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Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. 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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Snabbguide

Den här delen innehåller en kortfattad beskrivning av 
bilmonteringssatsens huvudfunktioner. Mer information hittar du i 
respektive avsnitt i användarhandboken.

■ Inställningar för första anslutningen
1. Slå på bilmonteringssatsen (se sidan 14) och mobiltelefonen eller 

musikspelaren.

2. När du ombes att välja språk för bilmonteringssatsens displaytexter 
bläddrar du till önskat språk genom att vrida NaviTM-hjulet och 
trycka på det.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen eller musikspelaren och 
upprätta en Bluetooth-anslutning mellan bilmonteringssatsen och 
din enhet.

4. När du ombes att kopiera kontakterna från din enhet till 
bilmonteringssatsen bläddrar du till Ja genom att vrida Navi-hjulet, 
och startar kopieringen genom att trycka på hjulet. Om du väljer Nej 
kan du inte använda dina sparade kontakter när du ringer via 
bilmonteringssatsen.

■ Inmatningsenheten
När du använder inmatningsenheten för 
att styra musikspelaren som är ansluten 
till bilmonteringssatsen visas musik-
spelarens funktioner på bilmonterings-
satsens display.

1. Röstuppringningsknapp

Tryck på  om du vill aktivera 
röstuppringning på en kompatibel 
mobiltelefon när inget samtal pågår.
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2. Ljud av-knapp

Tryck på  om du vill stänga av ljudet på den externa högtalaren 
i vänteläge.

Tryck på  om du vill slå på eller stänga av mikrofonen under 
ett samtal.

Håll ned  i ungefär två sekunder om du vill växla ett samtal 
från bilmonteringssatsen till den kompatibla enhet som är ansluten 
till den.

3. Lägesknapp

Tryck på lägesknappen om du vill växla mellan vänteläge och musik-
spelarmenyn.

Tryck på lägesknappen på musikspelarmenyn om du vill starta, pausa 
eller återuppta musikuppspelningen på den kompatibla musikspelare 
som är ansluten till bilmonteringssatsen.

4. Ring-knapp

• Tryck på  för att ringa eller besvara ett samtal eller för att växla 
mellan ett aktivt och ett parkerat samtal.

• Tryck på  om du vill visa listan med de senast uppringda numren 
i vänteläget.

• Tryck två gånger på  om du vill ringa upp det senast slagna 
numret i vänteläget.

5. Avsluta-knapp

• Håll ned  när du vill avsluta eller avvisa ett samtal.

• Håll ned  om du vill ta bort ett tecken när du skriver text eller 
siffror.

• Håll ned  för att återgå till föregående menynivå eller 
displayvisning.

• Håll ned  om du vill gå tillbaka till vänteläget från 
menyfunktionerna.

• Håll ned  om du vill slå på eller stänga av bilmonteringssatsen 
(om satsen inte är ansluten till tändningssystemet).
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6. Navi-hjul (nedan kallat hjulet)

• Vrid hjulet åt vänster eller höger för att justera volymen under ett 
samtal eller när du lyssnar på musik, eller för att bläddra igenom 
menyalternativen.

• Vrid hjulet åt vänster i vänteläge om du vill slå ett telefonnummer 
eller använda snabbuppringning.

• Vrid hjulet åt höger i vänteläge om du vill söka efter en kontakt 
i Kontakter.

• Tryck på hjulet för att utföra den funktion som visas längst ned 
på displayen.



I n l e d n i n g

9

1. Inledning

Med Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display kan du ringa och 
besvara samtal utan att använda händerna och lyssna på musik från en 
kompatibel enhet.

Du kan också kopiera kontakter från två kompatibla enheter till 
bilmonteringssatsen, så att två användare kan använda sina kontakter 
direkt efter att deras enheter anslutits till bilmonteringssatsen. 
Kontakterna och menyfunktionerna i bilmonteringssatsen kan öppnas 
med den medföljande inmatningsenheten och displayen.

Bilmonteringssatsen kan kopplas ihop med upp till åtta Bluetooth-
enheter samtidigt och anslutas till en kompatibel mobiltelefon och 
musikspelare på samma gång.

Innan du använder bilmonteringssatsen bör du läsa den här 
användarhandboken noggrant och låta en professionell servicetekniker 
installera bilmonteringssatsen. Läs även användarhandboken för den 
enhet som du ansluter till bilmonteringssatsen. Den innehåller viktig 
information om säkerhet och underhåll.

Sök på www.nokia.com/support eller den lokala Nokia-webbplatsen 
efter de senaste handböckerna, ytterligare information samt 
nedladdningsbara filer för din Nokia-produkt.

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

■ Om det här dokumentet
Information om inställningar och användning finns i "Komma igång" 
på sidan 11, "Samtal" på sidan 19, "Musikspelaren" på sidan 22, 
"Kontakter" på sidan 24 och "Inställningar" på sidan 27. 

Tips om felsökning finns i "Felsökning" på sidan 30.

Installation i en bil beskrivs i "Montering" på sidan 33. 
Bilmonteringssatsen får endast installeras av en kvalificerad 
servicetekniker som använder de Nokia-originaldelar som ingår 
i paketet.
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■ Trådlös Bluetooth-teknik
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan 
kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan bilmonteringssatsen och den 
andra enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. 
Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller annan elektronisk 
utrustning.

Bilmonteringssatsen uppfyller Bluetooth-specifikationen 2.0 och stöder 
följande profiler: Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (för handsfree-användning 
av bilmonteringssatsen tillsammans med en mobil enhet), Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0 (för kopiering av kontakter från den mobila 
enheten till bilmonteringssatsen), Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0 (för direktuppspelning från musikspelaren till bilmonterings-
satsen), och Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (för att styra 
den anslutna musikspelaren med inmatningsenheten). Kontrollera med 
de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den 
här enheten.
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2. Komma igång

■ Delar
Bilmonteringssatsen består av följande delar: 

1. Handsfree-enheten HF-23

2. ISO-kabeln CA-152 (om den medföljer paketet)

3. Strömkabeln CA-153P (om den medföljer paketet)

4. Mikrofonen MP-2

5. Displayenheten SU-34

6. Laddningskabeln CA-134 med Nokia-kontakt på 2,0 mm

7. Inmatningsenheten CU-10 med Navi-hjul

8. Högtalaren SP-3 (om det medföljer paketet)

9. Skyddsfodralet CP-335 för förvaring av displayenheten när den 
inte används

10. Cd-skiva med den här användar- och installationshandboken

2

1

3

5

6

7

10

9

8

4
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■ Inmatningsenheten CU-10
Du kan styra bilmonteringssatsen med 
inmatningsenheten. Enheten är försedd 
med ett Navi-hjul som du kan vrida eller 
trycka på.

1. Röstuppringningsknapp

2. Ljud av-knapp

3. Lägesknapp

4. Ring-knapp

5. Avsluta-knapp

6. Navi-hjul (hädanefter kallad hjulet)

Knapparna är upplysta för att kunna användas i mörker. Information 
om vilka funktioner som kan utföras med inmatningsenheten finns i 
"Inmatningsenheten" på sidan 6.

■ Displayenhet och vänteläge

Rotera displayen
När displayen är kopplad till instrument-
brädan med den medföljande display-
hållaren kan du rotera den upp till ungefär 
24 grader åt vänster och höger och upp till 
ungefär 20 grader uppåt och nedåt.

När displayen är kopplad till 
instrumentbrädan med den medföljande 
monteringsplattan kan du rotera den 
upp till ungefär 15 grader åt vänster och 
höger och upp till ungefär 10 grader 
uppåt och nedåt. 

Försök inte att rotera displayen mer än så.
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Förvara displayenheten i fodralet
När du inte använder displayenheten tar du loss den från hållaren eller 
monteringsplattan och lägger den i det medföljande fodralet för att 
skydda den mot repor.

Information som visas i vänteläge
När bilmonteringssatsen är i vänteläge och är ansluten till en 
kompatibel enhet med trådlös Bluetooth-teknik visas följande 
information:

1. Bilmonteringssatsens aktuella 
status, typ av ansluten enhet 
(kompatibel mobiltelefon eller 
musikspelare)

2. Mobilnätets signalstyrka på den 
aktuella platsen om denna 
information kan tillhandahållas via 
den anslutna enheten. Ju högre 
stapel, desto starkare signal.

3. Tjänsteleverantörens namn eller logotyp om informationen 
tillhandahålls av den anslutna telefonen.

4. Batteristatus för den anslutna telefonen om denna information kan 
tillhandahållas via telefonen. Ju högre stapel, desto högre kapacitet

5. Funktion som kan utföras genom att trycka på hjulet. Om du trycker 
på hjulet i vänteläge öppnas listan med menyfunktioner.

Om du vill ange ett telefonnummer manuellt eller om du vill använda 
snabbuppringning vrider du hjulet åt vänster. Mer information finns i 
"Snabbuppringning" på sidan 25.

Om du vill söka efter en kontakt i Kontakter i bilmonteringssatsen vrider 
du hjulet åt höger. Mer information finns i "Söka efter en kontakt" på 
sidan 24.

Tryck på  om du vill se de senast uppringda numren. Mer information 
finns i "Register" på sidan 20.

1

2 3 4

5
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■ Navigera i menyerna
Många av bilmonteringssatsens funktioner är samlade på menyer.

Du kan öppna listan med menyfunktioner i vänteläge genom att trycka 
på hjulet när Meny visas längst ned på displayen.

Du kan bläddra till ett objekt (t.ex. en menyfunktion) eller bläddra i en 
lista genom att vrida hjulet åt vänster eller åt höger. Du väljer ett objekt 
genom att bläddra till det och trycka på hjulet.

Om du vill återgå till föregående menynivå trycker du på . Om du vill 
återgå till vänteläge håller du ned  tills väntelägesskärmen visas.

■ Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen
Om du inte är säker på om tändningskabeln är installerad rådfrågar du 
den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Slå på
Om tändningskabeln är ansluten slår du på tändningen. När 
bilmonteringssatsen är påslagen tänds displayen och indikatorlampan 
på inmatningsenheten.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned  i ungefär fem 
sekunder. Du kan också slå på tändningen, börja köra och vänta tills 
bilmonteringssatsen aktiveras automatiskt av den inbyggda tändnings-
sensorn (om den är aktiverad). När tändningssensorn är aktiverad stängs 
bilmonteringssatsen av efter två minuter om ingen telefon ansluts till 
den under den tiden. Om du vill aktivera bilmonteringssatsen igen håller 
du ned  i ungefär fem sekunder. Du kan aktivera och inaktivera 
tändningssensorn genom att hålla ned hjulet i vänteläge och välja 
Inställningar > Installation > Tändningsensor.

När bilmonteringssatsen är aktiverad försöker den upprätta en 
Bluetooth-anslutning till den telefon som den senast användes 
tillsammans med.
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Stänga av
Om tändningskabeln är ansluten stänger du av tändningen. Om du har 
ett pågående samtal när telefonen är ansluten till bilmonteringssatsen, 
stängs bilmonteringssatsen av när du avslutar samtalet. När 
bilmonteringssatsen stängs av släcks displayen och indikatorlampan på 
inmatningsenheten.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned  i ungefär fem 
sekunder så stängs bilmonteringssatsen av. Om tändningskabeln inte 
är ansluten och du kopplar från enheten från bilmonteringssatsen 
(till exempel för att ta den med dig) stängs bilmonteringssatsen 
automatiskt av efter två minuter.

När du stängt av tändningen kopplar du bort telefonen eller musik-
spelaren från bilmonteringssatsen så att bilbatteriet inte laddas ur. Om 
du låter telefonen eller musikspelaren vara ansluten till bilmonterings-
satsen stängs denna av automatiskt efter 12 timmar.

■ Första användningstillfället
När du slår på bilmonteringssatsen för första gången uppmanas du att 
välja önskat språk för texten på bilmonteringssatsens display. Vrid på 
hjulet för att bläddra till önskat språk och tryck sedan på hjulet. 

När du har valt språk uppmanas du att koppla ihop bilmonteringssatsen 
med en kompatibel enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Se 
även steg 3 till 5 i "Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen" på 
sidan 16.

När enheten anslutits till bilmonteringssatsen uppmanas du att kopiera 
kontakterna på enheten till bilmonteringssatsen. Börja kopiera genom 
att välja Ja. Om du väljer Nej kan du inte använda dina sparade 
kontakter när du ringer via bilmonteringssatsen. Om du vill 
kopiera kontakterna senare kan du läsa "Kopiera kontakter till 
bilmonteringssatsen"på sidan 25.
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■ Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen
Innan du använder bilmonteringssatsen måste den associeras med 
(kopplas ihop med) och anslutas till en kompatibel mobiltelefon eller 
musikspelare som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik. Se även 
"Trådlös Bluetooth-teknik" på sidan 10.

När du använder enheten tillsammans med bilmonteringssatsen sätter 
du fast enheten i bilen med hjälp av en kompatibel mobilhållare. 
Bluetooth-anslutningen fungerar i bilen även om enheten förvaras i 
t.ex. en väska.

Om du vill ladda batteriet i en kompatibel Nokia-enhet samtidigt som 
du använder bilmonteringssatsen, ansluter du enheten till 
bilmonteringssatsen med den medföljande laddningskabeln.

Du kan koppla ihop bilmonteringssatsen med upp till åtta enheter, men 
anslut den bara till en enhet som hanterar Bluetooth-profilen HFB och 
en annan enhet som hanterar profilen A2DP (och möjligtvis AVRCP) 
åt gången.

Koppla ihop med och ansluta till telefon eller 
musikspelare
Om telefonen har stöd för Bluetooth-profilerna HFP och A2DP (och 
möjligtvis AVRCP) och har en musikspelarfunktion, kan du hantera 
samtal och spela musik med bilmonteringssatsen.

Om telefonen inte kan använda Bluetooth-profilen A2DP kan du koppla 
ihop bilmonteringssatsen separat med telefonen och en musikspelare 
som har stöd för den profilen.

Så här kopplar du ihop bilmonteringssatsen med en kompatibel telefon 
eller musikspelare efter första användningstillfället:

1. Sätt på bilmonteringssatsen och telefonen eller musikspelaren.

Om du vill koppla ihop och ansluta en musikspelare som hanterar 
Bluetooth-profilen A2DP, kopplar du bort bilmonteringssatsen från 
telefonen om telefonen har stöd för profilen.

2. Tryck på hjulet i vänteläge och välj Bluetooth > Ihopkopplade 
enheter > Para ny enhet.



K o m m a  i g å n g

17

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten och ställ in den på att 
söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användar-
handboken till enheten.

4. Välj bilmonteringssatsen (Nokia CK-600) i listan över hittade enheter 
eller följ anvisningarna i användarhandboken för enheten.

Bluetooth-lösenordet 0000 visas på bilmonteringssatsens display.

5. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta 
bilmonteringssatsen till enheten. Med vissa enheter kan du behöva 
upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Se "Manuell 
anslutning" på sidan 17, eller användarhandboken till enheten.

Om enheten saknar knappsats används eventuellt lösenordet 0000 
som förvalt värde. Om så inte är fallet finns information i enhetens 
användarhandbok om hur du ändrar det förinställda Bluetooth-
lösenordet till 0000.

När ihopkopplingen är klar och enheten är ansluten till bilmonterings-
satsen visas ett meddelande på bilmonteringssatsens display. 
Bilmonteringssatsen visas också på telefonens eller musikspelarens 
meny där du kan se vilka Bluetooth-enheter som för tillfället är 
hopkopplade.

Manuell anslutning
Om du vill ansluta bilmonteringssatsen manuellt till en ihopkopplad 
telefon eller musikspelare när bilmonteringssatsen är påslagen, trycker 
du på hjulet i vänteläge och väljer Bluetooth > Anslut telefon eller 
Anslut musikspelare och väljer enhet i listan.

Automatisk anslutning
Du kan eventuellt ställa in telefonen så att bilmonteringssatsen ansluter 
till den automatiskt. Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet 
ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-
menyn.

När du slår på bilmonteringssatsen försöker denna att upprätta en 
Bluetooth-anslutning till den senast använda telefonen. Om det inte 
fungerar försöker den ansluta till den telefon som användes näst sist.
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Koppla från bilmonteringssatsen
Om du vill koppla bort bilmonteringssatsen från telefonen eller musik-
spelaren bryter du anslutningen via Bluetooth-menyn på enheten. Du 
kan också trycka på hjulet i vänteläge och välja Bluetooth > Aktiva 
enheter och den enhet du vill koppla bort.

Hantera eller radera listan med ihopkopplade enheter
Hopkopplingsinformationen för de åtta senast hopkopplade Bluetooth-
enheterna sparas på bilmonteringssatsen.

Om du vill ta bort en enhet i listan över ihopkopplade enheter trycker du 
på hjulet i vänteläge och väljer Bluetooth > Ihopkopplade enheter, 
önskad enhet och Radera ihopkoppling.

Om du vill rensa listan över ihopkopplade enheter och återställa 
standardinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer 
Inställningar > Återställ fabriksinställn..
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3. Samtal

■ Ringa ett samtal
Om du vill ange ett telefonnummer vrider du hjulet åt vänster i 
vänteläge. Bläddra till den första siffran i telefonnumret och tryck på 
hjulet. Välj övriga siffror i telefonnumret på samma sätt. (Om du vill 
radera den senaste siffran trycker du på .) När telefonnumret visas 
trycker du på  för att ringa numret. Om du vill avsluta samtalet (eller 
avbryta uppringningsförsöket) trycker du på .

Om du vill söka efter en kontakt i Kontakter kan du läsa "Söka efter en 
kontakt" på sidan 24.

Tryck två gånger på  om du vill ringa upp det senast slagna numret. 
Om du vill ringa upp ett annat av de senast slagna numren, trycker du på 

, bläddrar till det önskade namnet eller telefonnumret och trycker på 
.

Du aktiverar röstuppringningsfunktionen på den anslutna telefonen 
genom att trycka på  när det inte pågår något samtal, om telefonen 
stöder användning av den funktionen tillsammans med bilmonterings-
satsen. Följ anvisningarna i telefonens användarhandbok. För att 
använda röstuppringning måste du spara röstmärken för önskade 
kontakter i telefonen.

■ Svara på ett samtal
När du vill besvara ett samtal trycker du på  eller på hjulet. Namnet på 
den som ringer visas om mobilnätet stöder den funktionen och du har 
kopierat personens kontaktinformation från den anslutna enheten till 
bilmonteringssatsen (se "Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen" 
på sidan 25). Om du inte besvarar samtalet kan du visa namnet (eller 
telefonnumret) för personen som ringer genom att trycka på hjulet efter 
samtalet (se även "Register" på sidan 20).

Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal.
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Om du har ställt in funktionen Automatiskt svar på På besvarar 
bilmonteringssatsen samtalet automatiskt. Se "Användar- och 
installationsinställningar" på sidan 27.

Om du vill parkera ett samtal trycker du på hjulet när Val för 
samtal visas och väljer Parkera. Om du vill aktivera det parkerade 
samtalet väljer du Återta.

Om du vill besvara ett nytt samtal under ett pågående samtal trycker du 
på , om Samtal väntar är aktiverat i telefonen. Det första samtalet 
parkeras. Om du vill avvisa det nya samtalet trycker du på . Om du vill 
växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet trycker du 
på . Om du vill avsluta det aktiva samtalet och aktivera det parkerade 
samtalet, trycker du på .

■ Justera samtalsvolymen
Om du vill justera volymen under ett samtal eller vid ringsignal, vrider du 
hjulet åt vänster för att sänka volymen eller åt höger för att höja den. 
När du ändrar volymen återspeglas det genom att den horisontella 
stapeln längst upp på displayen flyttas. Volymen ställs bara in för det 
aktuella samtalet. Information om hur du ställer in standardvolym för 
samtal hittar du i "Ljudinställningar" på sidan 27.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på  i vänteläge eller när du tar 
emot ett samtal. Du återställer den ursprungliga volymen genom att 
trycka på .

■ Stänga av och slå på mikrofonen
Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du 
på , eller också trycker du på hjulet när Val för samtal visas och väljer 
önskat alternativ. När mikrofonen är avstängd visas .

■ Register
Bilmonteringssatsen registrerar telefonnumren för de senaste missade, 
mottagna och uppringda samtalen. Bilmonteringssatsen registrerar 
missade och mottagna samtal endast om mobilnätet stöder dessa 
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funktioner och om den enhet som anslutits till bilmonteringssatsen är 
påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa de senaste samtalen trycker du på hjulet i vänteläge och 
väljer Samtalsregister och samtalstyp. Du visar den valda kontaktens 
telefonnummer genom att trycka på hjulet. Tryck på  om du vill ringa 
numret.

■ Snabbuppringning
Det går att tilldela en kontakt ett av snabbuppringningsnumren 1 - 9. 
Se "Snabbuppringning" på sidan 25.

Om du ska använda snabbuppringning vrider du hjulet åt vänster i 
vänteläge och bläddrar till önskat snabbuppringningsnummer. Kontakten 
som är tilldelad numret visas. Tryck på  om du vill ringa upp kontakten.

■ Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en 
ansluten enhet

Om du vill växla samtal från bilmonteringssatsen till en kompatibel 
telefon håller du ned  i ungefär två sekunder. Vissa telefoner kan 
stänga Bluetooth-anslutningen tills samtalet avslutas. 

Om du vill växla tillbaka samtalet till bilmonteringssatsen trycker du 
på hjulet när Anslut igen visas, eller använder motsvarande funktion 
på enheten.

■ Skicka DTMF-toner
Du kan skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) under ett samtal. 
Tryck på hjulet när Val för samtal visas och välj Sänd DTMF. 

Bläddra till den första siffran i strängen och tryck på hjulet. Välj övriga 
siffror i strängen på samma sätt. (Om du vill radera den senaste siffran 
trycker du på .) När hela strängen visas trycker du på  och skickar 
den som DTMF-toner.
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4. Musikspelaren

Du kan använda bilmonteringssatsen för att lyssna på musik från en 
kompatibel musikspelare (eller dess minneskort) som har stöd för 
Bluetooth-profilen A2DP (och möjligtvis AVRCP).

Öppna musikspelarmenyn genom att trycka på hjulet i vänteläge och 
välj Musik. Du kan också trycka på lägesknappen och växla mellan 
vänteläge och musikspelarmenyn. Bilmonteringssatsen identifierar de 
Bluetooth-profiler som stöds av den anslutna musikspelaren och visar 
tillgängliga funktioner.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig 
exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

■ Lyssna på musik
Om du vill lyssna på musik från musikspelaren via bilmonteringssatsen 
ser du till att spelaren är ansluten till bilmonteringssatsen och är klar att 
användas, och öppnar musikspelarmenyn. Bilmonteringssatsen visar de 
musikspelarfunktioner som kan styras med inmatningsenheten.

Om musikspelaren har stöd för 
Bluetooth-profilen A2DP kan du göra 
följande:

• Spela upp eller pausa låten du har 
markerat i musikspelaren genom att 
trycka på lägesknappen.

• Stäng av och sätt på ljudet på 
uppspelningen genom att trycka 
på .
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Om musikspelaren har stöd för 
Bluetooth-profilen AVRCP kan du också 
göra följande:

• Välja föregående låt genom att 
trycka på .

• Välja nästa låt genom att trycka på 
.

Återgå till föregående fönster utan att 
stoppa uppspelningen genom att trycka på .

Avsluta vänteläget utan att stoppa uppspelningen genom att hålla ned 
 i ungefär två sekunder.

Om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik stängs 
musiken av medan samtalet pågår och tills det avslutas.

■ Justera musikvolymen
Du kan justera volymen på musiken under uppspelningen genom att 
vrida hjulet åt vänster för att sänka volymen och åt högre för att höja 
den. Du kan också ställa in volymen på bilradion. Information om hur du 
ställer in standardvolym för musik hittar du i "Ljudinställningar" på 
sidan 27.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på  under uppspelningen. Du 
återställer den ursprungliga volymen genom att trycka på .

■ Musikspelarinställningar
Om du vill justera inställningarna på musikspelaren öppnar du 
musikspelarmenyn och trycker på hjulet när Musikinställningar visas.

Om du vill visa eller byta ut den musikspelare som är ansluten till 
bilmonteringssatsen väljer du Aktiv musikspelare. Du ändrar 
musikspelare genom att välja önskad spelare i listan. Se även 
"Bluetooth-inställningar" på sidan 27.

Om du vill ändra musikuppspelningens ton väljer du Equalizer och 
önskat alternativ. Den här inställningen kan inte ändras om du använder 
bilradion som förstärkare.

Om du vill avsluta musikinställningarna väljer du Tillbaka.
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5. Kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer (kontakter) från två 
kompatibla mobiltelefoner till bilmonteringssatsen och använda 
kontakterna när du ska ringa. Det kan vara bra när du använder 
bilmonteringssatsen med två telefoner, eftersom du kan öppna 
kontakterna direkt medan kontakterna som är sparade i telefonen 
synkroniseras med bilmonteringssatsen i bakgrunden.

De kopierade kontakterna sparas i menyn Kontakter. Mer information 
finns i "Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen" på sidan 25.

■ Söka efter en kontakt
Bilmonteringssatsen använder automatisk textigenkänning för 
snabbare åtkomst till sparade kontakter. Sökningen visar endast 
tillgängliga tecken. Icke-tillgängliga tecken är gråfärgade.

Om du vill söka efter en kontakt i vänteläge vrider du hjulet åt höger 
eller trycker på hjulet och väljer Kontakter > Sök.

Om du vill visa alla kontakter som är sparade i Kontakter trycker du på  
eller väljer .

Om du bara vill visa kontaktnamn som börjar på en viss bokstav bläddrar 
du fram till den första bokstaven i namnet och trycker på hjulet. (Välj 
högerpilen om du vill visa fler tillgängliga tecken.) Du kan upprepa detta 
fyra gånger. Om du vill radera den senaste bokstaven trycker du på . 
Om du vill visa listan över namn som börjar på de angivna bokstäverna 
trycker du på  eller väljer . Du växlar tillbaka till teckenlistan genom 
att trycka på .

Om du vill ringa upp den valda kontaktens standardnummer bläddrar du 
till kontakten och trycker på . Om du vill ringa upp ett annat av 
kontaktens nummer trycker du på hjulet, bläddrar till önskat nummer 
och trycker på .
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■ Snabbuppringning
Snabbuppringning är ett bekvämt sätt att ringa telefonnummer som du 
ringer ofta. Ett telefonnummer kan tilldelas ett av 
snabbuppringningsnumren 1 till 9. 

Funktionen Snabbuppringning måste vara aktiverad innan det går att 
använda snabbuppringning (se Användar- och installationsinställningar 
på sidan 27).

Om du ska ställa in snabbuppringning trycker du på hjulet i vänteläge 
och väljer Kontakter > Snabbuppringning.

• On du vill tillåta eller förhindra snabbuppringning väljer du Aktivera 
eller Inaktivera. Om du inaktiverar snabbuppringning uppmanas du 
att aktivera det när du försöker använda funktionen.

• Om du vill visa de kontakter som tilldelats 
snabbuppringningsnummer väljer du Visa och bläddrar genom listan. 
Du ringer upp en markerad kontakt genom att trycka på hjulet. 

• Om du vill tilldela ett namn eller ett telefonnummer ett 
snabbuppringningsnummer väljer du Tilldela. Du kan välja ett namn i 
listan med kontakter genom att markera den första bokstaven i 
namnet. Då visas de namn som börjar på den bokstaven. Välj önskat 
namn, telefonnummer och snabbuppringningsnummer.

• Om du vill radera en tilldelad snabbuppringning väljer du Radera och 
den kontakt som du vill ta bort från snabbuppringningslistan. 
Kontakten tas endast bort från snabbuppringningslistan och inte 
från Kontakter.

■ Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen
De kontakter som du sparat i de två kompatibla mobiltelefonernas 
interna minne kan kopieras till bilmonteringssatsen.

Om du vill kopiera kontakterna från den anslutna enheten trycker du på 
hjulet i vänteläge och väljer Kontakter > Hämta kontakter > Ja.  visas 
under kopieringen.

Om du ringer eller tar emot ett samtal medan kontakterna kopieras 
avbryts eventuellt kopieringen. Om så sker startar du om kopieringen. 
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Under tiden som kontakterna kopieras kan du inte använda kontakterna 
som sparats i Kontakter.

Om du ansluter en annan enhet till bilmonteringssatsen går det inte att 
använda de kontakter som kopierats från den tidigare enheten. Om du 
vill använda de kontakter som sparats på den nya enheten med 
bilmonteringssatsen, kopierar du kontakterna till bilmonteringssatsen.

Varje gång du ansluter enheten till bilmonteringssatsen uppdateras 
kontakterna som är sparade i Kontakter om kontakterna i enheten 
har ändrats.
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6. Inställningar

■ Bluetooth-inställningar
Om du vill hantera Bluetooth-anslutningar trycker du på hjulet i 
vänteläge och väljer Bluetooth.

Om du vill visa de enheter som för tillfället är anslutna till bilmonterings-
satsen väljer du Aktiva enheter. Om du vill koppla från en enhet från 
bilmonteringssatsen markerar du önskad enhet. Om du vill ansluta en 
ihopkopplad enhet när enhetslistan är tom, trycker du på hjulet och 
väljer önskad enhet.

Om du vill visa de enheter som för tillfället är hopkopplade med 
bilmonteringssatsen väljer du Ihopkopplade enheter. Om du vill koppla 
ihop bilmonteringssatsen med en kompatibel telefon eller musikspelare 
väljer du enhet och Para ny enhet. Om du vill ta bort hopkopplingen 
väljer du enheten och Radera ihopkoppling.

Om du vill ansluta bilmonteringssatsen till en ihopkopplad telefon eller 
musikspelare väljer du Anslut telefon eller Anslut musikspelare och 
väljer enheten i listan. Se även "Koppla ihop och ansluta 
bilmonteringssatsen" på sidan 16.

■ Användar- och installationsinställningar
Du kan spara olika användar- och installationsinställningar för upp till 
åtta ihopkopplade enheter.

Ljudinställningar
Om du vill justera ljudinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge 
och väljer Inställningar > Ljud.

Om du vill ställa in en standardvolym för telefonsamtal väljer du 
Handsfree-volym, vrider hjulet åt vänster för att sänka eller åt 
höger för att höja volymen, och trycker på hjulet. Se även "Justera 
samtalsvolymen" på sidan 20.
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Om du vill ställa in en standardvolym för musikspelaren väljer du 
Musikvolym, vrider hjulet åt vänster för att sänka eller åt höger för att 
höja volymen, och trycker på hjulet.

Om du vill ange när bilstereoljudet ska stängas av väljer du Telefonljud 
och önskat alternativ. Om du väljer Endast samtal stängs bilstereoljudet 
endast av när du tar emot ett samtal. Om du väljer Alltid aktivt stängs 
bilstereoljudet alltid av när den anslutna enheten avger ett ljud, till 
exempel en signal för ett textmeddelande.

Om du vill aktivera eller inaktivera varningstoner väljer du 
Varningstoner och önskat alternativ.

Displayinställningar
Om du vill justera displayinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge 
och väljer Inställningar > Display.

Aktivera eller inaktivera nattläge genom att välja Nattläge och önskat 
alternativ. Om du väljer På är displayens bakgrundsljus nedtonat.

Om du vill ange riktning på menyrotationen när du vrider hjulet väljer du 
Menyrotation och önskat alternativ. Om du väljer Medurs roterar menyn 
i samma riktning som du vrider hjulet.

Om du vill ändra displayfärgen, t.ex. bakgrundsfärgen eller färgen på 
stapeln för signalstyrka, väljer du Färgteman och önskat färgtema.

Om du vill ändra displayens ljusstyrka väljer du Ljusstyrka och önskad 
ljusstyrka.

Om du vill ange efter hur lång tid displayens bakgrundsbelysning ska 
släckas i vänteläge väljer du Autonedtoning och önskad tid. Om du väljer 
Av lyser bakgrundsbelysningen alltid när bilmonteringssatsen är 
påslagen.

Allmänna inställningar
Om du vill justera de allmänna inställningarna trycker du på hjulet i 
vänteläge och väljer Inställningar > Allmän.
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Om du vill välja om kontakterna som är sparade i Kontakter ska sorteras 
efter för- eller efternamn, väljer du Sorteringsordning och önskat 
alternativ.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för snabbuppringning 
väljer du Snabbuppringningar och önskat alternativ. Om du väljer 
På kan telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsnumren 1 – 9 
användas enligt beskrivningen i "Snabbuppringning" på sidan 21.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för automatiskt svar 
väljer du Automatiskt svar och önskat alternativ. Om du väljer På 
besvarar bilmonteringssatsen automatiskt ett inkommande samtal. I 
telefonens användarhandbok finns information om hur du ställer in 
efter hur lång tid samtalet ska besvaras.

Om du vill ändra språket i bilmonteringssatsen väljer du 
Språkinställningar och önskat språk.

Om du vill visa maskinvaru- och programvaruversion för produkten 
väljer du Produktinfo. Om du vill bläddra i informationstexten trycker du 
på hjulet flera gånger.

Om du vill återställa bilmonteringssatsen till fabriksinställningarna 
väljer du Återställ fabriksinställn.. Du kan också slå på 
bilmonteringssatsen och hålla ned hjulet i ungefär fem sekunder.

Installationsinställningar
Installationsinställningarna får endast ändras av en kvalificerad 
servicetekniker under installationen av bilmonteringssatsen. Om du vill 
justera displayinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer 
Inställningar > Installation.

Du kan aktivera eller inaktivera den inbyggda tändningssensorn genom 
att välja Tändningsensor och önskat alternativ.

Du väljer musikutgång genom att välja Musikutdata och rätt läge enligt 
bilradioinställningen. Mer information finns i "Integrering med ett 
bilradiosystem" på sidan 34.
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7. Felsökning

■ Återställa bilmonteringssatsen
Bilmonteringssatsen svarar inte på mina åtgärder. Hur återställer 
jag den?
Tryck och håll ned  i ungefär tio sekunder när bilmonteringssatsen är 
påslagen. Bilmonteringssatsen startar om. Återställningen raderar inte 
bilmonteringssatsens inställningar.

■ Anslutningsproblem
Jag kan inte ansluta bilmonteringssatsen till enheten via en 
Bluetooth-anslutning.
• Kontrollera att bilmonteringssatsen är påslagen och hopkopplad 

med enheten.

• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Bilmonteringssatsen upprättar inte någon Bluetooth-anslutning 
till min hopkopplade enhet när jag slår på tändningen eller 
bilmonteringssatsen.
• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

• Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om 
tändningskabeln är rätt ansluten.

• Kontrollera att enheten är inställd på att ansluta till 
bilmonteringssatsen automatiskt när bilmonteringssatsen slås på.

Min bilstereo har ingen stereo- eller AUX-ingång.
Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om det finns 
en adapter som gör det möjligt att ansluta stereoutgångarna från 
bilmonteringssatsen till en annan ingång på bilstereon (t.ex. cd-
växlaranslutningen) för att erhålla stereoljud.
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Jag kan inte koppla ihop min kompatibla musikenhet med 
bilmonteringssatsen.
Kontrollera att musikenhetens Bluetooth-lösenord är inställt på 0000. I 
annat fall ändrar du det till 0000 enligt instruktionerna i musikenhetens 
användarhandbok.

■ Ljudproblem
Min röst ekar i andra änden av linjen.
• Sänk volymen på bilhögtalaren. Om bilmonteringssatsen är ansluten 

till bilens stereosystem sänker du ingångsnivån om det är möjligt.

• Se till att ha ett optimalt avstånd mellan mikrofonen och högtalarna.

• Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalaren.

Uppringaren hör inte min röst under ett samtal.
Se till att enheten är korrekt ansluten till bilmonteringssatsen via en 
Bluetooth-anslutning.

Ljudkvaliteten är inte bra eller jag kan inte höra något ljud.
• Om bilmonteringssatsen är ansluten till bilstereon kontrollerar du att 

bilstereons volym är rätt inställd.

• Om bilmonteringssatsen är ansluten till den medföljande högtalaren 
kontrollerar du att bilmonteringssatsens volym är rätt inställd.

Bilmonteringssatsen spelar inte upp ljud i stereo.
• Kontrollera att bilstereon är inställd på att ta emot ljud via 

stereoingången.

• Kontrollera att du valt rätt ljudkälla på bilstereon.

• Kontrollera att bilstereons volym är rätt inställd.

Ljudkvaliteten på musiken är ungefär densamma som för ett 
telefonsamtal.
Om du använder mobiltelefonens musikspelarfunktion ser du till att 
telefonen har stöd för A2DP Bluetooth-profilen och att ingen annan 
A2DP-enhet är ansluten till bilmonteringssatsen. Om telefonen 
har stöd för profilen och en annan A2DP-enhet är ansluten till 
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bilmonteringssatsen, kopplar du från den andra enheten från 
bilmonteringssatsen och ansluter telefonen.

Om du använder en musikenhet som har stöd för A2DP Bluetooth-
profilen ser du till att ingen annan A2DP-enhet är ansluten till 
bilmonteringssatsen.

Jag hör ingen musik när mobiltelefonen eller musikenheten är 
ansluten till bilmonteringssatsen.
• Kontrollera att telefonen eller musikenheten har stöd för A2DP 

Bluetooth-profilen och att ingen annan A2DP-enhet (t.ex. en 
Bluetooth-adapter med A2DP) är ansluten till bilmonteringssatsen.

• Kontrollera att telefonen eller musikenheten är rätt ansluten till 
bilmonteringssatsen.

• Kontrollera att bilmonteringssatsen är rätt ansluten till bilstereons 
stereoingång. Se "Integrering med ett bilradiosystem" på sidan 34 
eller rådfråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Bilstereoljudet stängs inte av när jag besvarar ett samtal.
Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om bilradio-
dämpningskabeln är rätt ansluten.

■ Övriga problem
Bilmonteringssatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln.
Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om tändnings-
kabeln är rätt ansluten.

Mobiltelefonens batteri laddas inte när enheten är ansluten till 
bilmonteringssatsen.
Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till bilmonteringssatsen med 
medföljande laddningskabel.



M o n t e r i n g

33

8. Montering

■ Säkerhetsinformation
Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar 
bilmonteringssatsen.

• Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller reparera 
bilmonteringssatsen med de originaldelar från Nokia som medföljer 
förpackningen. En felaktig montering eller reparation kan vara farlig 
och kan innebära att bilmonteringssatsens garanti upphör att gälla. 

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

• Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller 
för montering av bilmonteringssatsen i en bil. På grund av det stora 
utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan vi i 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.

• Bilmonteringssatsen är endast avsedd för användning i bilar med 
12 V negativ jordning. Om den används med annan spänning eller 
annan polaritet skadas utrustningen.

• 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 monterar bilenheten.

• Anslut inte bilmonteringssatsen till tändningssystemets 
högspänningsledningar.

• Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att 
inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller 
andra reglage som används när bilen körs (t.ex. krockkuddar). 
Kontrollera att bilmonteringssatsen och dess delar inte monteras 
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där du kan komma i kontakt med dem i händelse av en olycka 
eller kollision.

Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten 
placeras i en hållare och displayen synas tydligt för användaren.

• En servicetekniker eller bilförsäljare kan ge alternativa förslag på hur 
utrustningen kan monteras 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 bilförsäljare.

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

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

Information om kontakter för handsfree-enheten HF-23 finns i 
"Handsfree-enheten HF-23" på sidan 40.

Du kan ansluta bilmonteringssatsen till en högtalare med en impedans 
på minst 2 ohm. Den optimala impedansen för bilmonteringssatsen är 
4 ohm. Om impedansen är över 8 ohm blir uteffekten betydligt lägre än 
normalt.
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Använda ISO-kabeln CA-152
När du ansluter bilmonteringssatsen till bilradiosystemet med ISO-
kabeln CA-152 kan du välja om bilmonteringssatsens förstärkare ska 
användas för samtal och bilradions förstärkare för musik, eller om 
bilmonteringssatsens förstärkare ska användas för både och.

Använda bilmonteringssatsens förstärkare för samtal och 
musik
Med den här inställningen stängs bilradioljudet av när du svarar på ett 
samtal eller ringer någon. Det stängs också av när du lyssnar på musik 
från en ansluten enhet med stöd för Bluetooth-profilen A2DP.

Bilmonteringssatsens inbyggda förstärkare används för samtal och 
musik som spelas på A2DP-enheten.
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1. Ansluta ISO-kabeln till bilradion:

• Koppla ur lämpliga kablar från bilradion och anslut ISO-
kabelkontakten istället. Anslut de öppna ändarna på kablarna till 
bilradions högtalare.

• Anslut en av sladdarna som är märkta ”Mute 1”, ”Mute 2” eller 
”Mute 3” på bilradion till ISO-kabeln. Lämna de andra mute-
sladdarna som de är.

• Anslut ISO-kabelns strömkabelkontakt till respektive kontakt på 
handsfree-enheten.

• Kontrollera +12 V-strömstiftet och tändningsstiftet på bilradion 
och respektive stift på ISO-kabeln. Byt ut stiften på ISO-kabelns 
säkringar om det behövs. Anslut ISO-kabeln till de båda öppna 
ISO-kontakterna.

2. Anslut ISO-kabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.

3. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 
till respektive kontakter på handsfree-enheten.

4. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via 
bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln 
CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 
2,0 mm-laddningsuttaget på telefonen.

5. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj 
Inställningar > Ljud > Musikutdata > Systemanslutare.

Använda bilmonteringssatsens förstärkare för samtal och 
bilradions förstärkare för musik
Med den här inställningen stängs ljudet på bilradion av när du svarar på 
ett samtal eller ringer någon.
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Bilradions förstärkare och equalizer används för musik som spelas på en 
ansluten enhet med stöd för A2DP-profilen. Bilmonteringssatsens 
inbyggda förstärkare används för samtal.

1. Ansluta ISO-kabeln till bilradion:

• Koppla ur lämpliga kablar från bilradion och anslut ISO-
kabelkontakten istället. Anslut de öppna ändarna på kablarna 
till bilradions högtalare.

• Anslut en av sladdarna som är märkta ”Mute 1”, ”Mute 2” eller 
”Mute 3” på bilradion till ISO-kabeln. Lämna de andra mute-
sladdarna som de är.

• Anslut ISO-kabelns strömkabelkontakt till respektive kontakt på 
handsfree-enheten.

• Kontrollera +12 V-strömstiftet och tändningsstiftet på bilradion 
och respektive stift på ISO-kabeln. Byt ut stiften på ISO-kabelns 
säkringar om det behövs. Anslut ISO-kabeln till de båda öppna 
ISO-kontakterna.
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2. Anslut ISO-kabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.

3. Klipp av sladden som markeras med en sax på bilden.

4. Anslut stereoutgångarna på handsfree-enheten till AUX-ingången 
på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion 
(kabeln medföljer inte bilmonteringssatsen).

5. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 
till respektive kontakter på handsfree-enheten.

6. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via 
bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln 
CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 
2,0 mm-laddningsuttaget på telefonen.

7. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj 
Inställningar > Ljud > Musikutdata > Automatisk identifiering.

Använda strömkabeln CA-153P
Med den här inställningen stängs ljudet på bilradion av när du svarar på 
ett samtal eller ringer någon.

Högtalaren SP-3 används för samtal och bilradions förstärkare och 
equalizer används för musik som spelas på en ansluten enhet med stöd 
för A2DP-profilen.
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1. Anslut respektive sladdar på strömkabeln CA-153P till bilbatteri- 
och tändningskabeln (i förekommande fall). Anslut sladden för 
avstängning av bilradioljud (om den är tillgänglig) till bilradion.

2. Anslut strömkabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.

3. Anslut högtalaren SP-3 till respektive kontakt på handsfree-enheten.

4. Anslut stereoutgångarna på handsfree-enheten till AUX-ingången 
på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion 
(kabeln medföljer inte bilmonteringssatsen).

5. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 
till respektive kontakter på handsfree-enheten.

6. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via 
bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln 
CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 
2,0 mm-laddningsuttaget på telefonen.

7. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj 
Inställningar > Ljud > Musikutdata > Automatisk identifiering. Om 
musiken ska spelas upp via en extern högtalare (t.ex. SP-3) kan du 
välja Mono-högtalare i stället för Automatisk identifiering.

Använd inte handsfree-enhetens interna förstärkare för att spela musik 
på externa högtalare. Använd endast en 2 A-säkring eller mindre om du 
behöver byta ut en säkring på CA-153P-kabeln.

■ Montera bilmonteringssatsen i en bil
I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilmonteringssatsens delar i 
en bil. Delarna beskrivs i "Delar" på sidan 11.

Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga 
av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra 
reglage som används när bilen körs (t.ex. krockkuddar). Använd inte 
skruvar när du installerar displayen om du monterar den i den zon där 
den kan skada passagerarens huvud vid kollision. Använd istället 
häftbandet som medföljer.

Installationen av bilmonteringssatsen kan orsaka att ljudet på 
varningssignaler eller andra signaler i bilen stängas av (till exempel 
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varningstoner eller varningslampor). Kontakta fordonstillverkaren eller 
dennes representant om du vill ha mer information.

Exempel på lämplig installation där displayen har monterats med den 
medföljande hållaren

Handsfree-enheten HF-23
Handsfree-enheten har följande kontakter:

1 2 3 4

65 7 8 9
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1. Kontakt för inmatningsenheten CU-10

2. Kontakt för laddningskabeln CA-134 (för att ladda en kompatibel 
Nokia-telefon)

3. Kontakt för displayenheten SU-34

4. Mini-USB-kontakt för uppdatering av fast programvara

5. Kontakt för mikrofonen MP-2

6. Stereoutgångar (standard-RCA-kontakter) för anslutning till en 
bilradio med lämpliga ingångsportar. Utgångarna är bara aktiva när 
du lyssnar på musik från en enhet som har stöd för A2DP Bluetooth-
profilen och som är ansluten till bilmonteringssatsen.

7. Kontakt för strömkabeln CA-153P.

8. Kontakt för ISO-kabeln CA-152

9. Kontakt för högtalaren SP-3

När du installerar handsfree-enheten måste du se till att kablarna för 
mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Montera inte handsfree-enheten i ett metallhölje eller på en metallyta, 
eftersom det kan störa Bluetooth-anslutningen mellan handsfree-
enheten och Bluetooth-enheten som är ansluten till bilmonterings-
satsen. För optimal anslutning kontrollerar du att avståndet mellan 
handsfree-enheten och en metallyta är över 4 mm.

Installera handsfree-enheten i bilen med lämpligt monteringsmaterial 
(ingår inte i säljpaketet). Se till att handsfree-enheten sitter fast 
ordentligt.

Inmatningsenheten CU-10
Inmatningsenheten ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. 
Montera inte inmatningsenheten inom det område där den kan skada 
passagerarens huvud.

Se till att inmatningsenhetens kabel når fram till handsfree-enheten. 
Den bästa placeringen för montering av inmatningsenheten är vågrätt 
på konsolen mellan förar- och passagerarsätet så att inmatnings-
enhetens knappar är riktade framåt.
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Montera inmatningsenheten:

1. Sätt fast det medföljande kardborrebandet på önskad plats i bilen: 
dra av skyddspapperet från kardborrebandets ena sida och tryck fast 
kardborrebandet.

När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den 
självhäftande sidan med fingrarna. Se till att ytan som du vill 
montera bandet på är torr och fri från damm och smuts.

2. Dra av skyddspapperet från kardborrebandet på undersidan av 
inmatningsenheten och från den andra sidan av kardborrebandet 
som är fästat i bilen.

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

Displayenheten SU-34
Displayen ska placeras så att användaren ser den tydligt och enkelt kan 
vrida den åt vänster och höger, och uppåt och nedåt. 

När displayen monteras bör du kontrollera att den inte inverkar på 
styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning 
av bilen (t.ex. krockkuddar).

Se till att displaykabeln når fram till handsfree-enheten. Montera 
displayen på instrumentbrädan i stående position.

När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den 
självhäftande sidan med fingrarna.

Montera hållaren på instrumentbrädan
Använda displayen med den medföljande hållaren:

1. Dra av skyddspapperet på häftbandets ena sida och sätt fast det på 
hållarens fot.

2. Placera displaykabeln mellan hållarens båda fötter och kila fast den 
mellan fötternas kuggar.

3. Dra av skyddspapperet på häftbandets andra sida och tryck fast 
hållaren på instrumentbrädan.
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Se till att ytan där hållaren ska placeras är torr och fri från damm 
och smuts. 

Montera plattan på instrumentbrädan
Använda displayen med den monteringsplattan:

1. Dra av skyddspapperet på häftbandets ena sida och sätt fast det 
på plattan.

2. Dra av skyddspapperet från häftbandets andra sida och tryck fast 
plattan på en monteringsenhet (t.ex. en monteringskonsol) som är 
fastsatt på instrumentbrädan.

Om du använder skruvar i stället för häftband bör du tänka på att inte 
använda skruvar om du monterar plattan inom ett område där den kan 
skada passagarens huvud. Använd de markeringar på insidan av plattan 
som visar var skruvar kan placeras när du ska borra hål.

Sätta fast displayen i hållaren eller på plattan
Så här sätter du fast displayen i hållaren:

1. Tryck fast kulan på hållaren i fästet på displaykabelns kontaktdel (1).

2. Skjut in displayen i kontaktdelen (2).

3. Placera displayen i rätt läge (3).

Sätta fast displayen på plattan:

1. Tryck fast kulan på hållaren eller plattan i fästet på displaykabelns 
kontaktdel (1).

2. Skjut in displayen i kontaktdelen (2).

3

2

1



M o n t e r i n g

44

3. Placera displayenheten i rätt ställning (3).

Om du behöver ändra monteringen drar du bort displaykabelns 
kontaktdel från kulleden. Du tar bort displayenheten genom att dra ut 
den ur kontaktdelen.

Mikrofon MP-2
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 bilmonteringssatsens högtalare för att undvika rundgång.

Se till att mikrofonkabel når fram till handsfree-enheten.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. 
Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller luftkonditionerings-
systemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejpen till att fixera 
mikrofonen så att mängden bakgrundsbuller inte kan störa dina samtal.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på handsfree-
enheten och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs. Om 
någon annan mikrofon än den medföljande används kan ljudkvaliteten 
försämras.

3

2

1
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ISO-kabel CA-152
Om ISO-kabeln CA-152 medföljer bilmonteringssatsen kan du använda 
den för att ansluta bilmonteringssatsen till en bilradio som har ISO-
kontakter. Se "Integrering med ett bilradiosystem" på sidan 34.

Tändningssensor
Handsfree-enheten HF-23 innehåller en tändningssensor som 
gör att bilmonteringssatsen automatiskt slås på när du vrider om 
tändningsnyckeln och börjar köra. Tändningssensorn fungerar om 
den är aktiverad och tändningskabeln inte är ansluten.

Du aktiverar tändningssensorn genom att slå på bilmonteringssatsen, 
hålla ned hjulet i vänteläge och välja Inställningar > Installation > 
Tändningsensor > På.

■ Extra tillbehör
Du kan utöka bilmonteringssatsens funktioner med extra tillbehör. 
Rådfråga återförsäljaren eller en servicetekniker för lämpliga tillbehör 
till bilmonteringssatsen. Använd bara godkända och kompatibla 
tillbehör.
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Mobiltelefonhållare
Om du vill använda den mobila enheten i en bil kan du montera en 
hållare för enheten. Kontakta återförsäljaren för information om 
kompatibla hållare för din enhet.

Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten placeras i 
en hållare och displayen synas tydligt för användaren. Se till att hållaren 
inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som 
används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Monteringsinstruktioner finns i dokumentationen som medföljde 
mobiltelefonhållaren.

Extern antenn
Den externa antennen förbättrar mobiltelefonens mottagning i bilen. 
Din återförsäljare kan ge information om tillgänglighet.

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

■ Kontrollera bilmonteringssatsens funktion
När bilmonteringssatsen har installerats kontrollerar du att den 
fungerar på rätt sätt. Se även "Felsökning" på sidan 30.

■ Programuppdateringar
Den fasta programvaran för bilmonteringssatsen kan uppdateras 
från en kompatibel dator med hjälp av en USB-kabel (medföljer inte 
bilmonteringssatsen) som har en USB-kontakt i ena änden och en mini-
USB-kontakt i den andra. Se till att USB-kabeln är ansluten under hela 
uppdateringen. Om du vill uppdatera fast programvara måste du ladda 
ned och installera ett installationsprogram på datorn.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter 
installationsprogrammet, den senaste fasta programvaran och 
ytterligare information.
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Skötsel och underhåll

Bilmonteringssatsen 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 bilmonteringssatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av 
vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Förvara inte bilmonteringssatsen på dammiga eller smutsiga platser. 
Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Försök inte att öppna bilmonteringssatsen.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra bilmonteringssatsen.

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

Om bilmonteringssatsen inte fungerar på rätt sätt lämnar du in den defekta delen 
hos närmaste auktoriserade servicecenter.
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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. Mer 
information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes 
representant ge.

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 utrusning 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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