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S ä k e r h e t s i n f o r m a t i o n
Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. 
Läs hela användar- och installationshandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT
Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den 
kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att 
hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i 
första hand.

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka 
deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN
Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten i närheten av 
bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av 
kvalificerad personal.

TILLBEHÖR
Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna 
i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.
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S n a b b s t a r t
Snabbstart

I det här avsnittet finns en kort beskrivning av bilsatsens grundläggande 
funktioner. Mer information finns i respektive avsnitt i den här 
handboken.

■ Installera första gången
1. Koppla på bilsatsen (se sidan 15) och den mobila enheten.

2. Om du ombeds att välja språk vrider du på NaviTM-hjulet (som hädan-
efter kallas för hjulet) för att rulla till önskat språk och trycker sedan 
på hjulet.

3. Aktivera Bluetooth på enheten och skapa en Bluetooth-anslutning 
mellan bilsatsen och enheten.

■ Fjärrkontroll
1. Röstuppringning/avstängnings-

knapp för mikrofon

Tryck på röstuppringningsknappen 
om du vill stänga av ljudet eller 
sätta på ljudet under ett samtal, 
eller om du vill aktivera röstupp-
ringning på en kompatibel mobil 
enhet när inga samtal pågår.

2. Växlingsknapp

Tryck på växlingsknappen om du vill 
växla mellan den första och andra (primära och sekundära) anslutna 
enheten när funktionen för Multipoint-anslutning är aktiverad.

3. Navi-hjul

• Om du vill slå ett telefonnummer eller använda snabbuppringning 
vrider du hjulet åt vänster i vänteläge.

• Om du vill söka efter en kontakt i kontaktlistan vrider du hjulet åt 
höger i vänteläge.
6



S n a b b s t a r t
• Om du vill ändra volymen under ett samtal eller rulla genom 
menyobjekten vrider du hjulet åt vänster eller höger.

• Om du till exempel vill välja Meny i vänteläge eller den markerade 
funktionen på menyn, trycker du på hjulet.

4. Samtalsknapp

• Om du vill ringa eller besvara ett samtal eller växla mellan ett 
pågående samtal och ett parkerat samtal, trycker du på 
samtalsknappen.

• Om du vill visa en lista över de senaste uppringda numren 
i vänteläge trycker du samtalsknappen.

• Om du vill ringa upp det senast uppringda numret i vänteläge 
trycker du samtalsknappen två gånger.

5. Stoppknapp

• Om du vill avsluta eller avvisa ett samtal trycker du på 
stoppknappen.

• Om du vill ta bort ett tecken som du har skrivit när du skriver text 
eller siffror, trycker du på stoppknappen.

• Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå eller display-vy 
trycker du på stoppknappen.

• Om du vill gå tillbaka till vänteläge från menyfunktionerna håller 
du ned stoppknappen i cirka två sekunder.

Tips! Om fjärrkontrollens batteri har laddat ur trycker du på 
strömknappen för att besvara eller avsluta ett samtal.
7



I n l e d n i n g
1. Inledning

Med Nokia Car Kit CK-200 kan du ringa och besvara samtal utan att 
använda händerna. Du kan också kopiera kontaktlistan från dina två 
mobila enheter till bilsatsen och visa de kopierade kontakterna på den 
inbyggda displayen om du vill ringa samtal via den anslutna enheten.

Bilsatsen levereras med en trådlös fjärrkontroll så att du enkelt kan 
hantera bilsatsen på avstånd.

Med Bluetooth kan du ansluta bilsatsen till två kompatibla enheter 
samtidigt.

Innan du använder bilsatsen bör du läsa den här användarhandboken 
noggrant och låta en professionell servicetekniker installera bilsatsen. 
Läs även användarhandboken för den enhet som du ansluter till 
bilsatsen. De senaste användarhandböckerna, mer information och 
hämtningsbara filer för din Nokia-produkt finns på www.nokia.com/
support.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för 
småbarn.

Varning: Kontakterna på den här enheten kan innehålla små mängder 
nickel. Personer som är överkänsliga för nickel kan få symptom efter 
långvarig hudkontakt med kontakterna.

■ Om det här dokumentet
Montering och användning beskrivs i ”Komma igång” på sidan 10, 
”Grundläggande användning” på sidan 18 och ”Inställningar” på 
sidan 24. 

Felsökningstips finns i ”Felsökning” på sidan 27.

Installation i en bil beskrivs i ”Montering” på sidan 29. Bilsatsen får 
endast installeras av en kvalificerad servicetekniker som använder de 
Nokia-originaldelar som ingår i paketet.
8



I n l e d n i n g
■ Programuppdateringar
Du kan uppdatera programmet för bilsatsen.

Hämta och installera uppdateringsprogrammet för Nokia-bilsatsen från 
www.nokia.com/support till en kompatibel dator.

Använd en USB-datakabel med en standard-USB-kontakt i ena änden 
och en mikro-USB-kontakt i den andra, och anslut bilsatsens display 
med den till en dator. Kabeln säljs separat.

Öppna uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna som visas. Ta 
inte bort USB-kabeln medan programmet uppdateras.

■ Trådlös Bluetooth-teknik
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan 
kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan bilsatsen och den andra 
enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. 
Anslutningar kan störas av andra elektroniska enheter.

Bilsatsen är kompatibel med Bluetooth Specification 2.1 + EDR och har 
stöd för följande profiler: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 och File Transfer 
Profile (FTP) 1.1. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om 
deras enheter är kompatibla med den här enheten.
9



K o m m a  i g å n g
2. Komma igång

■ Delar
Bilsatsen består av följande delar: 

1. Huvudenheten CK-200 med display
2. Monteringsplatta för huvudenheten CK-200
3. Fjärrkontroll CU-13R med Navi-hjul
4. Montering på ratt för fjärrkontroll CU-13R
5. CD med den här användarhandboken
Säljpaketet innehåller dessutom kablar och andra delar som behövs när 
bilsatsen monteras.

■ Fjärrkontroll CU-13R
Med den här fjärrkontrollen sköter du 
bilsatsen. Enheten har ett Navi-hjul som 
du kan vrida eller trycka på.

1. Röstuppringning/avstängnings-
knapp för mikrofon

2. Växlingsknapp
3. Navi-hjul
4. Samtalsknapp
5. Stoppknapp

1

2 3 4

5
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K o m m a  i g å n g
■ Display och vänteläge

Displayens delar
Displayen har följande 
delar:

1. Strömknapp

2. Mikrofon

3. Mikro-USB-kontakt 
som används för att 
uppdatera bilsatsens 
program från en 
kompatibel dator.

Ansluta displayen till 
monteringsplattan
Skjut fast displayen på monteringsplattan.

Om du vill ta bort displayen stänger du av 
bilsatsen, och skjuter displayen uppåt från 
monteringsplattan.

Rotera displayen
När displayen är monterad på 
instrumentbrädan med hjälp av den 
medföljande monteringsplattan kan du 
rotera displayen i kulleden upp till 
15 grader åt vänster, höger, upp eller ned.

Försök inte tvinga displayen att rotera 
mer.

1

2

3
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K o m m a  i g å n g
Information som visas i vänteläge
När du kopplar på bilsatsen 
sätts den i vänteläge. I vänte-
läge visas följande information 
när bilsatsen är ansluten till en 
kompatibel enhet:

1. Signalstyrkan i mobilnätet 
vid den aktuella platsen, om den här informationen tillhandhålls av 
den anslutna enheten. Ju högre stapeln är, desto starkare är signalen.

2. Namnet på operatören, om den här informationen tillhandhålls av 
den anslutna enheten.

3. Batteriets laddning i den anslutna enheten, om den här 
informationen tillhandhålls av den anslutna enheten. Ju högre 
stapeln är, desto mer ström finns kvar. Om bilsatsen är ansluten till 
två enheter, visas batteriladdningen för den primära enheten.

4. Bluetooth-namnet på den anslutna enheten. Om bilsatsen är 
ansluten till två enheter visas den primära enheten ovanför den 
sekundära.

5. Meny-funktionen som gör att du kan öppna listan över 
menyfunktioner. Du öppnar listan genom att trycka på hjulet.

Om du vill slå ett telefonnummer manuellt eller använda snabbupp-
ringning vrider du hjulet åt vänster.

Om du vill söka efter en kontakt i bilsatsens kontaktlista vrider du hjulet 
åt höger.

Om du vill visa de senast uppringda numren trycker du på 
samtalsknappen. Se även ”Samtalslistor” på sidan 22.

Indikatorer på displayen
Du har ett pågående samtal.

Du har ett parkerat samtal.

Det finns ett inkommande samtal.

1 2 3

4

5
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K o m m a  i g å n g
Det finns ett utgående samtal.

Du har missade samtal på enheten som visas ovanför indikatorn.

Samtalet överförs till den anslutna mobila enheten.

Funktionen Multipoint-anslutning är aktiverad och du kan 
ansluta bilsatsen till två enheter.

Du har fått ett nytt SMS till enheten som visas ovanför 
indikatorn.

Du har stängt av ljudet på högtalarna som är anslutna till 
bilsatsen.

Ljudet till bilsatsens mikrofon har stängts av.

Bilsatsen kopierar kontakter från en ansluten enhet.

Enbart samtalsrelaterade ringsignaler för den anslutna enheten 
spelas upp via bilsatsens högtalare.

Om batteriets laddningsnivå för den anslutna enheten är låg visas 
Låg batterinivå kort.

Om batteriets laddningsnivå för fjärrkontrollen är låg visas 
Låg batterinivå i fjärrkontrollen kort.

■ Sätta i fjärrkontrollens batteri
Den trådlösas fjärrkontrollen drivs med ett CR2032 litiumbatteri i 
myntformat. Byt bara batteriet mot ett av samma eller motsvarande typ.

1. Skjut skalet bort från 
enheten (1).

2. Sätt i batteriet med den 
negativa (-) polen riktad 
mot kretskortet, och skjut 
skalet på plats (2).

Du undviker kortslutningar som 
kan skada batteriet genom att 
inte hantera eller lagra batteriet tillsammans med objekt av metall.
13



K o m m a  i g å n g
Du undviker att batteriet börjar läcka genom att ta ur batteriet om 
fjärrkontrollen inte används på en månad eller längre tid.

Om batteriet börjar läcka, torkar du av fjärrkontrollen så att den blir helt 
ren och sätter i ett nytt batteri.

Om du råkar svälja litiumbatteriet ska du omedelbart söka läkarvård. 
Om batteriet fastnar i matstrupen måste det avlägsnas omedelbart.

Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden 
förkortas. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar eller så kanske Låg 
batterinivå i fjärrkontrollen visas tillfälligt vid mycket låga 
temperaturer.

Om du ersätter fjärrkontrollen eller använder flera 
fjärrkontroller med bilsatsen
Om du ersätter fjärrkontrollen eller använder flera fjärrkontroller med 
bilsatsen så måste du manuellt koppla den nya fjärrkontrollen med 
bilsatsen. 

Stäng av tändningen och ta bort displayen från monteringsplattan i 
cirka 10 sekunder. Fäst displayen på monteringsplattan och tryck på 
strömknappen för att sätta på bilsatsen. Tryck valfri knapp på 
fjärrkontrollen.

■ Navigera bland menyerna
Du öppnar listan över menyfunktioner i vänteläge genom att trycka på 
hjulet när Meny visas.

Om du vill rulla till ett objekt (till exempel en menyfunktion) eller genom 
en lista vrider du på hjulet. Om du vill välja ett objekt rullar du till det 
och trycker på hjulet.

Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå trycker du på 
stoppknappen.

Om du vill gå tillbaka från menyfunktionerna till vänteläget håller du 
ned stoppknappen i cirka två sekunder.
14



K o m m a  i g å n g
■ Slå på eller stänga av bilsatsen
Om du inte är säker på om tändningssladden är installerad rådfrågar du 
den tekniker som monterade bilsatsen.

Se till att displayen sitter ordentligt på plats på monteringsplattan 
innan du börjar använda bilsatsen.

Slå på
Om tändningskabeln är ansluten kopplas bilsatsen på när du startar 
bilmotorn.

Om tändningskabeln inte är ansluten trycker du på strömknappen. Om 
ingen enhet ansluts till bilsatsen inom tio minuter stängs den av 
automatiskt.

När bilsatsen kopplas på försöker den skapa en Bluetooth-anslutning till 
en eller två av de senast anslutna enheterna, beroende på inställningen 
av Multipoint-anslutningen.

Stänga av
Om tändningskabeln är ansluten stänger du av bilmotorn eller trycker på 
strömknappen. Om du har ett pågående samtal på enheten som är 
ansluten till bilsatsen, trycker du på strömknappen för att överföra 
samtalet till enheten och stänger därefter av bilsatsen.

Om tändningskabeln inte är ansluten trycker du på strömknappen när du 
vill stänga av bilsatsen. Om tändningskabeln inte är ansluten och du 
kopplar från enheten från bilsatsen (till exempel för att ta den med dig) 
stängs bilsatsen av automatiskt efter tio minuter.

Tips!När du har stängt av bilmotorn bör du koppla bort den 
mobila enheten från bilsatsen så att bilbatteriet inte laddas ur.

■ Använda för första gången
När du kopplar på bilsatsen för första gången ombeds du välja vilket 
språk du vill använda. Vrid hjulet för att rulla till önskat språk och tryck 
på hjulet.
15



K o m m a  i g å n g
När du har valt språk ombeds du att koppla ihop och ansluta bilsatsen 
till en kompatibel Bluetooth-enhet. Se ”Koppla ihop och ansluta 
bilsatsen” på sidan 16.

■ Koppla ihop och ansluta bilsatsen
Innan du använder bilsatsen måste den associeras med (kopplas ihop 
med) och anslutas till en kompatibel mobil enhet som kan hantera 
trådlös Bluetooth-teknik.

Du kan koppla ihop bilsatsen med upp till åtta enheter och ansluta den 
till två enheter i taget som har stöd för HFP Bluetooth-profilen.

Så här kopplar du ihop och ansluter bilsatsen till en kompatibel enhet:

1. Om bilsatsen inte tidigare har kopplats ihop med någon enhet, 
kopplar du på bilsatsen och enheten. Bilsatsen hamnar då i 
hopkopplingsläge.

Om du tidigare har kopplat ihop bilsatsen med en enhet, och 
vill koppla ihop den med en annan enhet, väljer du Meny > 
Inställningar > Anslutning > Anslutningshanteraren > 
Koppla ihop ny enhet i vänteläge.

2. Inom tre minuter ska du aktivera Bluetooth på enheten och ställa in 
den på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till 
enheten innehåller mer information.

3. På enheten väljer du bilsatsen (Nokia CK-200) i listan över enheter 
som hittas.

4. På enheten anger du Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop 
och ansluta enheten till bilsatsen.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat 
efter ihopkopplingen.

Om ihopkopplingen lyckas visas bilsatsen i listan över ihopkopplade 
Bluetooth-enheter på enheten, och den ihopkopplade enheten visas på 
bilsatsens Anslutningshanteraren-meny.

När bilsatsen är ansluten till enheten och klar att användas, visas 
enhetens Bluetooth-namn.
16



K o m m a  i g å n g
Ansluta bilsatsen manuellt
När du kopplar på bilsatsen försöker den att ansluta till en eller två av de 
senast anslutna enheterna, beroende på Multipoint-anslutningens 
inställning.

Om du vill ansluta bilsatsen manuellt till en enhet (till exempel om 
anslutningen har försvunnit), kontrollerar du att enheten är påkopplad 
och väljer Meny > Inställningar > Anslutning > Anslutningshanteraren 
och enheten i vänteläge.

Automatisk anslutning
Du kanske kan ställa in den mobila enheten så att bilsatsen ansluter till 
den automatiskt. Du aktiverar den här funktionen genom att ändra 
inställningarna för den ihopkopplade enheten på Bluetooth-menyn på 
enheten.

Koppla från bilsatsen
Om du vill koppla från bilsatsen från den mobila enheten stänger du 
anslutningen på enhetens Bluetooth-meny. I vänteläge kan du också 
välja Meny > Inställningar > Anslutning > Anslutningshanteraren och 
enheten som du vill koppla från.

■ Ansluta bilsatsen till två enheter
Du kan som standard ansluta bilsatsen till två kompatibla Bluetooth-
enheter samtidigt. Om du vill att bilsatsen bara ska ansluta till en enhet 
i taget väljer du Meny > Inställningar > Anslutning > Multipoint-
anslutning > av i vänteläge. Om du väljer på kan bilsatsen anslutas till 
två enheter och  visas.

När du kopplar på bilsatsen och den ansluter till två enheter, blir den 
först anslutna enheten den primära enheten och den andra enheten den 
sekundära. I vänteläge visas namnet på den primära enheten ovanför 
den sekundära. Om du vill att den sekundära enheten ska vara den 
primära och tvärtom, trycker du på växlingsknappen.
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3. Grundläggande användning

■ Kopiera kontakter från ansluta enheter
Du kan kopiera kontakter (namn och telefonnummer) från kompatibla 
mobila enheter som du ansluter till bilsatsen.

 visas under kopieringen. Det kan ta flera minuter att kopiera, 
beroende på hur många kontakter du har. Du kan inte använda bilsatsen 
medan kontakterna kopieras.

Manuell kopiering
I vänteläge väljer du Meny > Inställningar > Allmänt > Starta 
nedladdning av kontakter för att manuellt kopiera kontakter från den 
anslutna (primära) enheten, om den stöder PBAP Bluetooth-profil eller 
AT-kommandon.

Om enheten inte har stöd för PBAP Bluetooth-profilen, men har stöd för 
OPP Bluetooth-profilen, kan du skicka kontakterna på enheten som 
visitkort till bilsatsen.

Du måste kopiera kontakterna till bilsatsen igen om du uppdaterar 
kontakter i din mobila enhet.

Automatisk kopiering
Om du har aktiverat inställningen Automatisk nedladdning av kontakter 
försöker bilsatsen automatiskt att kopiera kontakterna från enheten när 
den ansluts till bilsatsen. Du aktiverar automatisk kopiering genom att 
välja Meny > Inställningar > Allmänt > Automatisk nedladdning av 
kontakter > på i vänteläge.

Om du har aktiverat automatisk kopiering uppdateras de kontakter du 
har sparat på bilsatsen varje gång som du ansluter enheten.
18



G r u n d l ä g g a n d e  a n v ä n d n i n g
■ Samtal
Under ett samtal ska du tala mot displayen eller den externa mikrofonen 
som är ansluten till bilsatsen. Det bästa resultatet får du om inga objekt 
finns i vägen för mikrofonen. Under ett samtal visas .

Du kan bara använda kontakterna på de anslutna enheterna om du har 
kopierat dem till bilsatsen.

Ringa ett samtal
Du kan bara ringa samtal med hjälp av fjärrkontrollen på den primära 
enheten. Om du vill ringa samtal på den sekundära enheten måste du 
göra den primär, eller ringa samtalet från den enheten.

I stället för att använda fjärrkontrollen kan du ringa ett samtal från den 
anslutna enheten. Du ringer då från enheten på vanligt sätt.

Du avslutar samtalet (eller avbryter ett samtalsförsök) genom att trycka 
på stoppknappen. Tryck på strömknappen om fjärrkontrollens batteri har 
laddat ur.

Ringa ett telefonnummer
Om du vill slå ett telefonnummer med hjälp av fjärrkontrollen vrider du 
på hjulet åt vänster eller väljer Meny > Nummerinmatning i vänteläge. 
Du slår ett telefonnummer under ett samtal genom att välja 
Samtalsalternativ > Nummerinmatning.

Välj siffrorna en i taget. (Du tar bort en siffra som du har matat in genom 
att trycka på stoppknappen.) När telefonnumret visas trycker du på 
samtalsknappen eller väljer .

Ringa en kontakt
Du ringer en kontakt som du har kopierat till bilsatsen genom att vrida 
hjulet åt höger eller välja Meny > Kontakter i vänteläge. Du visar 
kontaktlistan under ett samtal genom att välja Samtalsalternativ > 
Kontakter.

Välj den första bokstaven i kontakten, rulla till kontakten och tryck på 
hjulet eller samtalsknappen. Om kontakten har flera nummer, väljer du 
först det önskade numret och trycker sedan på hjulet eller 
samtalsknappen.
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Ringa ett tidigare uppringt nummer
Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om enheten kan 
hantera den här funktionen med bilsatsen) trycker du två gånger på 
samtalsknappen när det inte pågår ett samtal.

När du vill ringa ett tidigare uppringt nummer trycker du på 
samtalsknappen, rullar till önskat namn eller telefonnummer och trycker 
på hjulet eller samtalsknappen.

Om bilsatsen är ansluten till två enheter, rings samtalet på den primära 
enheten.

Röstuppringning
Du aktiverar röstuppringning (om enheten kan hantera den här 
funktionen med bilsatsen) genom att trycka på röstuppringnings-
knappen när inga samtal pågår. Uttala röstmärket för den önskade 
kontakten tydligt. Om bilsatsen är ansluten till två enheter, aktiveras 
röstuppringning på den primära enheten.

Användarhandboken till enheten innehåller mer information om 
röstuppringning.

Snabbuppringning
Snabbuppringning är ett snabbt sätt att ringa till telefonnummer som 
du använder ofta.

Du använder snabbuppringning genom att vrida på hjulet åt vänster 
i vänteläge, rulla till önskat kortnummer (1–9) och trycka på samtals-
knappen när tilldelat namn eller nummer visas.

Information om hur du kopplar ett telefonnummer till ett kortnummer 
finns i ”Allmänna inställningar” på sidan 25.

Svara på eller avvisa ett samtal
När du får ett samtal hörs en ringsignal i högtalarna som är anslutna till 
bilsatsen. Uppringarens nummer visas om mobilnätet kan hantera den 
funktionen. Namnet som har sparats tillsammans med numret visas om 
du har kopierat namnet och numret till bilsatsen. Om namnet och 
numret inte finns, visas Privat nummer.
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Du besvarar samtalet på den primära eller sekundära enheten genom att 
trycka på samtalsknappen eller hjulet. Om fjärrkontrollens batteri har 
laddat ur, trycker du på bilsatsens strömknapp.

Du avvisar ett samtal genom att trycka på stoppknappen.

■ Stänga av mikrofonen
Om du vill stänga av eller sätta på ljudet på mikrofonen under ett samtal 
trycker du på röstuppringnings-/ljudavstängningsknappen. Du kan 
också välja Samtalsalternativ och önskad funktion.

 anger att ljudet till mikrofonen har stängts av.

■ Ställa in högtalarvolymen
Du ställer in högtalarvolymen under ett samtal genom att vrida på 
hjulet. I vissa monteringar kan volymen justeras från bilradion. Den 
valda volymen sparas för den aktuella enheten. Information om hur du 
ställer in standardvolym för samtal finns i ”Ljudinställningar” på 
sidan 26.

Om du vill stänga av ljudet till högtalarna ställer du in volymen på den 
lägsta nivån.  visas.

■ Hantera två samtal
Du kan föra två samtal samtidigt på en av de ansluta enheterna och 
hantera samtalen från bilsatsen.

Du besvarar ett väntande samtal och avslutar det pågående samtalet 
genom att trycka på stoppknappen.

Du besvarar ett väntande samtal och parkerar det pågående samtalet 
genom att trycka på samtalsknappen. När samtalet har parkerats visas 

.

Du avvisar ett väntande samtal genom att välja Samtalsalternativ > 
Avvisa inkommande samtal.

Du avslutar det pågående samtalet och gör det parkerade samtalet till 
det pågående genom att trycka på stoppknappen.
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Om du vill växla mellan det pågående samtalet och det parkerade 
trycker du på samtalsknappen.

När bilsatsen är ansluten till två enheter och du får ett samtal till den 
andra enheten medan du har ett pågående samtal på en av enheterna, 
avslutar du det pågående samtalet och besvarar sedan samtalet, eller 
besvarar samtalet från enheten. Om du besvarar samtalet från enheten, 
kan bara den enhetens funktioner användas för att hantera samtalet.

■ Överföra ett samtal mellan bilsatsen och en 
ansluten enhet

Du överför ett samtal mellan bilsatsen och en ansluten enhet genom att 
välja Samtalsalternativ > Aktivera telefonen eller Aktifera handsfree. 
På en del mobila enheter kanske Bluetooth-anslutningen stängs tills 
samtalet avslutas.  anger att samtalet överförs till enheten.

■ Skicka tonsträngar
Du skickar en tonsträng, till exempel ett lösenord (nättjänst), under ett 
samtal genom att välja Samtalsalternativ > Skickar DTMF. Välj ett 
tecken i taget. (Du tar bort ett tecken som du har matat in genom att 
trycka på stoppknappen.) Skicka strängen genom att välja  eller trycka 
på samtalsknappen.

■ Samtalslistor
När du ansluter en kompatibel enhet till bilsatsen, kopierar bilsatsen 
automatiskt telefonnumren för de senaste missade, mottagna och 
uppringda samtalen från enheten, om dessa funktioner kan hanteras av 
enheten och mobilnätet.

Du visar de senaste samtalen genom att välja Meny > Samtalslistor 
i vänteläge och välja en samtalstyp. Rulla till en kontakt och tryck på 
hjulet om du vill visa samtalsuppgifter, eller tryck på samtalsknappen 
om du vill ringa kontakten.

När du har missade samtal visas .
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■ Visa SMS
Menyn Meddelanden visas bara om den anslutna enheten kan hantera 
Nokias eget anslutningsgränssnitt (LCIF).

Om du får ett SMS (nättjänst) när bilsatsen är ansluten till en 
kompatibel Nokia-enhet visas .

Du visar ett nytt meddelande från en kompatibel Nokia-enhet genom 
att välja Meny > Meddelanden och meddelandet.

Om du vill ringa upp den som har skickat meddelandet som visas trycker 
du på samtalsknappen. Du kan också trycka på hjulet och välja Ring upp 
avsändaren.

Information om kompatibilitet finns på www.nokia.com/support.

■ Min egen knapp
Menyn Min egen knapp visas bara om installationsprogrammet för 
Nokia-tillbehör är installerat på enheten som är ansluten till bilsatsen.

Om programmet inte redan är installerat på enheten kontrollerar du om 
det går att använda på din enhet på www.nokia.com/support.

När du väljer den här menyn utför bilsatsen den funktion som du har 
angett som kortkommando för Min egen knapp i 
installationsprogrammet för Nokia-tillbehör. Du kan ställa in bilsatsen 
så att den läser upp ett nytt SMS, ringer ditt favoritnummer eller avvisar 
ett samtal och skickar ett fördefinierat SMS. Mer information finns i 
hjälpen till programmet.
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4. Inställningar

■ Anslutningsinställningar
Du hanterar Bluetooth-anslutningarna genom att välja Meny > 
Inställningar > Anslutning i vänteläge mellan följande:

• Anslutningshanteraren — Om du vill koppla ihop bilsatsen med en 
kompatibel enhet väljer du Koppla ihop ny enhet. Om du vill ansluta 
bilsatsen till en tidigare ihopkopplad enhet eller koppla från en enhet 
väljer du enheten i listan.

• Multipoint-anslutning — Du kan ansluta bilsatsen till två enheter 
samtidigt. Om du väljer av kan bilsatsen bara anslutas till en enhet 
i taget. När bilsatsen kan ansluta till två enheter visas .

Om bilsatsen kan ansluta till två enheter samtidigt och du använder 
funktionerna för återuppringning eller röstuppringning, rings 
samtalet på den primära enheten.

• Radera hopkopplad enheter — Välj den enhet som du vill ta bort 
från listan över ihopkopplade enheter. Om du väljer Radera alla 
hopkopplingar tas ihopkopplingar till alla enheter bort, och bilsatsen 
måste kopplas ihop med en enhet för att kunna användas.

■ Inställningar för displayen
Välj Meny > Inställningar > Display i vänteläge och mellan följande:

• Ljusstyrka — Välj önskad nivå av ljusstyrka för displayen.

• Nattläge — Aktivera eller inaktivera nattläge. Om du väljer på tonar 
displayens bakgrundsljus bort.

• Displayfärg — Välj färgen för displayens bakgrundsljus. Om du vill 
definiera en egen färg väljer du Anpassad och vrider hjulet för att 
ställa in mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i färgen. Du flyttar 
mellan dessa toner genom att trycka på hjulet.

• Autonedtoning — Välj hur lång tid det ska ta innan ljuset på 
displayen tonar bort.
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■ Allmänna inställningar
Välj Meny > Inställningar > Allmänt i vänteläge och mellan följande:

• Snabbuppringningar — Tilldela telefonnummer till kortnummer 
(1–9) för den anslutna enheten (om två enheter är anslutna, den 
primära enheten). Välj ett ej tilldelat kortnummer. Du tilldelar en 
kontakt genom att välja Kontakter. Du anger ett nummer manuellt 
genom att välja Nummerinmatning.

Om du vill byta ut kontakten som är tilldelad till ett kortnummer 
väljer du kortnumret och Ersätt.

Om du vill visa kontakten som är tilldelad till ett kortnummer väljer 
du kortnumret, kontakten och Visa nummer. Du ringer numret 
genom att trycka på hjulet eller samtalsknappen.

Om du vill ta bort en kontakt från ett kortnummer väljer du kort-
numret och Radera. Kontakten tas bara bort från kortnummerlistan, 
inte från kontaktlistan.

Mer information om hur du ringer med hjälp av kortnummer finns 
i ”Snabbuppringning” på sidan 20.

• Namnvisning — Välj om kontaktlistan ska sorteras efter förnamn 
eller efternamn.

• Automatiskt svar — Aktivera eller inaktivera automatiskt svar. Om 
du väljer på besvarar bilsatsen automatiskt ett inkommande samtal 
efter två signaler.

• Språk — Välj vilket språk som ska användas.

• Starta nedladdning av kontakter — Kopiera kontakterna från den 
anslutna primära enheten till bilsatsen. När kontakterna kopieras 
visas .

• Automatisk nedladdning av kontakter — Ställ in bilsatsen på att 
automatiskt uppdatera kontakterna från en kompatibel enhet varje 
gång som du ansluter den till bilsatsen. Bilsatsen kan inte användas 
medan du kopierar.

• Produktinfo — Visa information om bilsatsen.

• Radera personliga data — Ta bort kontakter, kortnummer eller 
samtalslistor från bilsatsen.
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• Återställ fabriksinställningar — Återställ inställningarna för 
bilsatsen till standardvärdena.

■ Ljudinställningar
Välj Meny > Inställningar > Ljud i vänteläge och mellan följande:

• Ljudsignalmeny —  Ställ in bilsatsen på att spela upp vissa 
röstanvisningar, till exempel namnen på huvudmenyerna. 
Information om vilka språk som går att använda finns på 
www.nokia.com/support.

• Ljudkoppling — Välj vilka ljud på den anslutna enheten som ska 
spelas upp via bilsatsens högtalare, vilket stänger av ljudet på 
bilradion. Om du väljer Alla enhetsljud spelas alla ljud upp. Om du 
väljer Endast samtal spelas bara samtalsrelaterade ringsignaler upp 
och  visas.

• Standardvolym — Välj högtalarnas standardvolym. Du sparar 
inställningen genom att trycka på hjulet.

• Varningssignaler för bilsats — Aktivera eller inaktivera bilsatsens 
varningssignaler.
26



F e l s ö k n i n g
5. Felsökning

■ Återställa bilsatsen
Bilsatsen reagerar inte på mina åtgärder. Hur återställer jag den?
Ta bort displayen från monteringsplattan i cirka 10 sekunder och tryck 
på strömknappen för att sätta på bilsatsen.

■ Anslutningsproblem
Jag kan inte ansluta bilsatsen till enheten med Bluetooth.
• Kontrollera att bilsatsen är påslagen och ihopkopplad med enheten.

• Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på enheten och se till att 
bilsatsen är ansluten till enheten.

■ Ljudproblem
Min röst ekar i den andra änden av linjen.
• Sänk volymen på bilens högtalare. Om bilsatsen är ansluten till 

bilstereosystemet ska du sänka ingångsnivån, om det är möjligt.

• Se till att avståndet mellan mikrofonen och högtalarna är tillräckligt 
stort.

• Se till att mikrofonen inte pekar uppåt mot högtalaren.

Den som talar i den andra änden kan inte höra min röst under ett 
samtal.
• Se till att enheten är korrekt ansluten till bilsatsen via en Bluetooth-

anslutning.

• Tala mot displayen eller den extra externa mikrofonen som är 
ansluten till bilsatsen. Det bästa resultatet får du om inga objekt 
finns i vägen för mikrofonen.

• Se till att du inte har stängt av ljudet på mikrofonen av misstag.
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Ljudkvaliteten är inte bra eller jag kan inte höra något ljud.
• Om bilsatsen är ansluten till bilstereon kontrollerar du att bilstereons 

volym är rätt inställd.

• Om bilsatsen är ansluten till en extra högtalare kontrollerar du att 
bilsatsens volym är rätt inställd.

• Se till att du inte har stängt av ljudet på högtalaren av misstag.

• Se till att bilradion är påkopplad.

Bilstereoljudet stängs inte av när jag besvarar ett samtal.
Fråga den tekniker som monterade bilsatsen om bilradiodämpnings-
kabeln är rätt ansluten. Alla bilar har inte någon dämpningskabel.

■ Övriga problem
Bilsatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln.
Fråga den tekniker som monterade bilsatsen om tändningskabeln är rätt 
ansluten. Om bilen inte kan använda tändningskabeln, trycker du på 
bilsatsens strömknapp för att koppla på och stänga av bilsatsen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
Byt ut batteriet. Om du inte kan använda fjärrkontrollen trycker du på 
displayens strömknapp när du vill besvara eller avsluta ett samtal.
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6. Montering

■ Säkerhetsinformation
Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar 
bilsatsen.

• Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller serva bil-
satsen med de Nokia-delar i original som medföljer i förpackningen. 
En felaktig installation eller reparation kan vara farlig och kan 
innebära att bilsatsens garanti upphör att gälla.

Slutanvändare måste vara medvetna om att bilsatsen innehåller 
komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman 
utför installationen med hjälp av specialverktyg.

• Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller 
för montering av bilsatsen i en bil. På grund av det stora utbudet av 
biltyper och -modeller på marknaden kan de här anvisningarna inte 
ta hänsyn till de individuella tekniska krav som kan gälla en viss bil. 
Kontakta biltillverkaren för utförlig information om den aktuella 
bilen.

• Bilsatsen kan anslutas direkt till bilar med 12 V negativ jordning. Vid 
anslutning till ett 24 V-system krävs en 24 V till 12 V-omvandlare 
som används i Vbatt-linjen. Tändningskabeln kan anslutas direkt till 
24 V-systemet.

Bilsatsen har inbyggt skydd för överspänning, men en anslutning 
med fel polaritet kan skada enheten.

• Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig information 
för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på fel sätt kan data 
försvinna. Det kan innebära att systemet måste initieras om, vilket 
kan kräva både tid och pengar. Om du har frågor bör du kontakta en 
bilförsäljare innan du installerar bilenheten.

• Anslut inte bilsatsen till tändningssystemets högspänningsledningar.
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• Vid montering av delarna i bilsatsen kontrollerar du att inga av dem 
stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage 
som används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar). 
Kontrollera att bilsatsen och dess delar inte monteras där du kan 
komma i kontakt med dem i händelse av en olycka eller kollision.

Om displayen på en mobil enhet ska användas, ser du till att enheten 
monteras i en hållare och att användaren tydligt ser enhetens 
display.

• En servicetekniker eller återförsäljare kan ge alternativa förslag på 
hur utrustningen kan installeras i bilen utan att du behöver borra hål.

• Rök inte när du arbetar med bilen. Kontrollera att det inte finns 
någon eldhärd eller eldslåga i närheten.

• Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar, bensin- eller 
bromsslangar eller säkerhetsutrustningen under monteringsarbetet.

• RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt 
skyddade elektroniska system i motorfordon (till exempel elektronisk 
bränsleinsprutning, elektroniskt antisladdsystem för bromsar, 
elektronisk hastighetskontroll och krockkuddesystem). Om du 
upptäcker ett fel eller en förändring i ett system av den här typen, 
kontakta din bilåterförsäljare.

• Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts för mekaniskt 
slitage (till exempel inte under bilsäten eller över skarpa kanter).

■ Uppdatera programmet
Innan du monterar bilsatsen ska du uppdatera programmet till den 
senaste versionen.

Hämta och installera uppdateringsprogrammet för Nokia-bilsatsen från 
www.nokia.com/support till en kompatibel dator.

Använd en USB-datakabel med en standard-USB-kontakt i ena änden 
och en mikro-USB-kontakt i den andra, och anslut bilsatsens display 
med den till en dator. Kabeln säljs separat.

Öppna uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna som visas. Ta 
inte bort USB-kabeln medan programmet uppdateras.
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■ Montera bilsatsen i en bil
I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilsatsens delar i en bil. 
Delarna beskrivs i ”Delar” på sidan 10.

Vid montering av delarna i bilsatsen kontrollerar du att inga av dem stör 
eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som 
används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar). Använd inte 
skruvar när du monterar displayen om du monterar den någonstans där 
du kan slå i den med huvudet. Använd den medföljande tejpen i stället.

När du monterar bilsatsen kan det uppstå varningssignaler i bilen 
(till exempel backsignaler eller signaler om att ljuset fortfarande är på) 
som bör stängas av. Om du vill ha mer information kontaktar du 
biltillverkaren eller återförsäljaren.

Exempel på lämplig montering, med fjärrkontrollen monterad på 
konsolen med en extra extern mikrofon. Den externa mikrofonen behövs 
bara i bullriga bilmiljöer.
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Fjärrkontroll CU-13R
Fjärrkontrollen ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. 
Montera inte fjärrkontrollen någonstans där huvudet kan slå i den.

När du monterar fjärrkontrollen kontrollerar du att den inte stör eller 
hindrar styrningen eller andra reglage eller system som används vid 
körning av bilen (till exempel krockkuddar ).

Du kan montera fjärrkontrollen på ratten, eller montera den på 
instrumentbrädaren eller mittkonsolen.

Montera på instrumentbrädan eller konsolen med den 
medföljande tejpen
1. Sätt fast det medföljande kardborrebandet på önskad plats i bilen: 

dra av skyddspapperet från det större kardborrebandet och tryck fast 
kardborrebandet.

Rör inte kardborrebandets fästsida när du drar av skyddspapperet 
med fingret. Se till att ytan som du vill montera bandet på är torr och 
fri från damm och smuts.

2. Dra bort skyddspapperet från det mindre kardborrebandet och sätt 
fast det på fjärrkontrollens undersida. Täck inte över batteriluckan på 
fjärrkontrollen.

3. Tryck ihop kardborrebanden ordentligt mot varandra och se till att 
fjärrkontrollen sitter säkert fast.

Montera på ratten med hjälp av den medföljande remmen
Montera fjärrkontrollen på rattens insida. Du ska inte montera den mitt 
på eller på rattens utsida.

1. Linda remmen runt ratten (visas inte bilderna).

2. Dra i spärren (1) och trä in remmen i öppningen (2) för att öppna 
spärren som visas med en pil.
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M o n t e r i n g
3. Dra remmen i änden så att den sitter säkert på plats (3).

4. Tryck änden på remmen nedåt (4) och tryck spärren uppåt (5).

5. Tryck på spärren igen mot ratten tills den låses på plats (6).

6. Skjut fjärrkontrollen på plats i hållaren (7).

Om du vill frigöra fjärrkontrollen skjuter du upp den underifrån, 
genom hållarens öppning.

Om du vill ta bort remmen drar du spärren i riktning bort från ratten (8).

1 2 3
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Display
Du kan montera displayen på instrumentbrädan med hjälp av den 
medföljande monteringsplattan.

Displayen ska placeras så att användaren ser den tydligt och lätt kan 
rotera den åt höger, vänster, uppåt eller nedåt.

När du monterar displayen kontrollerar du att den inte stör eller hindrar 
styrningen eller bromssystemet eller andra reglage eller system som 
används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar ).

Se till att display-kabeln når fram till kopplingsdosan.

För den inbyggda mikrofonen ska du montera displayen så att den inte 
placeras för långt från föraren eller utsätts för fläktarnas luftströmmar. 
Om det inte går bör du använda en extra extern mikrofon.

Montera monteringsplattan på instrumentbrädan
1. Dra av skyddspapperet från tejpen på monteringsplattan.

2. Tryck monteringsplattan på plats på instrumentbrädan.

3. Led display-kabeln CA-165 från monteringsplattan, till exempel 
genom ventilationssystemet (mer information finns i dokumentation 
till bilen), och anslut kabeln till respektive kontakt på kopplingsdosan 
RX-73.

Montera displayen på monteringsplattan
1. Skjut fast displayen på monteringsplattan (1).

2. Ställ displayen i rätt läge (2).

1

2
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M o n t e r i n g
3. Om du vill justera vinkeln på monteringsplattan lossar du skruven i 
ena änden på gångjärnet på plattan, vrider plattan (i steg om 45 
grader) och skruvar sedan fast skruven igen.

Om du vill ta bort displayen skjuter du den uppåt från 
monteringsplattan.

Kopplingsdosa RX-73
Kopplingsdosan är utrustad med följande kontakter:

1. Kontakt för direkt indatakabel CA-161

2. Kontakt för strömkabel CA-153P eller strömkabel för ISO-kabel 
CA-160

3. Kontakt för extra högtalare (till exempel Nokia SP-3) eller 
högtalarkabel för ISO-kabel CA-160

4. Kontakt för extra laddningskabel (till exempel CA-134)

5. Kontakt för display-kabel CA-165

6. Kontakt för extra extern mikrofon (till exempel MP-2)

När du installerar kopplingsdosan måste du se till att kablarna till 
mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

1 2 3
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Installera kopplingsdosan i bilen med lämpligt monteringsmaterial 
(ingår inte i säljpaketet). Se till att kopplingsdosan sitter fast ordentligt.

■ Integrering med ett bilradiosystem
Bilsatsen kan anslutas till en bilradio på tre olika sätt. Välj lämpligt 
alternativ beroende på vilka delar som finns i paketet.

Information om kontakterna på kopplingsdosan RX-73 finns 
i ”Kopplingsdosa RX-73” på sidan 35.

Du kan ansluta bilsatsen till en högtalare med en impedans på minst 
4 ohm. Om impedansen är över 8 ohm blir uteffekten betydligt lägre än 
normalt. Med hjälp av särskilda kabeladaptrar kan du ansluta bilsatsen 
till bilen utan att behöva ändra den befintliga kabeldragningen. Fråga 
serviceteknikern om det går att använda sådana.
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Installation med ISO-kabel CA-160
Om du ansluter bilsatsen till bilradiosystemet med ISO-kabel CA-160 
stängs ljudet till radion av när du ringer eller tar emot ett samtal.

1. Så här ansluter du ISO-kabeln till bilradion:

• Koppla från de två ISO-kontakterna från bilradion som gäller 
ström och högtalare.

• Anslut honkontakten på ISO-kabeln till ström- och 
högtalarkontakterna på bilens kabelmontage.

• Kontrollera den permanenta +12 V-kabeln (röd sladd) och 
tändningskabeln (blå sladd) på kopplingsdosans kontakt. Om det 
behövs växlar du kontakterna ”+12V battery” (”+12V-batteri”) 
och ”Ignition” (”Tändning”) på ISO-kabeln.

CA-160
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M o n t e r i n g
Kontrollera motsvarande plats för bilradions ljudavstängnings-
signal, och anslut konfigurationskontakten ”Mute” (”Ljud av”) 
till motsvarande uttag (Mute1, Mute2 eller Mute3). Dämpnings-
kontakten ansluts som standard till ISO-kontaktens stift A2 
(Mute2). Om bilradion inte kan hantera funktionen för 
ljuddämpning kopplar du inte i kontakten.

Koppla de två ISO-hankontakterna till bilradion.

2. Sätt i högtalar- och strömkabelkontakterna på ISO-kabeln 
i respektive kontakt på kopplingsdosan.

3. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

Valfria steg:

• Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen 
ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia 
CA-134) till kopplingsdosan.

• Om du vill använda en extern mikrofon (till exempel Nokia MP-2) 
i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till respektive 
kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofoninställningarna 
(se ”Installationsinställningar” på sidan 42). Du kanske måste 
använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.
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Installation med strömkabel CA-153P och en extern 
högtalare
I det här steget ansluts kopplingsdosan till bilradion med strömkabel 
CA-153P, och en extra extern högtalare används för samtalen.
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M o n t e r i n g
1. Så här ansluter du sladdarna på strömkabel CA-153P till bilen:

• Den svarta sladden till bilens jord.

• Den röda sladden till den permanenta 12 V. Anslut alltid den 
medföljande 2 A-säkringen till den här linjen, nära källan.

• Den blå sladden till tändnings- eller ACC-linjen (tillbehör). Anslut 
alltid den medföljande 1 A-säkringen till den här linjen, nära 
källan.

2. Anslut strömkabeln till respektive kontakt på kopplingsdosan.

3. Anslut högtalaren (till exempel Nokia SP-3) till respektive kontakt på 
kopplingsdosan.

4. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

Valfria steg:

• Om du vill att ljudet på bilradion ska stängas av när du ringer eller tar 
emot ett samtal, ansluter du den gula ljudavstängningssladden på 
strömkabel CA-153P till bilradion.

• Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen 
ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia 
CA-134) till kopplingsdosan.

• Om du vill använda en extra extern mikrofon (till exempel Nokia 
MP-2) i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till 
respektive kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofon-
inställningarna (se ”Installationsinställningar” på sidan 42). Du 
kanske måste använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.
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Installation med strömkabel CA-153P och direkt 
indatakabel CA-161
I det här steget ansluts kopplingsdosan till bilradion med strömkabel 
CA-153P och den direkta indatakabeln CA-161, och bilradions högtalare 
används för samtal.

1. Så här ansluter du sladdarna på strömkabel CA-153P till bilen:

• Den svarta sladden till bilens jord.

• Den röda sladden till den permanenta 12 V. Anslut alltid den 
medföljande 2 A-säkringen till den här linjen, nära källan.
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M o n t e r i n g
• Den blå sladden till tändnings- eller ACC-linjen (tillbehör). Anslut 
alltid den medföljande 1 A-säkringen till den här linjen, nära 
källan.

• Den gula sladden till bilradions ingång för ljudavstängning.

2. Anslut den direkta indatakabeln CA-161 till respektive kontakt på 
bilradion och kopplingsdosan.

3. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

I vissa bilar kanske du måste koppla på bilradion för att kunna höra 
samtalsljudet.

Valfria steg:

• Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen 
ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia 
CA-134) till kopplingsdosan.

• Om du vill använda en extra extern mikrofon (till exempel Nokia 
MP-2) i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till 
respektive kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofon-
inställningarna (se ”Installationsinställningar” på sidan 42). Du 
kanske måste använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.

■ Installationsinställningar
Installationsinställningarna får bara ändras av en kvalificerad 
servicetekniker.

Håll ned strömknappen i cirka tio sekunder i vänteläge och välj mellan 
följande:

• DSP-inställningar — Välj lämpliga ljudinställningar. När du aktiverar 
de nya inställningarna måste du kanske stänga av och koppla på 
bilsatsen.

• Mikrofoninställningar — Välj den interna eller externa mikrofonen 
enligt monteringen.
42



M o n t e r i n g
■ Extra tillbehör
Du kan utöka bilsatsens funktioner med extra tillbehör. Fråga åter-
försäljaren eller serviceteknikern om lämpliga tillbehör. Använd bara 
godkända och kompatibla tillbehör.

Laddningskabel
Om du vill ladda en kompatibel enhet från bilsatsen, så att cigarett-
tändaren blir ledig för andra enheter, kan du använda en extra 
laddningskabel, till exempel CA-134.

Mikrofon
I en bullrig bilmiljö kan du använda en extra extern mikrofon (till 
exempel Nokia MP-2) för att få bättre ljudkvalitet, i stället för den 
inbyggda. Om du vill använda en extern mikrofon ansluter du den till 
respektive kontakt på kopplingsdosan.

Genom att vara noga med mikrofonens monteringsplats kan du höja 
kvaliteten på röstmottagningen.

Det bästa stället att montera mikrofonen är nära backspegeln. Montera 
mikrofonen så att den är vänd mot förarens mun och minst en meter 
från bilsatsens högtalare för att undvika rundgång.

Se till att mikrofonkabeln når fram till kopplingsdosan.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. 
Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller 
luftkonditioneringssystemet. Använd den medföljande dubbelhäftande 
tejpen när du monterar mikrofonen.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på kopplingsdosan 
och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs.
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Extern antenn
Den externa antennen förbättrar den mobila enhetens mottagning 
i bilen. Din återförsäljare kan ge information om tillgänglighet.

Obs!För att hålla gränsvärdena för radiostrålning måste ett avstånd 
på minst 20 centimeter (8 tum) upprätthållas mellan den externa 
antennen och alla personer. Antennens förstärkningsgrad får inte 
överskrida 3 dBi.

■ Kontrollera bilsatsens funktion
När bilsatsen har installerats kontrollerar du att den fungerar på rätt 
sätt. Se även ”Felsökning” på sidan 27.
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S k ö t s e l  o c h  u n d e r h å l l
Skötsel och underhåll

Bilsatsen är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet 
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du 
se till att garantin täcker eventuella skador.

• Skydda bilsatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Förvara inte bilsatsen på dammiga eller smutsiga platser. De rörliga delarna 
och elektroniska komponenterna kan skadas.

• Försök inte att öppna bilsatsen.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra bilsatsen. Rengör endast delarnas yta med 
ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

• Måla inte bilsatsen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till 
en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad 
sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om 
produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på 
www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

 Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller 
förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinnings-
station vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte 
dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns 
i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.
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Y t t e r l i g a r e  s ä k e r h e t s i n f o r m a t i o n
Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för 
krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill 
ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående 
ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att 
garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera 
regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar 
felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen 
tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med 
krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga 
föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför 
krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad 
radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.
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