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CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat 
het product CA-119 in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Het 
product is in overeenstemming met de 
beperkingen die zijn vastgesteld in 
richtlijn 2004/104/EG (gewijzigde richtlijn 
72/245/EEG), bijlage I, paragraaf 6.5, 6.6, 6.8 
en 6.9.
Een kopie van de conformiteitsverklaring 
kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Ten tijde van de productie van dit document 
was dit product bedoeld voor gebruik in de 
volgende landen: Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Voor 
actuele informatie kunt u terecht op 
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, 
distributie of opslag van dit document of een 
gedeelte ervan in enige vorm zonder 
voorafgaande geschreven toestemming van 
Nokia is verboden.
Nokia voert een beleid dat gericht is op 
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt 
zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen 
aan te brengen in de producten die in dit 
document worden beschreven.
Nokia en Nokia Connecting People zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Nokia 
Corporation. Namen van andere producten 
en bedrijven kunnen handelsmerken of 
handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.
Onder geen omstandigheid zal Nokia 
aansprakelijk zijn voor enig verlies van 
gegevens of inkomsten of voor enige 
bijzondere, incidentele of indirecte schade 
of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder 
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij 
vereist krachtens het toepasselijke recht, 
wordt geen enkele garantie gegeven 
betreffende de nauwkeurigheid, 
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betrouwbaarheid of inhoud van dit 
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij 
impliciet, daaronder mede begrepen maar 
niet beperkt tot impliciete garanties 
betreffende de verkoopbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia 
behoudt zich te allen tijde het recht voor 
zonder voorafgaande kennisgeving dit 
document te wijzigen of te herroepen.
Onrechtmatige veranderingen of 
aanpassingen aan dit apparaat kunnen het 

recht van de gebruiker om met deze 
apparatuur te werken tenietdoen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten 
kan per regio verschillen. Neem hiervoor 
contact op met de dichtstbijzijnde 
Nokia-dealer.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, 
technologie of software die onderhevig zijn 
aan wet- en regelgeving betreffende export 
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in 
strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding
Met de Nokia FM Transmitter CA-300 
kunt u met een compatibel apparaat 
via uw FM-autoradio stereo muziek 
beluisteren. 
U kunt de zender aansluiten op een 
compatibel apparaat met een 
standaardaudioconnector van 2,5 
of 3,5 mm.
Maak alleen gebruik van de zender 
en het daarop aangesloten apparaat 

als de rijomstandigheden een veilig 
gebruik toelaten.
Houd alle accessoires en toebehoren 
buiten het bereik van kleine kinderen.



NEDERLANDS
Stroomvoorziening
U kunt de zender inschakelen door 
de aanstekerstekker (onderdeel 1 op 
de titelpagina) in de 
aanstekeraansluiting van de auto te 
steken. Het scherm (2) wordt verlicht. 
Voor de stroomvoorziening moet de 
12-volts accu van de auto worden 
gebruikt.
Zorg ervoor dat de zender op de juiste 
wijze in de aanstekeraansluiting is 
gestoken en de normale bediening van 
de auto niet hindert.
Bij sommige typen auto’s wordt de 
aanstekeraansluiting ook van stroom 
voorzien als de autosleutel niet in het 
contact zit. In dat geval kan de accu 
van de auto leeg raken, zelfs als 
de zender niet wordt gebruikt. Neem 
voor meer informatie contact op met 
de autofabrikant.

Het beste resultaat wordt bereikt 
wanneer de afstand tussen 
de FM-zender en de radioantenne 
minder dan twee meter bedraagt.
Als u de batterij van uw compatibele 
Nokia-apparaat wilt opladen terwijl 
u de zender gebruikt, moet u de 
laderstekker van 2 mm (7) in de 
laderconnector van het apparaat 
steken.
U kunt de zender uitschakelen door 
de aanstekerstekker uit de 
aanstekeraansluiting te trekken.
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Instellingen
Stel het volume van het op de zender 
aangesloten apparaat op een 
gemiddeld niveau in. Stel het volume 
van de autoradio op het gewenste 
niveau in.
Selecteer een FM-frequentie op de 
autoradio. Selecteer een stille 
frequentie als er geen radiostation is.
Steek de audiostekker (6) in de 
audioconnector op het compatibele 
apparaat. Als het apparaat voorzien 
is van de standaardaudioconnector van 
3,5 mm, moet u de audiostekker in deze 
connector steken. Bij een 
standaardaudioconnector van 2,5 mm 

moet u de bijgeleverde AD-53-adapter 
op het apparaat aansluiten en de 
audiostekker op de adapter aansluiten.
Selecteer op de zender dezelfde 
frequentie als op de autoradio door 
meerdere malen op de toets voor een 
hogere frequentie (3) of de toets voor 
een lagere frequentie (5) te drukken. 
De frequentie wordt op het scherm 
weergegeven. Wanneer u de frequenties 
snel wilt doorlopen, moet u een van 
beide toetsen ingedrukt houden.
Als het goed is, kunt u de muziek 
die op het apparaat wordt afgespeeld, 
nu via de autoradio horen.

Een frequentie opslaan
Als u de geselecteerde frequentie in 
de zender wilt opslaan voor later 
gebruik, houdt u de geheugentoets (4) 

ongeveer twee seconden ingedrukt 
totdat de M1/M2-indicator vier keer 
op het scherm knippert.
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De zender heeft twee 
geheugenlocaties voor frequenties: 
M1 en M2. Wanneer u voor het eerst 
een frequentie opslaat, wordt deze 
opgeslagen in geheugenlocatie M1. 
Wanneer u een tweede frequentie 
opslaat, wordt deze opgeslagen in 

geheugenlocatie M2. Wanneer u nog 
meer frequenties opslaat, worden 
deze op dezelfde wijze in een van 
beide geheugenlocaties opgeslagen 
en worden de eerder opgeslagen 
frequenties overschreven.

Een frequentie oproepen
U kunt een eerder opgeslagen 
frequentie oproepen door op de 
geheugentoets te drukken en de 

frequentie in geheugenlocatie M1 of 
M2 te selecteren.

Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van 
toonaangevend ontwerp en 
vakmanschap en moet met zorg worden 
behandeld. De volgende tips kunnen 
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, 
vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen 

mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen 
veroorzaken. Wordt het apparaat toch 
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet 
op stoffige, vuile plaatsen. 
De bewegende onderdelen kunnen 
beschadigd raken.
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• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het heet is. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten bekorten, 
batterijen beschadigen en bepaalde 
kunststoffen doen vervormen of 
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het koud is. Wanneer het 
apparaat weer de normale 
temperatuur krijgt, kan binnen in het 
apparaat vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen 
beschadigd kunnen raken.

• Maak het apparaat niet open.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot 
of schud niet met het apparaat. 
Een ruwe behandeling kan de fijne 
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, 
oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het apparaat 
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Mocht het product niet goed werken, 
ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde 
erkende servicepunt.

Verwijdering
Het symbool van de 
doorgestreepte container op uw 
product, in de documentatie of 
op de verpakking wil zeggen dat 

binnen de Europese Unie alle elektrische 
en elektronische producten, batterijen en 
accu’s na gebruik voor gescheiden 
afvalverzameling moeten worden 
aangeboden. Bied deze producten niet 
aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor 
bestemde plaats in om schade aan het 
milieu en aan de volksgezondheid als 
gevolg van het ongecontroleerd 
weggooien van afval te voorkomen en om 
bij te dragen aan een duurzaam 
hergebruik van materialen. Informatie 
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over afvalverzameling vindt u bij de 
verkoper van het product, bij de 
milieudienst van uw plaatselijke 
overheid, nationale organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid of uw 
plaatselijke vertegenwoordiger van 
Nokia. Meer informatie vindt u op 
www.nokia.com onder het product 
Eco-Verklaring of bij de landspecifieke 
informatie.
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