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Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde 
reglene. Du finner mer detaljert informasjon i denne brukerhåndboken.

Alle SIM-miniatyrkort og alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små 
barn.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Når du kjører bil, må all oppmerksomhet rettes inn på trafikkbildet. 
Det avanserte bilmonteringssettet må bare brukes hvis 
trafikkforholdene tillater sikker bruk, og du må undersøke om det er 
lov å bruke mobiltelefon når du kjører bil.

FORSTYRRELSER
Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan 
påvirke ytelsen.

KVALIFISERT INSTALLERING OG SERVICE
Bare kvalifisert personell kan installere eller reparere telefonutstyret.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse 
for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen 
produkter som ikke er kompatible.

BYTTE SIKRINGER
Erstatt den gamle sikringen med en sikring av samme type og 
størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse!
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Innledning

■ Avansert bilmonteringssett CK-7W fra Nokia

Avansert bilmonteringssett installert i førerhuset

Nokias avanserte bilmonteringssett ble utviklet for installering 
i kjøretøyer for å muliggjøre håndfri bruk av mobiltelefoner samt bruk av 
individuelle telefonfunksjoner.

Det ble spesielt lagt vekt på rask og enkel installering. Mobiltelefonen 
kan kobles til det avanserte bilmonteringssettet på én av to måter: 
ved hjelp av en valgfri telefonholder med en kabel, eller via trådløs 
Bluetooth-forbindelse.

I enkelte land kan det være ulovlig å bruke det avanserte 
bilmonteringssettet. Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser.
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■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi er en internasjonal standard for trådløs 
kortdistansekommunikasjon. Teknologien gjør det mulig å etablere 
en trådløs forbindelse innenfor et område på 10 meter mellom det 
avanserte bilmonteringssettet og en kompatibel enhet. 

Det avanserte bilmonteringssettet er beregnet for bruk sammen med 
mobiltelefoner som har støtte for profilen for Bluetooth-håndfri 
(Bluetooth HFP – Bluetooth Handsfree Profile).

Den trådløse forbindelsen som er etablert ved hjelp av Bluetooth-
teknologi mellom de kompatible enhetene, er gratis for brukeren. 
I noen land kan det være begrensninger på bruk av Bluetooth-enheter. 
Sjekk med de lokale myndighetene.

■ Bluetooth-passord
Første gang du vil etablere en trådløs forbindelse til en kompatibel enhet 
ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du angi et passord for å knytte 
enhetene til hverandre.

Passordet er 0000.



K o m m e  i  g a n g

7

1. Komme i gang

■ Oversikt

Det avanserte bilmonteringssettet omfatter komponentene 
som vises ovenfor.

• 1  Håndfrienhet HF-5 med monteringsplate MK-2

• 2  Fjernkontrollknapp CU-7 

• 3  Høyttaler HFS-12 

• 4  Mikrofon MP-2 

• 5  Kabelsett PCU-4 

• 6  Datakabel CA-27 

• 7 Laderkabel CA-116
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■ Bruk av ekstrautstyr
Det finnes en rekke valgfritt ekstrautstyr for å utvide det avanserte 
bilmonteringssettet, avhengig av oppsettet. Før installeringsarbeidet 
starter, bør du be om profesjonell hjelp til å finne det ekstrautstyret 
som passer best for dine behov. Bruk bare godkjent ekstrautstyr. 
Sørg for at bare kompatible produkter kobles til det avanserte 
bilmonteringssettet. 

Telefonholder
Du trenger en telefonholder som er utformet for en kompatibel 
mobiltelefon hvis mobiltelefonen skal kobles direkte til håndfrienheten 
ved hjelp av datakabelen.

Antennekobler 
Det er nødvendig med en antennekobler for å koble til en ekstern 
antenne. Det finnes mange ulike antennekoblere for mobiltelefoner 
og telefonholdere til salgs på markedet. En antennekobler forbedrer 
mottaket av mobiltelefonen i kjøretøyet. 

GSM-antenne
En kompatibel GSM-antenne sørger for optimaliserte trådløse 
forbindelser.

Hvis du har installert en ekstern antenne, må du huske på at for å 
overholde forskriftene for RF-stråling for mobile overføringsenheter, 
skal det være minst 20 cm avstand mellom antennen og alle personer.
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2. Installering

■ Sikkerhetsinformasjon
De grunnleggende retningslinjene for sikkerhet som er angitt nedenfor, 
skal følges når det avanserte bilmonteringssettet installeres.

Merk: 

• Bare kvalifisert personell bør utføre service på det 
avanserte bilmonteringssettet eller installere det 
i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og 
kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. 

• Det avanserte bilmonteringssettet må bare installeres av 
en kvalifisert servicetekniker som bruker 
de godkjente originaldelene fra Nokia som følger med 
i salgspakken. Sluttbrukere bør være klar over at det 
avanserte bilmonteringssettet består av avansert teknisk 
utstyr som må installeres av fagfolk og ved hjelp 
av spesialverktøy.

• Vær klar over at instruksjonene i denne installerings-
håndboken er generelle retningslinjer som gjelder for 
installeringen av det avanserte bilmonteringssettet i en bil. 
På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som 
finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken 
ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde 
for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten 
hvis du ønsker mer informasjon om din bil.

• Det avanserte bilmonteringssettet kan kun brukes i 
kjøretøy med 12 volts negativ jording. Utstyret vil skades 
hvis det brukes med andre nettspenninger eller annen 
polaritet.

• Husk at moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner 
der viktige kjøretøysparametere er lagret. Feilaktig 
frakobling av bilbatteriet kan føre til tap av data, som 
krever omfattende innsats for å gjeninnføre systemet. 
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Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte 
bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.

• Utstyret til det avanserte bilmonteringssettet 
må ikke kobles til høyvoltsledningene til tenningssystemet.

• Alt utstyr må monteres slik at det ikke forstyrrer føreren 
av kjøretøyet.

• Serviceteknikeren kan gi deg informasjon om alternative 
måter å montere utstyret i kjøretøyet på uten at du må 
bruke bor.

• Monteringsplaten for telefonholderen festes til dashbordet 
eller et annet sted i førerhuset hvor displayet er godt synlig 
for brukeren uten at dette går på bekostning av kontrollen 
over kjøretøyet. Tastaturet skal være innen nær rekkevidde 
for føreren. 

• Unngå å skade styre- eller bremsesystemene eller andre 
viktige systemer under installeringen av utstyret til det 
avanserte bilmonteringssettet. Forviss deg om 
at utløsningsmekanismen for kollisjonsputen(e) ikke 
er blokkert eller forringet på noen måte.

• Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installerings-
arbeidet pågår.

• Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller 
bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under 
installeringsarbeidet.

• RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer 
hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet 
(for eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytnings-systemer, 
elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske 
hastighetskontrollsystemer og kollisjonspute-systemer). 
Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt 
system, må du ta kontakt med bilforhandleren.

• Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for 
mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter 
eller over skarpe kanter).
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■ Konfigurasjon 
Det avanserte bilmonteringssettet inneholder i prinsippet 
to ulike grunnleggende installeringskonfigurasjoner: 

Koble til en mobiltelefon ved hjelp 
av trådløs Bluetooth-teknologi
For at du skal kunne etablere en forbindelse fra en kompatibel 
mobiltelefon til håndfrienheten, må begge enhetene først være 
tilknyttet.

Det er nødvendig med en kompatibel mobiltelefon med støtte 
for trådløs Bluetooth-teknologi for dette oppsettet. 
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Koble til en mobiltelefon 
ved hjelp av datakabelen og en telefonholder
Når du kobler til via datakabelen, er den kompatible mobiltelefonen 
klar for bruk sammen med det avanserte bilmonteringssettet når den 
settes i telefonholderen.

Avhengig av mobiltelefonen og bilutstyret, kan det være nødvendig med 
ekstrautstyr som en telefonholder, antennekobler eller ekstern antenne.



I n s t a l l e r i n g

13

■ Installere det avanserte bilmonteringssettet 
Se "Innledning" på side 5 hvis du vil ha et eksempel på riktig installering 
av utstyret i det avanserte bilmonteringssettet.

Håndfrienhet

Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at kablene til 
mikrofonen og høyttaleren kan nå frem til der du vil montere disse 
komponentene.

Pass på at du ikke monterer håndfrienheten inne i en lukket metallboks 
eller på et sted i bilen der den vil være skjermet mot radiobølger 
ettersom dette kan forringe bruken av Bluetooth-funksjonen.

Når du skal montere enheten, fester du først monteringsplaten som 
fulgte med det avanserte bilmonteringssettet, og deretter fester du 
håndfrienheten ved hjelp av skruen som føres gjennom enheten. 
Til slutt setter du inn dekslet med Nokia-logoen påskrevet, 
i fordypningen, og trykker det på plass.



I n s t a l l e r i n g

14

Fjernkontrollknapp
Fjernkontrollknappen bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig for 
brukeren. Sørg imidlertid for at den er plassert slik at kabelen for 
tilkobling til håndfrienheten kan monteres. En passende 
monteringsposisjon for fjernkontrollknappen kan være på konsollen 
mellom forsetene.

Når du skal montere fjernkontrollknappen, bruker du hekten og malje-
tapen som følger med. Først tar du de to delene til putene fra hverandre. 
Fest puten med maljene først: Trekk av beskyttelsespapiret fra den 
selvklebende siden (A), og fest puten der du vil ha den i bilen (B). 
Pass på at overflaten der du vil feste puten, er tørr og ren for smuss 
eller støv.

Deretter fester du puten med hektene: Trekk av beskyttelsespapiret 
fra den selvklebende siden (C), og fest puten til undersiden av fjern-
kontrollknappen.

Trykk fjernkontrollknappen (D) godt fast til maljeputen som er montert 
i bilen.

Høyttaler
For å sikre god akustisk kvalitet bør du feste høyttaleren slik at den peker 
mot brukeren. Vi anbefaler at du fester høyttaleren minst 1 meter vekk 
fra mikrofonen for å unngå feedback.

Det avanserte bilmonteringssettet har dessuten støtte for tilkobling 
til et kompatibelt bilradiosystem. Hvis du vil bruke bilradioen som er 
installert i kjøretøyet, sammen med det avanserte bilmonteringssettet 
til lyden, kan du be serviceteknikeren om profesjonell hjelp.

Koble høyttaleren eller et kompatibelt bilradiosystem til utgangen 
"SPEAKER".

A
B C D
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Mikrofon
Nøye valg av hvor mikrofonen monteres kan øke kvaliteten på 
taleoverføringen.

Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hode, og plasser den slik 
at den vender mot førerens munn. Erfaring har vist at den beste 
plasseringen er ved bakspeilet eller solskjermen. Vi anbefaler at du fester 
mikrofonen minst 1 meter vekk fra telefonhøyttaleren i det avanserte 
bilmonteringssettet for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra 
ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons- 
eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige tapen som følger med til 
å feste mikrofonen da denne vil hindre at støy fra karosseriet overføres 
til førerhuset.

Sett inn støpselet i stikkontakten merket "MIC" på håndfrienheten, 
og vri den med klokken for å feste den skikkelig.

Merk: Bruk av andre mikrofoner enn den som følger med 
i det avanserte bilmonteringssettet (MP-2), kan redusere 
overføringskvaliteten.

Kabelsett
Ledningene som utgjør kabelbunten, skal kobles som vist 
på ledningsoversikten. 

• Koble den sorte ledningen til kjøretøyets karosseri (jord).

• Koble den gule ledningen til kontakten for demping (MUTE) til 
bilradioen.

Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, behøver ikke denne 
ledningen tilkobles. I så fall dempes ikke bilradioen automatisk under 
en samtale.
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Du kan bruke et ekstra relé slik at bilradioen kan dempes. Når et 
anrop godtas, kobler det avanserte bilmonteringssettet den gule 
ledningen (MUTE) til jord slik at bilradioen dempes. Når samtalen 
er ferdig, skilles den gule ledningen fra jord slik at bilradioen ikke 
lenger er dempet. 

• Koble den blå ledningen til IGNS-ledningen i bilen ved hjelp 
av 1A-sikringen som følger med.

I enkelte kjøretøy finnes det ingen IGNS-tilkobling. Denne ledningen 
er ikke nødvendig for at det avanserte bilmonteringssettet skal 
fungere, så den blå ledningen behøver ikke tilkobles. I så fall slås 
imidlertid ikke det avanserte bilmonteringssettet av automatisk når 
tenningen slås av. Det avanserte bilmonteringssettet slås av 
automatisk etter to minutter for å forhindre at bilbatteriet tappes, 
med mindre en mobiltelefon er tilkoblet ved hjelp av trådløs 
Bluetooth-teknologi eller via datakabelen.

• Koble den røde ledningen til plusspolen på 12V-bilbatteriet 
ved hjelp av 2 A-sikringen som følger med.

Firepluggsstøpselet i kabelsettet settes inn i DC-porten på håndfrienheten.

Datakabel
Datakabelen kobler håndfrienheten til en kompatibel mobiltelefon, 
altså via telefonholderen.

Sett inn den ene enden av kabelen i kontakten merket PHONE 
i håndfrienheten, og den andre i telefonholderen.

Hvis det avanserte bilmonteringssettet bare skal brukes sammen 
med trådløs Bluetooth-teknologi, trenger ikke datakabelen å tilkobles.

Laderkabel
Med laderkabelen kan du lade en kompatibel mobiltelefon mens den er 
koblet til det avanserte bilmonteringssettet via trådløs Bluetooth-
teknologi.

Laderkabelen kan brukes med kompatible Nokia-enheter som har en 2,0 
mm-laderkontakt.



I n s t a l l e r i n g

17

■ Funksjonstest
Når det avanserte bilmonteringssettet er installert, må det testes for 
å se om det fungerer som det skal. Når du skal teste funksjonaliteten 
til utstyret, bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke 
forstyrrer føreren under kjøring.
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3. Få det avanserte bilmonterings-
settet til å fungere

En kompatibel mobiltelefon kan kobles til det avanserte 
bilmonteringssettet på én av to måter: via trådløs Bluetooth-
forbindelse, eller ved hjelp av en kompatibel telefonholder med en kabel.

■ Koble til en mobiltelefon 
ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi

Første gang du etablerer en trådløs kobling fra det avanserte 
bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du knytte 
håndfrienheten til den kompatible mobiltelefonen du bruker. Dette 
trenger du bare gjøre én gang. Deretter gjenkjenner enhetene hverandre 
automatisk, og oppretter koblingen.

Merk: Hvis du vil etablere en forbindelse ved hjelp av trådløs 
Bluetooth-teknologi, må du sørge for at det ikke er plassert 
noen mobiltelefon i telefonholderen.

Tilknytte ved hjelp av et Bluetooth-passord
1. Kontroller at mobiltelefonen er slått på og at batteriet er ladet.

2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du se "Slå det avanserte bilmonteringssettet av og 
på" på side 21.

3. Åpne Bluetooth-menyen i mobiltelefonen, og aktiver 
Bluetooth-funksjonen.

4. Angi de nødvendige innstillingene i mobiltelefonen for å aktivere 
et søk etter Bluetooth-enheter innenfor området. Hvis du vil ha 
mer informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen, 
kan du se i brukerhåndboken for denne.

5. Velg det avanserte bilmonteringssettet fra listen over Bluetooth-
enheter som ble funnet.

6. Når du blir bedt om det, taster du inn Bluetooth-passordet 0000. 
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7. Nå er mobiltelefonen blitt knyttet til det avanserte 
bilmonteringssettet, og er klar til bruk. 

Merk: Det avanserte bilmonteringssettet kan bare etablere 
en trådløs Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobil-
telefon. Det kan derfor hende at du må avslutte eller bryte 
en eksisterende trådløs Bluetooth-forbindelse.

Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon
1. Angi riktige innstillinger i mobiltelefonen slik at den knyttes til 

det avanserte bilmonteringssettet uten at det er nødvendig med 
en egen godkjenning eller autorisasjon. Hvis du vil ha mer 
informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen, 
kan du se i brukerhåndboken for denne.

2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet. 

3. Det avanserte bilmonteringssettet starter deretter et 30 sekunders 
automatisk søk etter mobiltelefoner som tidligere er blitt knyttet 
til det ved hjelp av Bluetooth-passordet. Det avanserte 
bilmonteringssettet knyttes til mobiltelefonen som det sist ble 
knyttet til. Det aktive Bluetooth-søket angis med blinkende lys 
på fjernkontrollknappen. 

■ Koble til en mobiltelefon via datakabelen
Hvis du bruker denne typen tilkobling, er mobiltelefonen klar til bruk 
sammen med det avanserte bilmonteringssettet når den plasseres 
i telefonholderen. Du trenger altså ikke å tilknytte enhetene.

Hvis en mobiltelefon settes i en telefonholder som er koblet til det 
avanserte bilmonteringssettet via datakabelen, blir denne telefonen 
den aktive enheten, og du vil ikke kunne etablere en forbindelse til 
andre enheter via trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du plasserer en 
mobiltelefon som for tiden er involvert i en aktiv trådløs Bluetooth-
forbindelse, i en telefonholder som er koblet til det avanserte 
bilmonteringssettet, fører dette til at den trådløse Bluetooth-
forbindelsen avsluttes automatisk.
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4. Funksjonalitet

Det avanserte bilmonteringssettet kan kontrolleres 
med fjernkontrollknappen, eller styres ved hjelp av tastaturet 
på en kompatibel mobiltelefon.

■ Fjernkontrollknapp

1 Slik kan knappen brukes:

• Trykk på

• Trykk på og hold nede (ca. 1 sekund)

• Trykk kort to ganger 

• Trykk på og hold nede en lang stund (lenger enn 10 sekunder)

2 Slik kan ringen brukes:

• Vri mot venstre

• Vri mot høyre

3 Indikatorlyset har tre modi:

• På

• Blinkende 

• Av



F u n k s j o n a l i t e t

21

■ Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på
Når du vrir om tenningen i bilen, slår du automatisk på det avanserte 
bilmonteringssettet. Indikatorlyset slås på for å vise at det avanserte 
bilmonteringssettet er aktivert.

Når du slår av tenningen i bilen, deaktiverer du det avanserte 
bilmonteringssettet og indikatorlyset slukkes.

Dersom det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert uten å bli 
koblet til tenningstilkoblingskabelen (IGNS), trykker du raskt på knappen 
for å slå på det avanserte bilmonteringssettet, eller du kan plassere en 
kompatibel mobiltelefon i telefonholderen hvis en slik er blitt installert.

Merk: Hvis det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert 
uten bruk av IGNS-kabelen, fungerer dette så lenge det er slått 
på og en kompatibel mobiltelefon står i telefonholderen.

Hvis det ikke er forbindelse til en mobiltelefon, slås det 
avanserte bilmonteringssettet av automatisk etter 2 minutter.

■ Bruke det avanserte bilmonteringssettet 
Du kan bruke fjernkontrollknappen når du vil ta i bruk 
følgende telefonfunksjoner:

Godta et anrop
Når du vil godta et innkommende anrop, trykker du på knappen.

Avslutte et anrop
Når du vil avslutte et aktivt anrop, trykker du på knappen.

Avvise et anrop
Hvis du ikke vil godta et anrop, trykker du på og holder nede knappen.

Ringe opp
Velg ønsket oppføring fra telefonboken til mobiltelefonen, eller tast inn 
ønsket nummer på mobiltelefonen. 
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Nummerrepetisjon
Hvis du vil repetere et nummer som du nylig har ringt, trykker du kort 
på knappen to ganger.

Taleoppringing
Du kan bruke talesignaler som du har lagret i mobiltelefonen:

1. Hvis du vil starte taleoppringing, trykker du på og holder nede 
knappen til du hører en tone.

2. Les inn talesignalet.

3. Mobiltelefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede 
telefonnummeret.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av taleoppringing, 
kan du se i brukerhåndboken for mobiltelefonen.

Merk: Det kan hende at enkelte mobiltelefoner ikke har støtte 
for alle funksjonene som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Justere volumet
Når du skal justere volumet på høyttaleren, vrir du på ringen.

Manuelt søk etter Bluetooth-enheter
Hvis du ikke har etablert en forbindelse til en mobiltelefon, kan du starte 
et manuelt søk etter en mobiltelefon med støtte for trådløs Bluetooth-
teknologi.

Hvis du vil aktivere Bluetooth-søkefunksjonen i det avanserte 
bilmonteringssettet, trykker du på og holder nede knappen.

Hvis søket etter Bluetooth-enheter er aktivert, begynner indikatorlyset 
å blinke.

Tilbakestille tilknyttede Bluetooth-enheter
Det avanserte bilmonteringssettet lagrer de siste sju Bluetooth-
enhetene det er blitt sammenkoblet med.
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Listen over tilknyttede Bluetooth-enheter kan slettes. Når du vil 
slette listen, må det avanserte bilmonteringssettet være slått av 
(indikatorlyset slukkes):

Trykk på og hold nede knappen til en signaltone angir at listen 
er blitt slettet.

Endre fra håndfrimodus til mobiltelefonen
• Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte 

bilmonteringssettet ved hjelp av datakabelen, tar du telefonen ut 
av holderen for å endre funksjon fra håndfrimodus og over til 
mobiltelefonen.

• Hvis du vil endre tilbake til håndfrimodus, setter du mobiltelefonen 
på plass i holderen. Mobiltelefonen brukes nå i håndfrimodus via 
det avanserte bilmonteringssettet.

• Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte 
bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du endre 
det aktive anropet mellom det avanserte bilmonteringssettet 
og mobiltelefonen, eller omvendt. Trykk på og hold nede knappen, 
eller bruk den tilsvarende funksjonen på mobiltelefonen.
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Stell og vedlikehold

Det avanserte bilmonteringssettet er et produkt av førsteklasses design og 
håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg 
å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet 
i mange år fremover.

• Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar det avanserte bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet 
og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske 
kretser.

• Verken bruk eller oppbevar det avanserte bilmonteringssettet i støvete 
og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.

• Forsøk ikke å åpne det avanserte bilmonteringssettet. Hvis det håndteres feil, 
kan det ødelegges.

• Bruk ikke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler for å rengjøre 
det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. 

• Mal ikke det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. 
Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen ikke fungerer 
som de skal, tar du med den ødelagte delen til nærmeste kvalifiserte servicested. 
Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.
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