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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Põhjalikum teave on ära toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Hoidke väikesed SIM-kaardid ja tarvikud väikelaste käeulatusest eemal.

OHUTU LIIKLEMINE
Pidage meeles, et mootorsõiduki juhtimine liikluses nõuab juhilt 
suurt tähelepanu. Kasutage autovarustust vaid sel juhul, kui 
liiklusolud võimaldavad teha seda ohutult, ning kontrollige, kas 
kohalikud eeskirjad lubavad mobiiltelefoni kasutamist autoroolis.

HÄIRED
Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid 
telefoni töös.

PROFESSIONAALNE PAIGALDUS JA TEENINDUS
Telefonivarustust võib paigaldada ja remontida üksnes 
kvalifitseeritud spetsialist.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Seadme ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, 
mis seadmega ei ühildu.

KAITSME VAHETAMINE
Vahetage läbipõlenud kaitse sama tüüpi ja suurusega kaitsme vastu. 
Ärge kunagi kasutage vajalikust kõrgema nominaaliga kaitset!
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Sissejuhatus

■ Nokia autovarustus CK-7W

Autovarustuse paigaldamine sõidukisse

Nokia autovarustus paigaldatakse mootorsõidukisse. See võimaldab 
kõnede pidamist vabakäere¾iimis ning telefoni iseseisvate funktsioonide 
kasutamist.

Seadme väljatöötamisel on pandud erilist rõhku paigaldusmugavusele ja 
-lihtsusele. Mobiiltelefoni ja autovarustuse ühendamiseks on kaks 
moodust: ühendamiseks võib kasutada kaabliga varustatud 
telefonihoidikut või Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Mõnes riigis on autovarustuse kasutamine seadusega keelatud. Järgige 
kehtivaid eeskirju ja määrusi.
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■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia on rahvusvaheline 
lühilainesidestandard. See võimaldab taadita sideühenduse loomist 
autovarustuse ja sellega ühilduva seadme vahel, kui nende kaugus 
teineteisest ei ületa 10 meetrit. 

Autovarustust on võimalik kasutada kõikide mobiiltelefonidega, mis 
toetavad Bluetoothi vabakäeprofiili (Bluetooth HFP).

Ühilduvate seadmete vahel Bluetoothi vahendusel loodud sideühendus 
on kasutajale täiesti tasuta. Mõnes riigis võib Bluetooth-seadmete 
kasutamisel olla piiranguid. Tutvuge kohaliku seadusandlusega.

■ Bluetoothi pääsukood
Kahe ühilduva seadme esmakordsel ühendamisel Bluetooth-
tehnoloogiaga tuleb seadmete omavaheliseks sidumiseks sisestada 
pääsukood.

Pääsukood on 0000.
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1. Kuidas alustada

■ Ülevaade

Autovarustus koosneb ülaltoodud komponentidest.

• 1 Vabakäeseade HF-5 ning kinnitusplaat MK-2

• 2 Kaugjuhtimisnupp CU-7 

• 3 Valjuhääldi HFS-12 

• 4 Mikrofon MP-2 

• 5 Kaablikomplekt PCU-4 

• 6 Andmekaabel CA-27 

• 7 Laadimiskaabel CA-116
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■ Lisaseadmete kasutamine
Autovarustuse lisaseadmete valik sõltub konkreetsest installatsioonist. 
Enne seadmete paigaldamist küsige eksperdilt nõu teie nõudmistele 
vastavate lisatarvikute leidmiseks. Kasutage üksnes heakskiidetud 
lisaseadmeid. Veenduge, et autovarustusega ühendatavad lisaseadmed 
on omavahel ühilduvad. 

Telefonihoidik
Kui mobiiltelefon ühendatakse vabakäeseadmega andmekaabli 
vahendusel, läheb teil vaja antud telefonimudeli jaoks mõeldud 
telefonihoidikut.

Antenniadapter
Välisantenni ühendamiseks läheb vaja antenniadapterit. 
Kaubandusvõrgus on saadaval erinevaid antenniadaptereid nii 
mobiiltelefonide kui telefonihoidikute tarbeks. Antenniadapter 
parandab mobiiltelefoni levitundlikkust sõidukis. 

GSM-antenn
Ühilduv GSM-antenn võimaldab optimaalset raadiosideühendust.

Kui autole on paigaldatud välisantenn, kontrollige, et antenni ja 
inimeste vahele jääks vähemalt 20 cm, et mitte ületada ohutuks peetava 
raadiosagedusliku häiringukiirguse väljatugevuse piirnorme.
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2. Paigaldus

■ Ohutusalane teave
Autovarustuse paigaldamisel tuleb jälgida alltoodud ohutusnõudeid.

Märkused 

• Laske autovarustust remontida ja autosse paigaldada vaid 
kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib 
olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. 

• Autovarustuse võib paigaldada vaid vastava väljaõppe 
saanud spetsialist ning selleks on lubatud kasutada üksnes 
Nokia originaaltarvikuid, mis kuuluvad seadme 
müügikomplekti. Lõppkasutaja peaks mõistma, et 
autovarustus sisaldab keerukat tehnilist aparatuuri, mille 
paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid töövahendeid ning 
vastavat oskusi.

• Pidage meeles, et käesoleva paigaldusjuhendi juhised 
autovarustuse paigaldamiseks sõidukisse on vaid üldist 
laadi. Kuna inimesed kasutavad erinevat marki autosid, ei 
saa siin iga automargi jaoks üksikasjalikke 
paigaldusjuhiseid anda. Oma sõiduki üksikasjade kohta 
saate täiendavat teavet mootorsõiduki tootjalt.

• Täiustatud autovarustus Car Kit on mõeldud kasutamiseks 
autodes, millel on 12 voldine negatiivne maandus. Kui 
kasutada seadet teise toitepinge või polaarsusega, võib see 
seadme rikkuda.

• Pange tähele, et uuemates autodes on pardakompuutrid, 
kuhu on salvestatud sõiduki kõige olulisemad parameetrid. 
Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada andmekao 
ning vajaduse süsteemi taaslähtestamiseks, mis on aja- ja 
töömahukas protsess. Küsimuste korral pöörduge enne 
varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.

• Ärge ühendage autovarustuse seadmeid süütesüsteemi 
kõrgepingeahelasse.
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• Seadmed peavad olema paigaldatud nii, et need ei häiriks 
sõiduki juhtimist.

• Autovarustuse paigaldaja annab teile nõu ja pakub 
alternatiivseid paigaldusviise, mis ei vaja kruviauke.

• Telefonihoidik tuleks kinnitada armatuurlauale või mujale, 
kus telefoni ekraan oleks juhile hästi nähtav, kuid kus 
seade ei segaks auto juhtimist. Juhil peab olema 
klaviatuurile lihtne ligipääs. 

• Autovarustuse paigaldamisel jälgige, et see ei häiriks auto 
rooli- ja pidurisüsteemi ning muid auto juhtimise 
esmatähtsaid süsteeme. Kontrollige, et turvapadja 
avanemispiirkond ei oleks blokeeritud ning et miski ei 
takistaks turvapadja avanemist.

• Paigalduse ajal ärge auto läheduses suitsetage. Kontrollige, 
et lähiümbruses ei oleks lahtist tuld.

• Ärge vigastage elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid 
ega ohutusseadmeid.

• Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või 
ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd 
mootorsõidukeis (nt elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline 
kiirusekontroll, turvapadi). Kui nimetatud süsteemide töös 
esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.

• Kontrollige, et kaablid oleks kaitstud mehaaniliste 
vigastuste eest (ärge vedage juhtmeid autoistmete alt ning 
üle teravate servade).
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■ Konfiguratsioon 
Autovarustusel on kaks põhikonfiguratsiooni. 

Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia vahendusel
Selleks, et ühilduvalt mobiiltelefonilt vabakäeseadmega ühendus luua, 
tuleb need seadmed esmalt omavahel siduda.

Taoline paigaldus eeldab ühilduvat mobiiltelefoni, mis toetab 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. 
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Mobiiltelefoni ühendamine andmesidekaabli ja 
telefonihoidiku abil
Andmekaabliga ühendatud mobiiltelefon on valmis autovarustusega 
töötama niipea, kui see asetatakse telefonihoidikusse.

Sõltuvalt mobiiltelefonist ja auto lisadest, võib selle paigalduse juures 
vaja minna lisatarvikuid, näiteks telefonihoidikut, antenniadapterit või 
välisantenni.
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■ Autovarustuse paigaldamine
Autovarustuse ühe võimaliku paigaldusnäite leiate lõigust 
"Sissejuhatus" lk 5.

Vabakäeseade

Vabakäeseadme paigaldamisel jälgige, et mikrofoni ja valjuhääldi 
juhtmed ulatuksid väljavalitud paigalduskohta.

Vabakäeseadet ei tohiks paigaldada autos kinnisesse metallkorpusesse 
või mujale, kus see on raadiolainete eest varjestatud – see võib häirida 
Bluetooth-funktsiooni kasutamist.

Kõigepealt paigaldage autovarustuskomplekti kuuluv kinnitusplaat, 
seejärel kinnitage seadet läbiva kinnituskruviga vabakäeseade. Lõpuks 
paigaldage vastavasse õnarusse Nokia logoga kate ja suruge kinni.
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Kaugjuhtimisnupp
Kaugjuhtimisnupp peab paiknema kohas, kus sellele oleks lihtne ligi 
pääseda. Kaugjuhtimisnupu paigaldamisel jälgige, et sellega saaks 
pärast ühendada vabakäeseadme ühenduskaabli. Kaugjuhtimisnupule 
on sobivaks kohaks näiteks esiistmete vahel paiknev konsool.

Kaugjuhtimispuldi kinnitamiseks kasutage kaasas olevat takjakinnitust. 
Kõigepealt eraldage takjaribapadjakesed teineteisest. Kinnitage alumine 
padjake: eemaldage padjakese liimipoolelt kattepaber (A) ning kinnitage 
padjake autos sobivasse kohta (B). Kontrollige, et pind, mille külge 
kavatsete padjakese liimida, ei oleks niiske ega tolmune.

Kinnitage ülemine padjake: eemaldage padjakese liimipoolelt 
kattepaber (C) ning kinnitage padjake kaugjuhtimispuldi tagaküljele.

Suruge kaugjuhtimisnupp (D) kindlalt autosse kinnitatud takjapadjakese 
külge.

Valjuhääldi
Parima helikvaliteedi tagamiseks paigaldage valjuhääldi suunaga juhi 
poole. Kaja vältimiseks soovitame paigaldada valjuhääldi mikrofonist 
vähemalt 1 meetri kaugusele.

Autovarustuse saab ühendada ka ühilduva autoraadioga. Kui soovite 
kasutada autosse paigaldatud autoraadiot autovarustuse väljundina, 
paluge audiosüsteemide paigaldajalt professionaalset abi.

Ühendage valjuhääldi või ühilduv autoraadiosüsteem väljundiga 
"SPEAKER".

Mikrofon
Mikrofoni asukoha õige valik võib helikvaliteeti oluliselt parandada.

Paigaldage mikrofon umbes 30 cm kaugusele juhi peast ja suunake see 
juhi suu poole. Kogemused näitavad, et parim mikrofoni asukoht on 

A
B C D
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tahavaatepeegli või päikesevarju piirkonnas. Kaja vältimiseks soovitame 
paigaldada mikrofoni autovarustuse valjuhääldist vähemalt 1 meetri 
kaugusele.

Veenduge, et mikrofon ei jääks vventilaatorist väljuvasse õhuvoolu. Ärge 
vedage mikrofoni juhet kütte-, ventilatsiooni- ega elektrisüsteemidesse. 
Kinnitage mikrofon kaasas oleva kahepoolse teibiga, et autokere 
vibreerimisest tekkiv müra ei kanduks mikrofoni.

Suruge pistik vabakäeseadme pessa "MIC" ja keerake seda kinnitamiseks 
päripäeva.

Märkus. Kõik teised mikrofonid peale autovarustuse mikrofoni 
(MP-2) võivad halvendada kõnekvaliteeti.

Kaablikomplekt
Elektrijuhtmete ühendamisel jälgige ühendusskeemi. 

• Must juhe ühendage auto elektrisüsteemi miinusklemmiga (GND).

• Kollane juhe ühendage autoraadio ühenduspessa MUTE.

Kui autoraadiol ei ole raadio vaigistamiseks mõeldud ühenduspesa, 
võib selle juhtme ühendama jätta. Sel juhul ei lakka autoraadio kõne 
ajal mängimast.

Autoraadio vaigistamiseks võib kasutada ka lisareleed. Kõne 
vastuvõtmisel ühendab autokomplekt kollase juhtme (MUTE) 
miinusklemmiga, vaigistades nõnda autoraadio. Kõne lõppedes 
lahutatakse kollane juhe miinusklemmist ning autoraadio hakkab 
taas tööle. 
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• Ühendage kollane juhe auto IGNS-ühendusse, kasutades 
kaasasolevat 1-amprist kaitset.

Mõnel sõidukil ei ole IGNS ühendust. See ühendus ei ole 
autovarustuse töötamiseks hädavajalik; sinise juhtme võib ka 
ühendamata jätta. Arvestage ainult sellega, et sel juhul ei lülitu 
autovarustus automaatselt välja, kui te auto süüte välja lülitate. 
Selleks, et vältida auto aku tühjendamist autovarustuse poolt, lülitab 
autovarustus ennast kahe minuti pärast ise välja, kui seadmega ei ole 
Bluetoothi või andmekaabli vahendusel mobiiltelefoni ühendatud.

• Ühendage punane juhe 12-voldise autoaku plussklemmiga, 
kasutades kaasasolevat 2-amprilist kaitset.

Kaablikomplekti neljaviiguline pistik ühendatakse vabakäeseadme "DC" 
porti.

Andmekaabel
Andmekaabel ühendab vabakäeseadet ja telefonihoidikus asuvat 
ühilduvat mobiiltelefoni.

Ühendage kaabli üks ots vabakäeseadme pesaga "PHONE" ja teine 
telefonihoidikuga.

Kui kasutada autovarustust ainult Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga, 
puudub andmekaabli ühendamiseks vajadus.

Laadimiskaabel
Laadimiskaabel võimaldab ühilduva mobiiltelefoni laadimist ajal, mil 
telefon on Bluetoothi kaudu autovarustusega ühendatud.

Laadimiskaablit saab kasutada ühilduvate Nokia seadmetega, millel on 
2-millimeetrine laadijapesa.

■ Töö kontrollimine
Pärast autovarustuse paigaldamist tuleb kontrollida selle töötamist. töö 
kontrollimise käigus veenduge ka, et paigaldatud seadmed ei segaks 
mingil määral sõiduki juhtimist.
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3. Autovarustuse töökorda seadmine

Ühilduva mobiiltelefoni ja autovarustuse ühendamiseks on kaks 
moodust: kasutades Bluetooth-raadiosideühendust või kaabliga 
varustatud telefonihoidikut.

■ Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia vahendusel

Enne esmakordset Bluetooth-raadiolingi loomist autovarustuselt tuleb 
vabakäeseade ja kasutatav mobiiltelefon omavahel siduda. Seda tuleb 
teha ainult üks kord: hiljem tunnevad seadmed üksteist ise ära ning link 
luuakse automaatselt.

Märkus. Ühenduse loomisel Bluetooth-raadioside vahendusel 
kontrollige, et telefonihoidikus ei oleks mobiiltelefoni.

Seadmete sidumine Bluetoothi pääsukoodiga
1. Kontrollige, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ning selle aku laetud.

2. Lülitage autovarustus sisse. Täiendav teave on lõigus "Autovarustuse 
sisse- ja väljalülitamine" lk 20.

3. Avage mobiiltelefonis Bluetooth-menüü ning aktiveerige Bluetooth-
funktsioon.

4. Käivitage mobiiltelefonis tööraadiusesse jäävate Bluetooth-
seadmete otsing. Juhised mobiiltelefoni menüüde kasutamiseks 
leiate telefoni kasutusjuhendist.

5. Valige leitud Bluetooth-seadmete loendist seade "Advanced Car Kit".

6. Nõudmisel sisestage Bluetoothi pääsukood 0000. 

7. Nüüd on mobiiltelefon autovarustusega seotud ning tööks valmis. 

Märkus. Autovarustus loob Bluetooth-ühenduse üheainsa 
autovarustusega ühilduva mobiiltelefoniga. Seda arvestades 
tuleb teil võib-olla katkestada olemasolev Bluetooth-ühendus.
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Ühilduva mobiiltelefoni automaatsidumine
1. Valige mobiiltelefoni menüüst vastavad seaded, et telefon laseks 

ennast autovarustusega siduda, vajamata selleks kasutaja 
nõusolekut ega autoriseerimist. Juhised mobiiltelefoni menüüde 
kasutamiseks leiate telefoni kasutusjuhendist.

2. Lülitage autovarustus sisse. 

3. Autovarustus alustab nüüd Bluetoothi pääsukoodiga seotud 
mobiiltelefonide otsinguid, mis vältavad 30 sekundit. Autovarustus 
seob ennast viimatiseotud mobiiltelefoniga. Aktiivset Bluetooth-
otsingut tähistab kaugjuhtimisnupul vilkuv tuluke. 

■ Mobiiltelefoni ühendamine andmekaabliga
Seda ühendusviisi kasutades on mobiiltelefon autovarustuses 
töötamiseks valmis niipea, kui telefon hoidikusse asetatakse; seadmeid 
siduda pole vaja.

Kui mobiiltelefon asub telefonihoidikus, mis on andmekaabli vahendusel 
ühendatud autovarustusega, siis on antud mobiiltelefon ainus aktiivne 
seade ning teil ei ole võimalik Bluetoothi vahendusel mingeid muid 
ühendusi luua. Kui autovarustuse telefonihoidikusse asetatud 
mobiiltelefonil on aktiivne Bluetooth-ühendus, katkeb see 
automaatselt.
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4. Kasutamine

Autovarustust saab juhtida kaugjuhtimisnupu või ühilduva 
mobiiltelefoni klahvidega.

■ Kaugjuhtimisnupp

1 Kaugjuhtimisnuppu kasutatakse järgmiselt:
• vajutus

• vajutus ja hoidmine (umbes 1 sekundi vältel)

• kaks lühiajalist vajutust 

• vajutus ja pikk hoidmine (kauem kui 10 sekundit)

2 Ketast kasutatakse järgmiselt:
• pööre vasakule

• pööre paremale

3 Indikaatorlambil on kolm olekut:
• põleb

• vilgub 

• ei põle
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■ Autovarustuse sisse- ja väljalülitamine
Auto süüte sisselülitamisel lülitub automaatselt sisse ka autovarustus. 
Põlev indikaatortuli näitab, et autovarustus on aktiivne.

Auto süüte väljalülitamisel lülitub välja ka autovarustus ning 
indikaatortuli kustub.

Kui autovarustuse paigaldamisel ei ühendatud süütetundlikkuskaablit 
(IGNS), vajutage autovarustuse sisselülitamiseks lühiajaliselt 
kaugjuhtimisnupule või asetage mobiiltelefon hoidikusse (kui see on 
paigaldatud).

Märkus. Kui autovarustuse paigaldamisel ei kasutatud IGNS-
kaablit, jääb autovarustus sisselülitatuks seniks, kuni ühilduv 
mobiiltelefon telefonihoidikus paikneb.

Kui autovarustusel puudub mobiiltelefoniga ühendus, lülitab 
esimene ennast 2 minuti pärast ise välja.

■ Autovarustuse kasutamine
Kaugjuhtimisnupuga saab juhtida järgmisi telefonifunktsioone:

Kõne vastuvõtmine
Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage nupule.

Kõne lõpetamine
Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage nupule.

Kõnest keeldumine
Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, hoidke nuppu all.

Helistamine
Valige mobiiltelefoni telefoniraamatust telefoninumber või sisestage 
see käsitsi mobiiltelefoni ekraanile. 
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Kordusvalimine
Viimativalitud telefoninumbri kordusvalimiseks vajutage kaks korda 
lühidalt nupule.

Häälvalimine
Teil on võimalik kasutada mobiiltelefoni salvestatud tunnussõnu:

1. Häälvalimise alustamiseks hoidke nuppu all seni, kuni kuulete 
helisignaali.

2. Öelge tunnussõna.

3. Mobiiltelefon mängib tunnussõna ette ja valib tunnussõnaga seotud 
telefoninumbri.

Häälvalimise kohta leiate täiendavat teavet mobiiltelefoni 
kasutusjuhendist.

Märkus. Kõik mobiiltelefonid ei pruugi toetada antud 
kasutusjuhendis mainitud funktsioone.

Helitugevuse seadmine
Helitugevuse muutmiseks pöörake ratast.

Bluetooth-seadmete otsing käsitsi
Kui seadmel ei ole ühegi mobiiltelefoniga ühendust, võite käivitada 
Bluetooth-tehnoloogiat toetavate mobiiltelefonide otsingu käsitsi.

Autovarustuse Bluetooth-otsingu käivitamiseks hoidke nuppu all.

Bluetooth-seadmete otsingut tähistab vilkuv indikaatortuli.

Seotud Bluetooth-seadmete nullimine
Täiustatud autovarustus talletab mälus seitset viimatiseotud Bluetooth-
seadet.

Teil on võimalik seotud Bluetooth-seadmete loend kustutada. Loendi 
kustutamiseks peab autovarustus olema väljalülitatud (indikaator ei põle):

Hoidke nuppu seni all, kuni kuulete helisignaali, mis näitab, et loend 
kustutati.
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Lülitumine vabakäere¾iimilt telefonire¾iimi
• Kui ühilduv mobiiltelefon on ühendatud autovarustusega 

andmekaabli vahendusel, võtke mobiiltelefon hoidikust välja – 
aktiveerub telefonire¾iim.

• Vabakäere¾iimi taasaktiveerimiseks asetage mobiiltelefon 
hoidikusse. Nüüd kasutatakse mobiiltelefoni autovarustuse 
vabakäere¾iimis.

• Kui ühilduv mobiiltelefon on ühendatud autovarustusega Bluetooth-
tehnoloogia vahendusel, saate aktiivse kõne suunata 
autovarustusest mobiiltelefoni ja vastupidi. Hoidke nuppu all või 
kasutage vastavat mobiiltelefonifunktsiooni.
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Hooldus ja korrashoid

Autovarustus on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse 
kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

• Hoidke kõik lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

• Hoidke autovarustus kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad 
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.

• Ärge kasutage ega hoidke autovarustust tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.

• Ärge üritage autovarustust lahti monteerida. Asjatundmatu käsitsemine võib 
selle rikkuda.

• Ärge kasutage autovarustuse ja kaugjuhtimisnupu puhastamiseks 
tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. 

• Ärge üritage autovarustust ega kaugjuhtimisnuppu värvida. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku 
funktsioneerimist.

Kui autovarustuse või kaugjuhtimisnupu töös esineb häireid, viige defektne seade 
lähimasse volitatud teenindusfirmasse. Firma töötajad abistavad teid tekkinud 
probleemide lahendamisel või remondivad seadme. 




