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Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde 
dem. Læs hele bruger- og installationsvejledningen for at få yderligere 
oplysninger.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt 
for små børn.

TÆND ENHEDEN SIKKERT
Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse 
telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller 
fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST
Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af 
køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være 
trafiksikkerheden.

INTERFERENS
Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan 
påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF
Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden 
i nærheden af brændstof eller kemikalier.

SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER
Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning 
pågår. 

KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

EKSTRAUDSTYR
Brug kun ekstraudstyr, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der 
ikke er kompatible.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR
Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse 
sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal 
tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.
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1. Kort vejledning

Tak, fordi du har valgt Nokia-bilsæt CK-300. Med bilsættet kan du nemt 
foretage og modtage opkald håndfrit og lytte til den musik, der er gemt 
på mobilenheden via dit stereoanlæg i bilen. 

I dette kapitel beskrives bilsættets grundlæggende funktioner. Læs hele 
bruger- og installationsvejledningen nøje på den cd-rom, der blev 
leveret sammen med bilsættet.

■ Opsætning
1. Bilsættet skal installeres af en autoriseret servicetekniker med brug 

af de originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Du kan finde 
yderligere instrukser i bruger- og installationsvejledningen.

2. Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er 
optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på 
produktsiden på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted 
og installere programmet på den kompatible mobilenhed.

3. Slut den kompatible mobilenhed til bilsættet ved hjælp af trådløs 
Bluetooth-teknologi. Du kan finde yderligere instrukser i bruger- og 
installationsvejledningen.

■ Betjeningsenhed
1. Tast til stemmestyret opkald

2. Tasten Lyd fra

3. Tilstandstast

4. Opkaldstast

5. Afslutningstast

6. NaviTM-hjul
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■ Betjening uden CarMenu
Du kan betjene bilsættet med eller uden programmet CarMenu. I dette 
afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge betjeningsenheden, når 
CarMenu ikke er installeret på mobilenheden.

Tast til stemmestyret opkald
Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere 
stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er 
nogen igangværende opkald.

Tasten Lyd fra
Tryk på tasten Lyd fra for at overføre et opkald mellem bilsættet og en 
kompatibel mobilenhed.

Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra 
under et opkald.

Tilstandstast
Tryk på tilstandstasten for at starte, afbryde eller genoptage 
musikafspilning, når musikafspilleren på mobilenheden er aktiveret.

Opkaldstast
Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk to gange på opkaldstasten for at ringe op til det nummer, som du 
sidst har ringet til.

Afslutningstast
Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald eller afvise et 
indgående opkald.

Navi-hjul
Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende:

• Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet
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• Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede 
i ca. 1 sekund)

Drej på hjulet for at gøre følgende:

• Justere lydstyrken under et opkald

• Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en 
afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer 
afspilles eller er midlertidigt standset

■ Betjening med CarMenu
Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret 
til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på 
www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted og installere 
programmet på den kompatible mobilenhed. Læs også 
brugervejledningen til CarMenu, som findes på cd-rommen.

Du kan bruge programmet Nokia Maps med CarMenu, hvis Nokia Maps 
er installeret på din mobilenhed.

Installation af CarMenu
Du skal muligvis have administratorrettigheder til din pc for at kunne 
udføre installationen. Du skal også bruge følgende:

• En kompatibel mobilenhed baseret på Series 60, version 3.0 (eller 
nyere). Enheden skal understøtte den Bluetooth-specifikation og de 
profiler, der er angivet i bruger- og installationsvejledningen.

• En internetforbindelse på pc'en eller mobilenheden. Kontakt 
tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad 
dataoverførsel koster.

• Tre megabyte ledig hukommelse på din mobilenhed.

• Det USB-kabel, der følger med mobilenheden.

• En kompatibel pc med operativsystemet Windows XP eller Windows 
Vista.
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Sådan installerer du CarMenu på mobilenheden:

1. Hvis du vil installere CarMenu på et kompatibelt hukommelseskort, 
som du bruger til din mobilenhed, skal du sætte kortet i enheden.

2. Hvis du anvender en internetforbindelse på en pc, skal du lægge den 
medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet (eller i et kompatibelt dvd-
drev) på pc'en. Vælg indstillingen til hentning af CarMenu i det 
program, der starter automatisk (hvis indstillingen til automatisk cd-
rom-afspilning er aktiveret i Windows). Følg den viste vejledning til 
at hente installationsfilen CarMenu fra Nokias websted til pc'en, og 
kopiér filen fra pc'en til mobilenheden eller det hukommelseskort, 
der er indsat i den. Du kan også hente filen fra produktsiden på 
www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted uden at bruge cd-
rommen.

Hvis du bruger internetbrowseren på den kompatible mobilenhed til 
at oprette forbindelse til internettet med, kan du hente 
installationsfilen CarMenu på produktsiden på www.nokia.com eller 
på det lokale Nokia-websted til mobilenheden eller det 
hukommelseskort, der er indsat i den.

3. Start installationen, som beskrevet i brugervejledningen til 
mobilenheden, og følg den vejledning, der vises i 
installationsprogrammet.

4. Tænd bilsættet for at starte programmet CarMenu.

Brug af CarMenu med betjeningsenheden

Tast til stemmestyret opkald
Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere 
stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er 
nogen igangværende opkald.

I Nokia Maps kan du trykke på tasten til stemmestyret opkald for at få 
den samme funktion, som når du trykker på tasten 4 på din mobilenhed. 
Hvis navigationen er aktiveret, gentages den sidste stemmevejledning.
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Tasten Lyd fra
Tryk på tasten Lyd fra for at gøre følgende:

• Overføre et opkald mellem bilsættet og en kompatibel mobilenhed.

• Indstille lydstyrken for bilsættet til lydløs, når der ikke er nogen 
igangværende opkald.

Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra 
under et opkald.

Tilstandstast
Tryk på tilstandstasten for at gøre følgende:

• Skifte mellem telefon- og musikafspillertilstand og Nokia Maps (hvis 
dette kører).

• Vende tilbage til hovedskærmen for den aktuelle tilstand.

Tryk på og hold tilstandstasten nede for at vende tilbage til 
hovedskærmen for telefontilstand fra alle tilstande.

Opkaldstast
Tryk på opkaldstasten i telefontilstand for at gøre følgende:

• Besvare et opkald

• Skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition.

• Få vist listen over senest kaldte numre på hovedskærmen.

Tryk på opkaldstasten i telefontilstand to gange for at ringe op til det 
senest kaldte nummer igen på hovedskærmen.

Tryk på opkaldstasten i musikafspillertilstand for at gøre følgende:

• Afspille det musiknummer, der vises på mobilenheden, standse 
afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen.

• Afspille alle musiknumre fra den valgte afspilningsliste, kunstner 
eller det valgte album fra det første nummer.

I Nokia Maps kan du trykke på opkaldstasten for at få den samme 
funktion, som når du trykker på den venstre valgtast på din mobilenhed.
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Afslutningstast
Tryk på afslutningstasten for at gøre følgende:

• Afslutte det aktive opkald eller afvise et opkald.

• Slette en kalendernote fra skærmen.

• Vende tilbage til den forrige skærm eller det forrige menuniveau.

• Slette et enkelt tegn, når du skriver tekst eller tal.

• Stoppe afspilningen af det viste musiknummer på hovedskærmen i 
musikafspillertilstand.

• I Nokia Maps kan du trykke på afslutningstasten for at få den samme 
funktion, som når du trykker på den højre valgtast på din 
mobilenhed.

Tryk på og hold afslutningstasten nede for at forlade hovedskærmen for 
den aktuelle tilstand.

Navi-hjul
Tryk på hjulet for at gøre følgende:

• Besvare et indgående opkald

• Udføre den funktion, der vises nederst på skærmen, for at vælge et 
element (f.eks. en menufunktion) eller for at slette en kalendernote 
fra skærmen.

• I Nokia Maps kan du trykke på Navi-hjulet for at få den samme 
funktion, som når du trykker på den midterste valgtast, eller som når 
du trykker midt på navigeringstasten på mobilenheden.

Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende:

• Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet

• Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede 
i ca. 1 sekund)

Drej på hjulet i en vilkårlig retning for at gøre følgende:

• Rulle til et element (f.eks. en menufunktion) eller rulle gennem en 
liste

• Justere lydstyrken under et opkald
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• Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en 
afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer 
afspilles eller er midlertidigt standset, i musikafspillertilstand

• I Nokia Maps kan du dreje på hjulet for at få den samme funktion, 
som når du trykker navigeringstasten op eller ned på din mobilenhed.

Drej hjulet til venstre på hovedskærmen for at indtaste et 
telefonnummer eller bruge hurtigkald.

Drej hjulet til højre på hovedskærmen for at søge efter en kontakt i 
Kontakter.

■ Opladning af den tilsluttede enhed
Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger 
bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet via tilslutningskablet 
CA-113CU.
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2. Installation af bilsæt

Se bruger- og installationsvejledningen for at få vejledning i, hvordan 
delene til bilsættet installeres i et køretøj. Overhold følgende 
sikkerhedsforskrifter, når bilsættet installeres.

• Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service 
på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der 
følger med i salgspakken. Forkert installation eller service kan være 
farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder. 

Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder 
avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med 
specialværktøjer og ekspertviden. 

• Instruktionerne i denne bruger- og installationsvejledning er 
generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en 
bil. På grund af det store udvalg af biltyper og modeller på markedet 
kan denne vejledning dog ikke tage højde for de individuelle tekniske 
krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets 
producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende 
køretøj.

• Bilsættet må kun bruges i køretøjer med negativ 12 V-
jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller 
alternativ polaritet vil beskadige udstyret.

• Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder 
integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. 
Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket 
kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du 
har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen 
påbegyndes.

• Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets 
højspændingsledninger.

• Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af 
dem påvirker eller blokerer styre- eller bremsesystemerne eller andre 
kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes ved almindelig brug 
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af køretøjet (f.eks. airbags), eller hindrer dit udsyn under kørslen. 
Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret, hvor du kan 
komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens 
skærm er fuldt synlig.

• Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig 
oplysninger om alternative metoder til korrekt montering af udstyret 
i køretøjet, uden at der skal bores huller.

• Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en 
brandkilde eller åben ild i nærheden.

• Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstof- 
eller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen.

• Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der 
ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. 
elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske 
blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og 
airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant 
systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren.

• Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk 
slitage (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe 
kanter).

■ Integration med et bilstereoanlæg
Bilsættet kan tilsluttes bilens stereoanlæg på tre forskellige måder. 
Vælg de ønskede tilslutningsmuligheder, afhængigt af de komponenter 
der findes i salgspakken.
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Opsætningsmulighed 1
I forbindelse med telefonopkald kan du bruge ISO-systemkabel CA-139 
(hvis det leveres sammen med bilsættet) eller et kabel, der er beregnet 
specielt til bilradioen, til at slutte bilsættet til bilradioen og højttalerne.

I forbindelse med musikafspilning skal du bruge et kabel, der er beregnet 
specielt til bilradioen, til at slutte bilsættets stereoudgang på 3,5 mm til 
bilradioens AUX-indgang.

Du kan slutte bilsættet til en højttaler med en impedans på mindst 2 
ohm. Den optimale impedans for bilsættet er 4 ohm. Hvis impedansen er 
over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt.
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1. Fjern de to ISO-stik fra bilradioen til strøm og højttalerne, og erstat 
dem med to stik til CA-139-systemkablet. 

Tilslut den ledning, der er mærket "Lyd fra", i systemkablet til en af de 
ledninger, der er mærket "Lyd fra 1", "Lyd fra 2" eller "Lyd fra 3" i 
henhold til stikkene på bilradioen. Lad de øvrige ledninger, mærket 
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Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Slut de ledninger, der har samme 
farve, til hinanden. 

I forbindelse med telefonopkald skal du slutte systemkablet CA-139 
til strømstikket og højttalerstikket på den håndfrie enhed.

2. Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på de to ISO-stik, 
som kommer fra bilen og de enkelte stik på systemkablet CA-139. 
Ombyt de to ledninger på systemkablet, hvis det er nødvendigt. Slut 
systemkablet til de to åbne ISO-stik.

3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm 
standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som 
er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen 
med bilsættet).

4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, 
skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den 
håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på 
mobilenheden. 

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 
3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på 
tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du 
slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de 
tilhørende stik på den håndfrie enhed.
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Opsætningsmulighed 2
Hvis bilradioen har en indgang til mobiltelefoner og en AUX-indgang til 
musikenheder, kan du slutte mobilenheden til bilradioens højttaler.

1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 til bilbatteriet og 
tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut signalet for 
afbrydelse af bilradioens lyd (hvis det findes et sådant) til bilradioen. 
Sæt stikket i den håndfrie enhed.

2. I forbindelse med telefonopkald skal du slutte højttalerudgangen på 
den håndfrie enhed til bilradioens mobiltelefonindgang. Brug et 
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kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres 
ikke sammen med bilsættet).

3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm 
standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som 
er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen 
med bilsættet).

4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, 
skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den 
håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på 
mobilenheden.

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 
3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på 
tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du 
slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de 
tilhørende stik på den håndfrie enhed.
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Opsætningsmulighed 3
Du kan bruge den eksterne højttaler SP-3 og strømkablet PCU-4 på 
følgende måde (hvis disse leveres sammen med bilsættet):

1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 til bilbatteriet og 
tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut signalet for 
afbrydelse af bilradioens lyd (hvis det findes et sådant) til bilradioen. 
Sæt stikket i den håndfrie enhed.

2. I forbindelse med telefonopkald skal du slutte højttalerudgangen på 
den håndfrie enhed til SP-3-højttaleren.

3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm 
standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som 
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er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen 
med bilsættet).

4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, 
skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den 
håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på 
mobilenheden.

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 
3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på 
tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du 
slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de 
tilhørende stik på den håndfrie enhed.
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Pleje og vedligeholdelse 

Bilsættet er et avanceret produkt udformet i et gennemtænkt design, og det skal 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Hold bilsættet tørt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan 
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

• Bilsættet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Forsøg ikke at åbne bilsættet. Det kan tage skade, hvis det udsættes for 
ukyndig behandling.

• Enheden må aldrig rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler. 

• Mal ikke bilsættets dele. Malingen kan blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis bilsættet ikke fungerer korrekt, indleveres køretøjet til den nærmeste 
autoriserede serviceforhandler, så der kan udføres service på bilsættet.
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Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Køretøjer
Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er 
installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske 
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, 
elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker 
yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det 
udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at 
eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr 
i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og 
transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i 
samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med 
airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder 
fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det 
område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres 
korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.
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