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meddelande göra ändringar och förbättringar av de produkter som beskrivs i detta dokument.
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oavsett hur de uppstår.

Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i detta dokument. Utöver vad lagen kräver ges ing
garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive säljbarhet eller lämplig
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Utbudet av vissa produkter varierar på olika marknader. Fråga närmaste Nokia-återförsäljare.

I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala
myndigheter för mer information.
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Den trådlösa bilenheten CK-1W kan anslutas sladdlöst till en kompatibel te
som hanterar Bluetooth-teknik. De viktigaste beståndsdelarna i den trådlös
bilenheten är handsfree-enheten (HF-1W) och fjärrkontrollen (CU-2).

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda den tråd
bilenheten. Det finns mer information i telefonens användarhandbok. Använ
handboken till bilenhet CK-1W istället för telefonens användarhandbok. 
Telefonens handbok innehåller viktig information om säkerhet och underhå

Den här användarhandboken beskriver främst hur man använder fjärrkontro
CU-2. Mer information om andra delar av den trådlösa bilenheten finns i 
medföljande installationshandbok.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation
Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte 
Bluetooth-telefonen och den trådlösa bilenheten finnas inom siktlinje från 
varandra. Du kan exempelvis ha telefonen i en väska medan den är ansluten
den trådlösa bilenheten. De två enheterna behöver bara finnas inom 10 met
varandra, även om anslutningen kan störas av hinder, t. ex. väggar, eller från
andra elektroniska enheter.
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Den trådlösa bilenheten är särskilt utformad för Nokia-telefoner som kan 
hantera Bluetooth-teknik. Bilenheten kan emellertid även användas med andra 
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kompatibla Bluetooth-enheter som kan hantera handsfree-profilen. (Med "
menas här en uppsättning Bluetooth-kommandon som telefonen använder 
styra bilenheten).

Den trådlösa bilenheten överensstämmer med Bluetooth-specifikationen 1.
Vi kan dock inte garantera att den trådlösa bilenheten går att använda med
andra produkter för trådlös Bluetooth-teknik eftersom de måste vara komp
Mer information om kompatibilitet mellan den trådlösa bilenheten och and
produkter för trådlös Bluetooth-teknik får du av återförsäljaren.

■ Kortet i förpackningen
Kortet innehåller standardlösenordet för Bluetooth (0000) som behövs för a
ihop telefonen med bilenheten. Förvara kortet på ett säkert ställe. 

Närmare information om hur du använder lösenordet hittar du i Använda 
bilenheten för första gången på sidan 7.

■ Några tumregler för bättre funktion
• Kontrollera regelbundet att eftermonterade tillbehör i bilen är monterad

rätt sätt och fungerar som de ska.

• Komplicerad utrustning ska endast monteras av utbildad personal.

• Använd endast tillbehör som har godkänts av telefontillverkaren. Om nå
annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti b
ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.
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1. Komma igång
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Obs:  Det kan i vissa fall finnas begränsningar för användning av trådlösa e
Observera alla begränsningar och följ skyltar och instruktioner som rör 
användningen av trådlösa enheter.

■ Översikt
Den trådlösa bilenheten styrs med fjärrkontrollknappen CU-2.

Fjärrkontrollens olika delar beskrivs nedan. Mer information om andra delar
bilenheten finns i medföljande installationshandbok. 

1 - Knapp: Besvarar eller avslutar samtalet. Den här knappen kan även anv
för röststyrd uppringning, återuppringning och för att växla mellan bilenhet
telefonen.

2 - Ratt: Justerar ljudstyrkan i bilenhetens högtalare. Volymen höjs när du 
ratten medurs. Volymen sänks när du vrider ratten moturs.
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3 - Indikator: Anger aktuell status för Bluetooth-anslutningen mellan telefonen 
och bilenheten. När indikatorlampan lyser är telefonen ansluten till bilenheten.
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4 - Anslutningskabel: Förbinder fjärrkontrollknappen till 
 handsfree-enheten HF-1W.

■ Använda bilenheten för första gången
1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Slå på bilenheten: Vrid på bilens tändning.
3. Öppna telefonens Bluetooth-meny och se till att Bluetooth-funktionen ä

aktiverad.
4. Öppna undermenyn där du kan ställa in telefonen att söka efter 

Bluetooth-enheter och starta sökningen.
Telefonen söker efter alla Bluetooth-enheter som finns inom 10 meter o
visar dem i en lista.

5. Välj bilenheten i listan.
6. Ange lösenordet för att koppla ihop bilenheten med telefonen. Lösenord

finns på kortet som medföljer bilenhetens förpackning.
När du har angett lösenordet blir telefonen bilenhetens standardtelefon
inte bilenheten har kopplats ihop med en annan telefon tidigare. Mer 
information finns i Använda bilenheten med flera telefoner på sidan 11.
Indikatorn på fjärrkontrollen lyser och bilenheten visas på den meny på 
telefonen där du kan visa de Bluetooth-enheter som är hopkopplade me
telefonen.

7. Börja använda bilenheten och fjärrkontrollen (se sidan 8).
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2. Använda fjärrkontrollen
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Innan du börjar använda bilenheten kontrollerar du att 

• tändningen är påslagen.

• bilenheten är hopkopplad och ansluten till telefonen. Mer information o
du kopplar ihop bilenheten med telefonen finns i Använda bilenheten för
gången på sidan 7. Mer information om hur du ansluter bilenheten finns
Ansluta den hopkopplade bilenheten till telefonen nedan.

• telefonen är inom 10 meter från handsfree-enheten och att det inte finn
något som kan störa, exempelvis väggar eller andra elektroniska apparat
mellan telefonen och handsfree-enheten.

Om du vill använda bilenheten med flera telefoner går du till sidan 11.

■ Ansluta den hopkopplade bilenheten till telefonen
När du vill ansluta bilenheten till telefonen slår du på bilens tändning eller g
anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

Observera att du bara kan ansluta automatiskt med hjälp av bilens tändning
du har ställt in telefonen att acceptera Bluetooth-anslutningar utan 
godkännande. På Nokia-telefoner kan du göra det genom att ändra 
inställningarna i menyn Bluetooth

Om du vill koppla ur bilenheten från telefonen, se sidan 11.
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■ Ringa ett samtal
När bilenheten är ansluten till telefonen kan du ringa som vanligt.

om att 
fonen 
plat 

hur du 

ller 

er på 
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■ Röststyrd uppringning
När inget samtal pågår trycker du ner knappen tills du hör en ton som talar 
du kan säga ett namn som du vill ska vara röstmärkt. Uttala röstmärket. Tele
spelar upp röstmärket och ringer upp det telefonnummer som märket är kop
till. 

Du kan också aktivera röstuppringning med telefonen. Mer information om 
använder röstuppringning finns i telefonens användarhandbok.

■ Svara och avsluta samtal
När du tar emot ett samtal hörs den ringsignal som du valt på telefonen.

Tryck på knappen för att svara eller avsluta ett samtal. Du kan också svara e
avsluta samtalet med telefonen.

■ Avvisa ett samtal
Om du inte vill svara på ett inkommande samtal trycker du snabbt två gång
knappen.
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■ Svara utan knapptryck
Om telefonens automatiska svarsfunktion står i läge På svarar telefonen 

ymen. 

n och 

t av 

nna 
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automatiskt på inkommande samtal efter en signal.

■ Återuppringning av senast slagna telefonnummer
Tryck snabbt två gånger på knappen i passningsläge.

■ Justera ljudstyrkan i bilenhetens högtalare
Vrid ratten medurs om du vill höja volymen eller moturs om du vill sänka vol

■ Pendla mellan bilenheten och telefonen
Man kan omväxlade prata i telefonen eller via bilenheten. Tryck ner knappe
håll den nedtryckt eller använd motsvarande funktion på telefonen.

■ Stänga av ljudet på bilradion
När radions dämpingsfunktion är aktiverad stängs bilradioljudet automatisk
när du ringer eller tar emot ett samtal. 

Se bilenhetens installationshandbok för information om hur du aktiverar de
funktion.
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■ Tändningsavkänning
När tändningsavkänningsfunktionen är aktiverad stängs bilenheten av några 
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sekunder efter att tändningen slagits av.

När den här funktionen används minskar risken för att bilbatteriet dras ur.

■ Koppla bort bilenheten från telefonen
Du kan koppla bort bilenheten från telefonen om du exempelvis vill använd
någon annan Bluetooth-enhet med telefonen.

Bilenheten kan kopplas ur på följande sätt:

• Stäng av bilens tändning. Pågår ett samtal stängs bilenheten av först nä
samtalet har avslutats. ELLER

• Koppla från bilenheten på telefonens Bluetooth-meny.

Bilenheten kopplas också från om du tar telefonen mer än 10 meter från 
handsfree-enheten.

Observera att du inte behöver ta bort associeringen till bilenheten för att ko
bort den. När du återansluter en associerad bilenhet behöver du inte ange 
lösenordet på nytt.

■ Använda bilenheten med flera telefoner
Bilenheten kan kopplas ihop med upp till 8 telefoner, men kan bara vara ans
till en telefon i taget. Bilenhetens lista för hopkoppling kan aldrig bli full eft
den åttonde ihopkopplingsplatsen alltid är tillgänglig.
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Den åttonde hopkopplingsplatsen kan återanvändas utan att alla hopkopplingar 
måste återställas. Om en nionde användare försöker koppla till telefonen raderas 
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automatiskt informationen på den åttonde platsen och ersätts av den niond
användarens information.

Den telefon som först kopplas ihop med bilenheten kallas för "standardtelef
Den telefon som kopplades ihop senast med bilenheten kallas för "senast an
telefon".

Om tändningen slås på och det finns flera hopkopplade telefoner i närheten
försöker bilenheten att ansluta till dess "standardtelefon" inom några sekun

Om bilenheten inte kan ansluta till sin "standardtelefon" (t. ex. om den inte
påslagen eller om den som använder telefonen avvisar anslutningen) försök
att ansluta till "senast använda telefon" inom några sekunder. 

Därefter kan du ansluta till bilenheten via telefonens Bluetooth-meny.

Om du vill använda bilenheten med en hopkopplad telefon som inte är 
"standardtelefon" eller "senast använda telefon" upprättar du anslutningen
telefonens Bluetooth-meny.

■ Återställa bilenheten
Du kan återställa bilenheten till de ursprungliga inställningarna, t. ex. om 
bilenheten byter ägare. 

När du återställer bilenheten rensas alla inställningar, inklusive information
hopkopplade telefoner.
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När du vill återställa bilenheten: Se till att bilenheten är avstängd. Tryck 
ner fjärrkontrollknappen och håll den nedtryckt i ca 10 sekunder så att 
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indikeringslampan börjar blinka. Bilenheten piper två gånger när den har 
återställts.
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Skötsel och underhåll

 
en 

yper av 

elarna 

ta 
ster.
 

tering 

lt kan 

 eller 

rna och 

iserade 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Den trådlösa bilenheten och fjärrkontrollen är avancerade kvalitetsprodukter och bör
handhas därefter. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla krav
för att garantin skall gälla och ha nytta av dessa produkter i många år.
• Låt inte små barn komma åt några tillbehör.
• Se till att bilenheten och fjärrkontrollen inte blir blöta. Nederbörd, fukt och alla t

vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
• Använd eller förvara inte bilenheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga d

kan ta skada.
• Förvara inte bilenheten eller fjärrkontrollen varmt. Höga temperaturer kan förkor

livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa pla
• Förvara inte bilenheten eller fjärrkontrollen kallt. När telefonen värms upp (till sin

normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna bilenheten eller fjärrkontrollen. Icke fackmannamässig han
kan förorsaka skador.

• Tappa, slå eller skaka inte bilenheten eller fjärrkontrollen. Om den behandlas omi
kretskorten gå sönder. 

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller rengöringsmedel på bilenheten
fjärrkontrollen. 

• Måla inte bilenheten eller fjärrkontrollen. Målarfärg kan täppa till de rörliga dela
hindra normal användning.

Fungerar bilenheten eller fjärrkontrollen inte som de ska, tar du dem till närmaste auktor
serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.
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