enheden. Skub forsigtigt 
hukommelseskortet på plads i holderen, 
indtil det låser på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal 
du trykke på det, indtil det kommer op af holderen.

Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der 
er oprettet forbindelse til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en 
handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og 
de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.
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3. Betjening

■ Berøringsskærm
Tryk på skærmen med fingeren for at bruge enheden.

Vigtigt! Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en 
kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive 
på berøringsskærmen.

■ Justering af lydstyrken
Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på tasten lydstyrke op eller 
lydstyrke ned indtil lydstyrkebjælken vises, og derefter justere lydstyrken 
med en af knapperne.

■ Justering af skærmens baggrundslys
Hvis du vil justere baggrundsbeslysningen, skal du trykke på lydstyrke op 
eller lydstyrke ned og derefter trykke hurtigt på solikonet (vises i øverste 
højre hjørne) for at aktivere nattilstand eller måneikonet for at aktivere 
dagtilstand. Solikonet viser, at dagtilstanden er aktiv, og måneikonet 
viser, at nattilstanden er aktiv. 

Hvis du vil ændre indstillingerne for baggrundsbelysning, skal du vælge 
programmenuen og trykke på Setup > Baggrund let.

■ Låsning af skærm og tastatur
Hvis du vil undgå at komme til at trykke på skærme og taster ved et 
uheld, skal du skubbe låseknappen under bunden på enheden mod 
hængelåsikonet. Der vises et ikon med en hængelås på skærmen. Hvis du 
vil aktivere skærmen og tasterne, skal du skubbe knappen i den 
modsatte retning.

■ Standbytilstand
Hvis du vil spare strøm på batteriet, kan du sætte enheden i 
standbytilstand ved at trykke på standbytasten. Skærmen slukkes. 
Hvis du vil bruge enheden, skal du trykke på standbytasten.
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■ Åbning og start af programmer
Programmerne i enheden kan startes fra den programmenu, som vises, 
når du tænder enheden. 

Tryk på starttasten for at lukke programmenuen.

Tryk på ikonet på programmenuen for at starte et program.

■ GPS-navigation
Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader, når du vil bruge 
enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere 
tilbage.

Tryk på Navigation i programmenuen, eller tryk på flagtasten for at 
starte GPS-navigationsprogrammet. Se brugervejledningen for at få 
oplysninger om brugen af programmet. 

Når du starter programmet, tager det noget tid for enheden at finde 
positionen, afhængigt af hvor længe enheden har været slukket og hvor 
godt den modtager satellitsignalerne. Under optimale forhold tager 
opstarten ca. et minut

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. 
Stol aldrig udelukkende på kartografien i GPS-navigationsprogrammet.

■ Kopiering af filer til hukommelseskortet
Du kan bruge programmerne MP3, Billeder og Film til at åbne 
mediefiler, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du vil kopiere filer til 
SD-hukommelseskortet, skal du bruge en kompatibel 
hukommelseskortskriver og et operativsystem, som understøtter 
FAT-filsystemet. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se 
dokumentationen til hukommelseskortskriveren og operativsystemet.

■ Musikafspilning
Tryk på MP3 i programmenuen for at afspille filer, der er gemt på 
hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mp3 og wma. Programmet 
understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.
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Navigationsenheden har en stereoudgang (6) til kompatible 
hovedtelefoner med et 3,5 mm stik. Stikket er kompatibelt med 
hovedtelefoner med en impedans på 32 ohm eller højere.

Hvis du vil høre musik, skal du først tilføje numre fra hukommelseskortet 
til afspilningslisten.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da 
lydstyrken kan være særdeles høj. 

Tryk på  på musikafspillerskærmen for at føje numre til 
afspilningslisten. Der vises en liste med sorteringskategorier (f.eks. 
Kunstnere). Du kan foretage dig følgende på skærmen med 
afspilningslisten:

• Tryk på  for at opdatere afspilningslisten med nye numre fra 
hukommelseskortet.

• Hvis du vil tilføje et nummer til en mappe med dine yndlingsnumre, 
skal du trykke på en kategori og nummeret og derefter trykke på  
og den ønskede mappe. Hvis du vil vælge flere numre, skal du trykke 
på det første nummer og derefter flytte fingeren hen over de andre 
numre.

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem listen med numre eller 
kategorier.

• Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på musikafspillerskærmen:

• Tryk på  for at åbne et nummer. Tryk på en kategori, og tryk to 
gange på nummeret, eller tryk på nummeret og .

• Tryk på  for at afspille det valgte nummer, standse afspilningen 
midlertidigt eller genoptage afspilningen. Tryk på  for at stoppe 
afspilningen.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. 
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige 
hørelsen. 

• Tryk på  eller  for at afspille det næste eller det forrige nummer 
inden for den samme sorteringsgruppe (f.eks. album eller 
musikgenre) som det viste nummer.

• Træk i skyderen øverst i skærmen for at rulle gennem nummeret.
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• Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at 
justere lydstyrken.

• Tryk på  for at afspille det aktuelle nummer gentagne gange. 
Tryk på  for at afspille alle numrene i sorteringsgruppen 
gentagne gange. Tryk på  for at afspille alle numrene i 
sorteringsgruppen en gang.

• Tryk på  for at afspille numrene i tilfældig rækkefølge. Tryk på 
 for at afspille numrene i normal rækkefølge.

• Tryk på timeren for at vise afspilningstiden eller den resterende 
afspilningstid for det aktuelle nummer.

• Tryk på  for at lukke afspilleren.

■ Visning af fotos
Tryk på Billeder i programmenuen for at se billeder, der er gemt på 
hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne bmp og jpeg. Programmet 
understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

Tryk på den mappe, hvor billedet er gemt, tryk på den ønskede billedfil to 
gange, eller tryk på billedet og  for at se et billede. 

Du kan foretage dig følgende på billedmappeskærmen:

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem de viste filer eller 
mapper.

• Tryk på  for at vende tilbage til den forrige mappe.

• Tryk på  for at vende tilbage til hovedmappen.

Du kan foretage dig følgende på billedvisningsskærmen:

• Tryk på pil til højre eller pil til venstre for at se det næste eller det 
forrige billede.

• Tryk på  for at zoome ind på billedet. Tryk på  for at 
zoome ud.

• Tryk på  for at rotere billedet.

• Tryk på  for at vende tilbage til mappeskærmen.

1
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Tryk på  for at se alle billeder i den valgte mappe et efter et. Tryk på 
skærmen for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på  for at lukke visningsprogrammet.

■ Visning af videoklip
Tryk på Film i programmenuen for at se videoklip, der er gemt på 
hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mpeg-4, wmv, asf, mpg og avi. 
Programmet understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse 
formater.

Hvis du vil se videoer, skal du først overføre videofilerne fra 
hukommelseskortet til videoafspilningslisten.

Tryk på  på videoafspillerskærmen for at håndtere videoerne på 
afspilningslisten. Videoafspilningslisten vises. Du kan foretage dig 
følgende på skærmen med videoafspilningslisten:

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem videoerne, tryk på den 
video, som du vil se, og tryk på  for at åbne en video.

• Tryk på , tryk to gange på den mappe, hvor videoen er gemt, og 
tryk på videoen for at tilføje den.

• Tryk på videoen og  for at fjerne en video.

• Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på videoafspillerskærmen:

• Tryk på  for at afspille videoen eller genoptage afspilningen. Tryk 
på  for at standse afspilningen midlertidigt. Tryk på  for at 
stoppe afspilningen.

• Tryk på  eller  for at afspille den næste eller den forrige video.

• Tryk på  for at se videoen i fuld skærmstørrelse. Tryk på 
skærmen for at vende tilbage til normal tilstand under afspilning.

• Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at 
justere lydstyrken.

• Tryk på  for at afspille alle videoerne på afspilningslisten en 
efter en. Tryk på  for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på  for at lukke afspilleren.
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■ Justering af indstillinger
Hvis du vil justere enhedens generelle indstillinger, skal du trykke på 
Setup i programmenuen. Tryk på OK på skærmen for indstillinger for at 
gemme indstillingerne og lukke den aktuelle skærm. Tryk på Afbryd for 
at lukke skærmen uden at gemme indstillingerne.

Hvis du vil ændre sprog for enheden, skal du trykke på Sprog og det 
ønskede sprog. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem sprogene.

Tryk på Ur for at definere tidsindstillingerne. Tryk på pil til venstre eller 
pil til højre i feltet Tidszone for at vælge en tidszone. Byer i tidszonen 
vises under indstillingerne for sommertid. Tryk på pil til højre eller pil til 
venstre i feltet Dagslys gemmefunktion for at aktivere eller deaktivere 
sommertid. Tryk på NÆSTE, tryk på den ønskede indstilling, og tryk 
gentagne gange på pil op eller pil ned, indtil den ønskede værdi vises, for 
at indstille dato og klokkeslæt.

Tryk på Baggrund let for at justere skærmens baggrundsbelysning. Du 
kan indstille skærmens baggrundsbelysning forskelligt for dag- og 
nattilstand. Tryk på pil til venstre og pil til højre for at indstille skærmens 
baggrundsbelysning. Tryk på pil til venstre eller pil til højre i feltet Timer 
til strombesparelse for at indstille det klokkeslæt, hvor nattilstand 
aktiveres. Hvis du vælger Aldrig, aktiveres nattilstand ikke automatisk, 
når dagtilstand er aktiv. Tryk på skærmen for at skifte til dagtilstand, når 
enheden automatisk aktiverer nattilstand.

Tryk på Kalibrering og JA for at kalibrere skærmen, hvis den reagerer 
upræcist. Følg instruktionerne på skærmen.

Tryk på Om for at se oplysninger om enhedens software. Tryk på Gendan 
fabriksindstillinger og OK for at nulstille enheden til 
fabriksindstillingerne.

■ Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at virke, selvom den er opladt, skal du 
nulstille den. Tryk på knappen til nulstilling og hold den nede, mens 
enheden er tændt, indtil den genstarter automatisk. Nulstillingen 
berører ikke indstillingerne.
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4. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og 
aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet 
med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed

Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et 
fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte 
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste 
ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden 
opladningsindikatoren vises i displayet.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde 
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg 
altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller 
koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. 
Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke 
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de 
er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever 
batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med 
husholdningsaffaldet.
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Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et avanceret produkt i et gennemtænkt design, og den skal behandles 
forsigtigt. Forslagene nedenfor er en hjælp til at bevare din garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis 
enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

• Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan 
forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få 
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til 
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de 
elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan 
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at 
enheden fungerer korrekt.

• Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt 
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en 
antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, 
og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. 
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede 
serviceforhandler til service.
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