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T u r v a l l i s u u t e s i  v u o k s i
Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai 
lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöoppaasta.

Pidä kaikki pienet SIM-kortit ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

LIIKENNETURVALLISUUS
Muista, että moottoriajoneuvon turvallinen käyttö liikenteessä 
edellyttää kaikilta ajoneuvojen kuljettajilta suurta tarkkaavaisuutta. 
Käytä autosarjaa vain, jos liikenneolot sallivat sen turvallisen käytön. 
Tarkista, rajoittavatko paikalliset lait tai määräykset 
matkapuhelinten käyttöä ajon aikana.

HÄIRIÖT
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa 
puhelinten toimintaan.

VALTUUTETTU ASENNUS JA HUOLTO
Vain valtuutettu ammattihenkilö saa asentaa tai korjata puhelimen.

LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat 
turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia 
tuotteita toisiinsa.

SULAKKEEN VAIHTAMINEN
Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samantyyppinen ja -kokoinen 
sulake. Älä koskaan käytä nimellisarvoltaan suurempaa sulaketta!
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J o h d a n t o
Johdanto

■ Nokian autosarja CK-7W

Autosarjan laitteiden asennus ohjaamoon

Nokian autosarja on suunniteltu asennettavaksi moottoriajoneuvoihin. 
Se mahdollistaa matkapuhelimien käytön kädet vapaana ja yksittäisten 
puhelintoimintojen käytön.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan ja helppoon 
asennukseen. Tuote vaatii ammattimaisen asennuksen. Matkapuhelin 
voidaan liittää autosarjaan kahdella tavalla: käyttämällä lisävarusteena 
saatavaa autotelinettä ja kaapelia tai langattoman Bluetooth-yhteyden 
kautta.

Joissakin maissa autosarjan käyttöä on voitu rajoittaa lailla. Noudata 
asiaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
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J o h d a n t o
■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen matkan langattoman 
viestinnän kansainvälinen standardi. Sen avulla voidaan muodostaa 
langaton yhteys autosarjan ja yhteensopivan laitteen välillä, 
kun ne ovat 10 metrin säteellä toisistaan. 

Autosarja on tarkoitettu käytettäväksi minkä tahansa Bluetooth 
Handsfree -profiilia (Bluetooth HFP -profiilia) tukevan matkapuhelimen 
kanssa.

Yhteensopivien laitteiden välille Bluetooth-tekniikan avulla 
muodostettu langaton yhteys on käyttäjälle ilmainen. 
Joissakin maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. 
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.

■ Bluetooth-salasana
Kun langaton yhteys muodostetaan ensimmäisen kerran 
yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-tekniikan avulla, 
laitteiden välille on luotava pariliitos antamalla salasana.

Salasana on 0000.
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N ä i n  p ä ä s e t  a l k u u n
1. Näin pääset alkuun

■ Esittely

CK-7W autosarjaan sisältyy yllä olevassa kuvassa näkyvät osat.

• 1  HF-rasia HF-5 ja asennuslevy MK-2

• 2  Kauko-ohjain CU-7 

• 3  Kaiutin HFS-12 

• 4  Mikrofoni MP-2

• 5  Kaapelisarja PCU-4 

• 6  Datakaapeli CA-27 

• 7 Laturin kaapeli CA-116
7



N ä i n  p ä ä s e t  a l k u u n
■ Lisävarusteiden käyttö
Kokoonpanon mukaan valittavissa on erilaisia lisävarusteita, joilla voi 
laajentaa autosarjaa. Ennen asennustyön aloittamista kannattaa kysyä 
ammattihenkilöltä, mitkä lisävarusteet sopivat parhaiten tarpeisiisi. 
Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Varmista, että autosarjaan 
liitetään vain yhteensopivia tuotteita. 

Autoteline
Tarvitset yhteensopivaa matkapuhelinta varten suunnitellun 
autotelineen, jos matkapuhelin on tarkoitus liittää suoraan HF-rasiaan 
datakaapelin avulla.

Antenniliitin 
Antenniliitin tarvitaan ulkoisen antennin liittämiseen. Saatavilla on 
erilaisia antenniliittimiä markkinoilla olevia matkapuhelimia ja 
autotelineitä varten. Antenniliitin parantaa matkapuhelimen signaalin 
vastaanottoa ajoneuvossa. 

GSM-antenni
Yhteensopiva GSM-antenni mahdollistaa parhaat mahdolliset 
langattomat yhteydet.

Jos olet asentanut ulkoisen antennin, muista, että 
radiotaajuusaltistumista koskevat langattomien lähetinlaitteiden 
vaatimukset edellyttävät, että antennin etäisyyden lähimpään 
henkilöön on oltava vähintään 20 cm.
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A s e n n u s
2. Asennus

■ Turvallisuustietoja
Seuraavia turvallisuutta koskevia perusohjeita on noudatettava 
autosarjan asennuksessa.

Huom! 

• Vain valtuutettu ammattihenkilö saa huoltaa autosarjaa 
tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai 
huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta 
mahdollisesti koskevan takuun. 

• Autosarjan voi asentaa vain valtuutettu asentaja, ja 
asennuksessa on käytettävä myyntipakkauksessa 
toimitettuja hyväksyttyjä Nokian alkuperäisosia. 
Puhelimen käyttäjien tulee muistaa, että autosarja 
muodostuu monimutkaisista teknisistä laitteista, joiden 
asennukseen tarvitaan ammattihenkilön asiantuntemusta 
ja erikoistyökaluja.

• Huomaa, että tässä asennusohjeessa kuvataan autosarjan 
asennusta autoon yleisesti. Koska markkinoilla kuitenkin 
on paljon erityyppisiä ja -merkkisiä autoja, tässä 
asennusohjeessa ei voida ottaa huomioon jotakin tiettyä 
ajoneuvoa koskevia teknisiä vaatimuksia. Ota yhteys 
ajoneuvon valmistajaan, jos tarvitset kyseistä ajoneuvoa 
koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

• Autosarja sopii käytettäväksi vain ajoneuvoissa, joissa on 12 
voltin negatiivinen maadoitus. Muiden käyttöjännitteiden 
tai toisen napaisuuden käyttö vahingoittaa laitteistoa.

• Muista, että nykyaikaisissa autoissa on ajotietokone, johon 
ajoneuvon tärkeät parametrit on tallennettu. Jos auton 
akku kytketään irti väärin, tietoja voi kadota. Järjestelmän 
uudelleenalustus voi vaatia paljon työtä. Jos olet epävarma 
asiasta, ota yhteys auton myyjään ennen asennuksen 
aloittamista.
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A s e n n u s
• Älä liitä autosarjan laitteita sytytysjärjestelmän 
suurjännitejohtoihin.

• Kaikki laitteet täytyy asentaa siten, että ne eivät häiritse 
ajoneuvon käyttöä.

• Asentaja voi neuvoa, millä vaihtoehtoisilla tavoilla laitteet 
voidaan asentaa sopivaan asentoon. Jotkin asennustavat 
eivät vaadi porausreikiä.

• Autotelineen jalusta tulee kiinnittää kojelautaan tai 
muuhun sellaiseen paikkaan ohjaamossa, jossa käyttäjä 
pystyy näkemään näytön selvästi, mutta jossa se ei haittaa 
ajoneuvon hallintaa tai käyttöä. Näppäimistön tulee olla 
helposti käyttäjän ulottuvilla. 

• Kun asennat autosarjan varusteita, varmista, 
ettet vahingoita ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita 
auton toiminnan kannalta tärkeitä järjestelmiä. 
Varmista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.

• Älä tupakoi työskennellessäsi auton luona. 
Varmista, ettei lähellä ole avotulta tai syttymislähdettä.

• Varo vahingoittamasta sähköjohtoja, polttoaine- 
tai jarruputkia tai turvalaitteita asennuksen aikana.

• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin 
asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin 
järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutus-
järjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, 
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). 
Jos huomaat vian tai muutoksen tällaisen järjestelmän 
toiminnassa, ota yhteys auton myyjään.

• Sijoita kaapelit siten, etteivät ne joudu alttiiksi 
mekaaniselle kulumiselle (niitä ei saa sijoittaa esimerkiksi 
auton istuinten alle tai kulkemaan terävien reunojen 
päältä).
10



A s e n n u s
■ Kokoonpano 
Autosarja on mahdollista asentaa kahdella eri peruskokoon-panolla: 

Matkapuhelimen liittäminen 
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
Yhteyden muodostaminen yhteensopivasta matkapuhelimesta 
HF-rasiaan edellyttää, että laitteiden välille on luotu pariliitos.

Tätä kokoonpanoa varten tarvitaan yhteensopiva matkapuhelin, 
joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. 
11



A s e n n u s
Matkapuhelimen liittäminen 
datakaapelin ja autotelineen avulla
Kun yhteensopiva matkapuhelin liitetään datakaapelin kautta, 
se on valmis käytettäväksi autosarjan kanssa, kun se asetetaan 
autotelineeseen.

Matkapuhelimen ja ajoneuvon laitteiden mukaan voidaan tarvita 
lisävarusteita, kuten autoteline, antenniliitin tai ulkoinen antenni.
12



A s e n n u s
■ Autosarjan asennus
Kohdassa Johdanto sivulla 5 on esimerkki siitä, miten autosarjan laitteet 
on asennettu tarkoituksenmukaisesti.

HF-rasia

Kun asennat HF-rasiaa, varmista, että mikrofonin ja kaiuttimen kaapelit 
yltävät paikkoihin, joihin nämä osat on tarkoitus asentaa.

Älä asenna HF-rasiaa suljettuun metallikoteloon tai paikkaan, jossa se 
on suojassa radioaalloilta, koska tämä voi haitata Bluetooth-toiminnon 
käyttöä.

Kun asennat HF-rasian, liitä ensin autosarjan mukana toimitettu 
asennuslevy ja kiinnitä sitten HF-rasia rasian läpi menevällä ruuvilla. 
Aseta lopuksi suojus, jossa on Nokian logo, syvennykseen ja paina se 
paikalleen.
13



A s e n n u s
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain tulee sijoittaa siten, että se on helposti käyttäjän 
ulottuvilla. Varmista kuitenkin, että se on sijoitettu niin, että HF-rasian 
yhteyskaapeli voidaan asentaa. Sopiva kauko-ohjaimen asennuspaikka 
on esimerkiksi keskikonsoli etuistuinten välissä.

Asenna kauko-ohjain mukana toimitetun tarranauhan avulla. Irrota 
ensin alustojen kaksi osaa toisistaan. Kiinnitä ensin alusta, jonka 
materiaali on pehmeää: poista suojaliuska tartuntapuolelta (A) ja 
kiinnitä alusta haluamaasi paikkaan autossa (B). Varmista, että pinta, 
johon alusta on tarkoitus kiinnittää, on kuiva, puhdas ja pölytön.

Kiinnitä seuraavaksi alusta, jonka materiaali on karheaa: poista 
suojaliuska tartuntapuolelta (C) ja kiinnitä alusta kauko-ohjaimen 
pohjaan.

Paina kauko-ohjain (D) lujasti autoon asennettuun alustaan.

Kaiutin
Varmista hyvä äänenlaatu asentamalla kaiutin siten, että se osoittaa 
käyttäjän suuntaan. On suositeltavaa asentaa kaiutin vähintään yhden 
metrin päähän mikrofonista akustisen kierron estämiseksi.

Autosarja tukee myös yhteyttä yhteensopivaan autoradiojärjestelmään. 
Jos haluat käyttää ajoneuvoon asennettua autoradiota autosarjan 
kanssa äänen ulostuloon, kysy neuvoa asentajalta.

Liitä kaiutin tai yhteensopiva autoradiojärjestelmä SPEAKER-
ulostuloon.

Mikrofoni
Kun mikrofonin asennuspaikka valitaan huolellisesti, äänensiirron laatu 
voi parantua.

A
B C D
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A s e n n u s
Asenna mikrofoni noin 30 cm:n päähän kuljettajan päästä ja aseta se 
siten, että se osoittaa kuljettajan suuta kohti. Kokemuksen mukaan 
parhaat paikat ovat taustapeilin tai häikäisysuojan lähellä. On 
suositeltavaa asentaa mikrofoni vähintään yhden metrin päähän 
autosarjan puhelimen kaiuttimesta akustisen kierron estämiseksi.

Asenna mikrofoni siten, ettei se joudu alttiiksi ilmanvaihtoaukoista 
tuleville ilmavirroille. Älä asenna mikrofonin kaapelia lämmitys-, 
ilmanvaihto- tai vaihtovirtajärjestelmään. Kiinnitä mikrofoni sen 
mukana toimitetun kaksipuolisen teipin avulla, koska se estää auton 
korista syntyvän melun siirtymisen auton sisälle.

Kytke pistoke HF-rasian MIC-liittimeen ja lukitse se paikalleen 
kääntämällä sitä myötäpäivään.

Huom! Muun kuin autosarjan mukana toimitetun mikrofonin 
(MP-2) käyttö voi vaikuttaa äänensiirron laatuun.

Kaapelisarja
Kaapelisarjaan kuuluvat johdot on liitettävä kytkentäkaavion 
mukaisesti. 

• Liitä musta johto ajoneuvon maahan (GND).

• Liitä keltainen johto autoradion MUTE-liitäntään.

Jos autoradiossa ei ole mykistysliitäntää, tätä johtoa ei tarvitse 
liittää. Tällöin autoradio ei mykisty automaattisesti puhelun ajaksi.

Autoradion mykistykseen voidaan käyttää lisärelettä. Kun puheluun 
vastataan, autosarja kytkee keltaisen johdon (MUTE) maahan, mikä 
mykistää autoradion. Kun puhelu päättyy, keltainen johto kytkeytyy 
irti maasta ja autoradion mykistys lakkaa. 
15



A s e n n u s
• Liitä sininen johto auton IGNS-liitäntään mukana toimitetun 
1 A:n sulakkeen avulla.

Joissakin ajoneuvoissa ei ole IGNS-liitäntää. Tämä liitäntä ei ole 
välttämätön autosarjan toiminnalle; sininen johto voidaan jättää 
liittämättä. Tällöin autosarja ei kuitenkaan kytkeydy automaattisesti 
pois päältä, kun auton sytytysvirta katkaistaan. Jottei auton akku 
pääsisi tyhjenemään vahingossa, autosarja kytkeytyy pois päältä 
kahden minuutin kuluttua, ellei matkapuhelinta ole liitetty 
langattoman Bluetooth-yhteyden tai datakaapelin avulla.

• Liitä punainen johto auton 12 V:n akun positiiviseen napaan mukana 
toimitetun 2 A:n sulakkeen avulla.

Kaapelisarjan nelinastainen pistoke kytketään HF-rasian DC-porttiin.

Datakaapeli
Datakaapelin avulla HF-rasia liitetään yhteensopivaan 
matkapuhelimeen autotelineen kautta.

Kytke kaapelin toinen pää HF-rasian PHONE-liittimeen ja toinen pää 
autotelineeseen.

Jos autosarjaa on tarkoitus käyttää vain langattoman Bluetooth-
yhteyden kautta, datakaapelia ei tarvitse liittää.

Laturin kaapeli
Laturin kaapelin avulla voit ladata yhteensopivan matkapuhelimen 
akun, kun puhelin on kytketty autosarjaan langattoman Bluetooth-
yhteyden kautta.

Laturin kaapelia voidaan käyttää yhteensopivien Nokian laitteiden 
kanssa, joissa on 2,0 mm:n laturiliitäntä.

■ Toimintotesti
Kun autosarja on asennettu, on testattava, että se toimii kunnolla. 
Testattaessa laitteiden toimintaa on myös tarkistettava, että ne on 
asennettu niin, etteivät ne millään tavalla haittaa kuljettajaa ajon 
aikana.
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A u t o s a r j a n  o t t a m i n e n  k ä y t t ö ö n
3. Autosarjan ottaminen käyttöön

Yhteensopiva matkapuhelin voidaan liittää autosarjaan kahdella 
tavalla: langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai käyttämällä 
yhteensopivaa autotelinettä ja kaapelia.

■ Matkapuhelimen liittäminen langattoman 
Bluetooth-tekniikan avulla

Kun muodostat ensimmäisen kerran langattoman yhteyden autosarjasta 
Bluetooth-tekniikan avulla, sinun on luotava pariliitos HF-rasian ja 
käyttämäsi yhteensopivan matkapuhelimen välille. Tämä täytyy tehdä 
vain kerran. Laitteet tunnistavat myöhemmin toisensa ja muodostavat 
yhteyden automaattisesti.

Huom! Jos haluat muodostaa yhteyden langattoman 
Bluetooth-tekniikan avulla, varmista, ettei autotelineessä ole 
matkapuhelinta.

Pariliitoksen luominen käyttämällä Bluetooth-salasanaa
1. Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja että akku on 

ladattu.

2. Kytke virta autosarjaan. Lisätietoja on kohdassa Virran kytkeminen 
autosarjaan ja virran katkaisu sivulla 20.

3. Avaa matkapuhelimen Bluetooth-valikko ja ota Bluetooth-toiminto 
käyttöön.

4. Tee tarvittavat asetukset matkapuhelimessa, jotta se alkaisi etsiä 
toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita. Lisätietoja 
matkapuhelimessa tarvittavista asetuksista on asianomaisessa 
käyttöoppaassa.

5. Valitse autosarja löytyneiden Bluetooth-laitteiden luettelosta.

6. Anna pyydettäessä Bluetooth-salasana 0000. 
17



A u t o s a r j a n  o t t a m i n e n  k ä y t t ö ö n
7. Matkapuhelimen ja autosarjan välille on nyt luotu pariliitos, ja 
matkapuhelin on käyttövalmis. 

Huom! Autosarjapuhelin voi muodostaa langattoman 
Bluetooth-yhteyden vain yhteen yhteensopivaan 
matkapuhelimeen. Jos langaton Bluetooth-yhteys on jo 
muodostettu, se täytyy lopettaa tai katkaista.

Automaattinen pariliitoksen luonti 
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa
1. Tee tarvittavat asetukset matkapuhelimessa, jotta se loisi 

pariliitoksen autosarjan kanssa ilman erillistä hyväksyntää tai lupaa. 
Lisätietoja matkapuhelimessa tarvittavista asetuksista on 
asianomaisessa käyttöoppaassa.

2. Kytke virta autosarjaan. 

3. Autosarja alkaa nyt etsiä automaattisesti 30 sekunnin ajan 
matkapuhelimia, jotka on aiemmin liitetty sen pariksi Bluetooth-
salasanan avulla. Autosarja muodostaa pariliitoksen sen 
matkapuhelimen kanssa, jonka kanssa se on viimeksi muodostanut 
pariliitoksen. Kauko-ohjaimen vilkkuva valo osoittaa käynnissä 
olevan Bluetooth-haun. 

■ Matkapuhelimen liittäminen datakaapelin avulla
Jos käytetään tätä liitäntätapaa, matkapuhelin on valmis käytettäväksi 
autosarjan kanssa, kun se asetetaan autotelineeseen. Laitteiden välille 
ei tarvitse luoda pariliitosta.

Jos matkapuhelin asetetaan autosarjaan datakaapelin avulla liitettyyn 
autotelineeseen, siitä tulee aktiivinen laite eikä yhteyttä voida 
muodostaa mihinkään laitteeseen langattoman Bluetooth-tekniikan 
avulla. Jos matkapuhelimessa on langaton Bluetooth-yhteys aktiivisena 
ja se asetetaan autosarjaan liitettyyn autotelineeseen, langaton 
Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti.
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4. Käyttö

Autosarjaa voidaan ohjata kauko-ohjaimella tai käyttää yhteensopivan 
matkapuhelimen näppäimistön avulla.

■ Kauko-ohjain

1 Painiketta voidaan käyttää seuraavasti:

• Paina

• Pidä painettuna (noin 1 sekunnin ajan)

• Paina kaksi kertaa lyhyesti 

• Pidä painettuna pitkän aikaa (yli 10 sekuntia)

2 Rengasta voidaan käyttää seuraavasti:

• Käännä vasemmalle

• Käännä oikealle

3 Merkkivalolla on kolme tilaa:

• Palaa

• Vilkkuu 

• Ei pala
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■ Virran kytkeminen autosarjaan 
ja virran katkaisu

Kun kytket sytytysvirran autoon, autosarjaan kytkeytyy automaattisesti 
virta. Merkkivalo syttyy ja osoittaa, että autosarja on käytössä.

Kun katkaiset auton sytytysvirran, autosarja kytkeytyy pois käytöstä ja 
merkkivalo sammuu.

Jos autosarja on asennettu liittämättä sytytysvirran tunnistuskaapelia 
(IGNS), kytke virta autosarjaan joko painamalla kauko-ohjaimen 
painiketta lyhyesti tai asettamalla yhteensopiva matkapuhelin 
autotelineeseen, jos sellainen on asennettu.

Huom! Jos autosarja on asennettu liittämättä IGNS-kaapelia ja 
siinä on virta kytkettynä, se pysyy käytössä niin kauan kuin 
yhteensopiva matkapuhelin on autotelineessä.

Jos yhteyttä matkapuhelimeen ei ole, autosarjasta katkeaa 
virta 2 minuutin kuluttua.

■ Autosarjan käyttö
Kauko-ohjaimella voi käyttää seuraavia puhelimen toimintoja:

Puheluun vastaaminen
Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta.

Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla painiketta.

Puhelun hylkääminen
Jos et halua vastata puheluun, pidä painiketta painettuna.

Soittaminen
Valitse haluamasi merkintä matkapuhelimen puhelinluettelosta tai 
näppäile haluamasi numero matkapuhelimella. 
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Numeron uudelleenvalinta
Jos haluat valita uudelleen numeron, johon olet edellisellä kerralla 
soittanut, paina painiketta kaksi kertaa lyhyesti.

Äänivalinta
Voit käyttää matkapuhelimeen tallentamiasi äänitunnisteita seuraavasti:

1. Aloita äänivalinta painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen.

2. Sano äänitunniste.

3. Matkapuhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan 
puhelinnumeroon.

Lisätietoja äänivalinnan käytöstä on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Huom! Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia tässä 
käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta kääntämällä rengasta.

Bluetooth-laitteiden manuaalinen haku
Jos et ole muodostanut yhteyttä matkapuhelimeen, voit alkaa etsiä 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaa laitetta manuaalisesti.

Kun haluat ottaa Bluetooth-hakutoiminnon käyttöön autosarjassa, 
pidä painiketta painettuna.

Jos Bluetooth-laitteiden haku on käynnissä, merkkivalo alkaa vilkkua.

Pariksi liitettyjen Bluetooth-laitteiden luettelon nollaus
Autosarja tallentaa 7 viimeisintä Bluetooth-laitetta, joiden kanssa se on 
muodostanut pariliitoksen.

Pariksi liitettyjen Bluetooth-laitteiden luettelon voi tyhjentää. 
Luetteloa tyhjennettäessä autosarjassa ei saa olla virta kytkettynä 
(merkkivalo sammuu):

Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna, kunnes merkkiääni 
osoittaa, että luettelo on tyhjennetty.
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Siirtyminen kädet vapaana -tilasta matkapuhelimeen
• Jos olet liittänyt yhteensopivan matkapuhelimen autosarjaan 

datakaapelin avulla, ota puhelin pois telineestä, kun haluat siirtyä 
kädet vapaana -tilasta matkapuhelimen käyttöön.

• Kun haluat palata kädet vapaana -tilaan, aseta matkapuhelin 
takaisin telineeseen. Matkapuhelinta käytetään nyt kädet vapaana 
-tilassa autosarjan kautta.

• Jos olet liittänyt yhteensopivan matkapuhelimen autosarjaan 
Bluetooth-tekniikan avulla, voit siirtää käynnissä olevan puhelun 
autosarjasta matkapuhelimeen tai päinvastoin. Pidä painiketta 
painettuna tai käytä vastaavaa matkapuhelimen toimintoa.
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H u o l t o - o h j e i t a
Huolto-ohjeita

Autosarja on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen 
kunnossa vuosia.

• Pidä kaikki lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä autosarja kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, 
jotka syövyttävät elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä autosarjaa pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen 
liikkuvat osat voivat vaurioitua.

• Älä yritä avata autosarjaa. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.

• Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistus- tai pesuaineita autosarjan 
ja kauko-ohjaimen puhdistuksessa. 

• Älä maalaa autosarjaa ja kauko-ohjainta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat 
ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos autosarja tai kauko-ohjain ei toimi oikein, vie viallinen osa huollettavaksi 
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen 
vaatiessa huollon.
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