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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása 
veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes 
felhasználói útmutató tartalmaz.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Ezeket 
tartsuk távol kisgyermekektõl.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok 
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt 
okozhatnak.

AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk 
szabadon kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság 
legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a 
teljesítmény romlását okozhatja.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltõ-állomásokon. 
Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az elõírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, 
ahol robbantási mûveletet készítenek elõ. 

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK
Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne 
csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások 
megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. 
Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.
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Beüzemelés

Ez a rész röviden leírja az autóskészlet alapvetõ funkcióit. Részletekért 
olvassuk el ennek az útmutatónak a megfelelõ részeit.

■ A beviteli egység
Mikrofonnémító gomb (1)
• Nyomjuk meg az autóskészlet 

némításához készenléti állapotban 
vagy hívás fogadásakor.

• Nyomjuk meg beszélgetés közben a 
mikrofon némításához vagy a némítás 
megszûntetéséhez.

• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
egy aktív hívás autóskészletrõl 
csatlakoztatott kompatibilis mobilkészülékre való átadásához.

Hanghívás gombja (2)
• Nyomjuk meg a hanghívás kompatibilis mobilkészülékkel való 

aktiválásához, ha nem vagyunk hívásban.

Hívás gomb (3)
• Nyomjuk meg egy hívás indításához vagy fogadásához, illetve egy 

aktív és tartott hívás felcseréléséhez.

• Nyomjuk meg a legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez 
készenléti állapotban.

• Nyomjuk meg kétszer a legutoljára hívott szám újrahívásához 
készenléti állapotban.

Vége gomb (4)
• Nyomjuk meg egy hívás befejezéséhez vagy elutasításához.

• Nyomjuk meg egyetlen karakter törléséhez szöveg vagy szám 
beírásakor.
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• Nyomjuk meg az elõzõ menüszintre vagy kijelzõnézetre való 
visszatéréshez.

• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menüfunkciókból készenléti 
állapotba való visszatéréshez.

• Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az autóskészlet be- vagy 
kikapcsolásához (ha az autóskészlet nem csatlakozik a 
gyújtásrendszerhez).

Jelzõfény (5)
Az autóskészlet bekapcsolt állapotát jelzi.

NaviTM gomb (6)
• Fordítsuk balra vagy jobbra a hangerõ hívás közbeni módosításához, 

illetve a listaelemek közötti lépéshez.

• Készenléti állapotban balra fordítva beírhatunk egy számot vagy 
használhatjuk a gyorshívást.

• Készenléti állapotban jobbra fordítva névjegyet kereshetünk a 
Névjegyzék menüben.

• Nyomjuk meg a kijelzõ alján látható funkció végrehajtásához.

■ Elsõ beállítás
1. Kapcsoljuk be a telefont és az autóskészletet (lásd: 11. oldal).

2. Amikor a készülék a kijelzõn megjelenítendõ szöveg nyelvének 
kiválasztását kéri, fordítsuk a Navi gombot el a kívánt nyelvek közötti 
lapozáshoz, majd nyomjuk meg a Navi gombot.

3. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a mobilkészüléken, majd 
párosítsuk és csatlakoztassuk az autóskészletet egy kompatibilis 
mobilkészülékkel a Bluetooth vezeték nélküli technológia 
segítségével.

4. Amikor a készülék a csatlakoztatott mobilkészülék névjegyeinek 
autóskészletre való átmásolását kéri, fordítsuk a Navi gombot el az 
Igen lehetõségre való lépéshez, és a másolás indításához nyomjuk 
meg a Navi gombot. Ha a Nem pontot választjuk, nem használhatjuk 
a mentett névjegyeinket autókészletrõl való hívásindítás során.
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1. Bevezetõ

A CK-15W Nokia kijelzõs Bluetooth-autóskészlettel kényelmesen 
indíthatunk és fogadhatunk hívásokat kihangosítva.  Átmásolhatjuk a 
kompatibilis mobilkészülék névjegyeit az autóskészletre, és azokat az 
autóskészlet kijelzõn keresztül el is érhetjük. Az autóskészlet és annak 
menüfunkciói a mellékelt beveiteli eszközzel vezérelhetõ.

Az autóskészletet kompatibilis mobilkészülékhez Bluetooth vezeték 
nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk.

Az autóskészlet szakemberrel történõ beszereltetése és használata elõtt 
olvassuk fel figyelmesen ezt az útmutatót. Ezenfelül olvassuk el a 
mobilkészülék útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási 
információkat tartalmaz. A www.nokia.com/support címen vagy a helyi 
Nokia weboldalon a kiegészítõ információk, a letöltések és a Nokia 
termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a 
felhasználói útmutató legújabb változatát.

Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.

■ A jelen dokumentum bemutatása
Az autóskészlet beállítását és mûködtetését a következõ részek írják le: 
Elsõ lépések (9. oldal) és Menüfunkciók (18. oldal). 

Az autóskészlet beszerelését a következõ rész írja le: Beszerelés, 
23. oldal. Az autóskészletet csak szakember szerelheti be az 
autóskészlet csomagjában levõ eredeti, gyárilag jóváhagyott Nokia 
alkatrészek felhasználásával.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetõvé teszi vezeték nélküli 
kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-
kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy a mobilkészülék és az autóskészlet 
egymás “látómezejében legyen”, de mindkét eszköznek 10 méteren 
(30 lábon) belül kell lennie. A kapcsolatokat a falak vagy egyéb 
elektronikus eszközök okozta interferencia zavarhatja meg.
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Az autóskészlet az 1.2-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis, mely a 
következõ profilokat támogatja: 1.5-ös kihangosítóprofil (az 
autóskészlet kéz nélküli használata a mobilkészülékkel) és 1.0-s 
telefonkönyv-elérési (PBAP) profil (a névjegyek mobilkészülékrõl 
autóskészletre való átmásolásához). Az egyéb eszközök gyártóitól 
megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken elõfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak 
korlátozottan használható. A lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól vagy a 
szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.
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2. Elsõ lépések

■ Részek
Az autóskészlet a következõ részegységekbõl áll: 

• HF-15 kihangosítóegység (1)

• MP-2 mikrofon (2)

• SP-3 hangszóró (3)

• CU-8 beviteli egység (4)

• SU-29 kijelzõ és CA-115 rendszerkábel (5)

• PCU-4 tápkábel (6)

2

1

3

4

5

6
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Beviteli eszköz
A beviteli eszköz a következõ 
részegységekbõl áll:

• Mikrofonnémító gomb  (1)

• Hanghívás gombja  (2)

• Hívás gomb  (3)

• Vége gomb  (4)

• Jelzõfény (5)

• Navi gomb (6)

A kijelzõ és a készenléti állapot
A kijelzõ felfelé, balra és jobbra akár 30 fokkal, lefelé pedig akár 10 
fokkal is elfordítható. Ne próbáljuk nagyobb mértékben elfordítani a 
kijelzõt.

Amikor az autóskészlet készenléti állapotban van, egy kompatibilis 
mobilkészülékhez csatlakozik Bluetooth vezeték nélküli technológiával, 
és a készülék bejelentkezett egy mobilhálózatba, a következõ 
információk jelennek meg a kijelzõn: 

• A mobilkészülék neve vagy az 
autóskészlet neve (1). A 
mobilkészülék neve a készülék 
Bluetooth menüjében adható meg.

• A mobilhálózat jelerõssége az adott 
helyen (2), ha ez az információ 
elérhetõ a mobilkészülékrõl. Minél 
magasabb a sáv, annál erõsebb a jel.

• A hálózatüzemeltetõ vagy a szolgáltató neve vagy logója (3), ha ez az 
információt elérhetõ a mobilkészüléktõl.

• A mobilkészülék akkumulátorának töltöttsége (4), ha ez az 
információ elérhetõ a mobilkészülékrõl. Minél magasabb a sáv, annál 
magasabb a töltöttség.

1

2 3 4

5
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• A Navi gomb (5) megnyomásával elérhetõ funkciók. Készenléti 
állapotban a Navi gomb megnyomásával a menüfunkciók listája 
jelenik meg.

Egy telefonszám kézi beírásához vagy a gyorshívás használatához 
fordítsuk balra a Navi gombot.

Egy névjegy az autóskészlet Névjegyzék menüjében való kereséséhez 
fordítsuk a Navi gombot jobbra.

■ Navigálás a menükben
Az autóskészlet több funkciója csoportokra van osztva.

A menüfunkciók készenléti állapotban való megnyitásához nyomjuk 
meg a Navi gombot, amikor a Menü felirat látható a kijelzõ alján.

Egy elemre (például egy menüfunkcióhoz) való vagy a listában történõ 
lapozáshoz fordítsuk a Navi gombot balra vagy jobbra. Az elem 
kiválasztásához nyomjuk meg a Navi gombot.

Ha szeretnénk visszatérni az elõzõ menüszintre, nyomjuk meg a  
gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg és 
tartsuk lenyomva a  gombot addig, amíg a készenléti állapot meg 
nem jelenik a kijelzõn.

■ Az autóskészlet be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás
Ha a gyújtásérzékelõ vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a  gombot. (A gyújtásérzékelõ vezetékének bekötéséhez 
forduljunk szakszervizhez.)

Ha a gyújtásérzékelés kábele be van kötve, kapcsoljuk be az autó 
gyújtását.

Ha az autóskészlet be van kapcsolva, a kijelzõ és a beviteli eszköz 
fényjelzése bekapcsolódik.
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Kikapcsolás
Ha a gyújtásérzékelõ vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a  gombot 5 másodpercig. Az autóskészlet 2 perc után 
kikapcsol. Az autóskészlet kikapcsolásával a kijelzõ is kikapcsolódik. Az 
autó gyújtásának kikapcsolása után ne hagyjuk a mobilkészüléket az 
autóskészlethez csatlakoztatva, hogy megakadályozzuk az autó 
akkumulátorának esetleges lemerülését.

Ha a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk ki az 
autó gyújtását. Ha a gyújtást hívás közben kapcsoljuk le, az autóskészlet 
a hívás befejezése után kapcsolódik ki.

■ Elsõ használat
Amikor elõször kapcsoljuk be az autóskészletet, ki kell választani az 
autóskészlet kijelzõjén megjelenõ szövegek nyelvét. Fordítsuk el a Navi 
gombot a kívánt nyelvre való lapozáshoz, és nyomjuk meg a Navi 
gombot a kiválasztásához.  

A nyelvválasztás után párosítani kell az autóskészletet a kompatibilis 
mobilkészülékkel Bluetooth vezeték nélküli technológiával. Lásd még: 
3-5. lépés, Az autóskészlet párosítása és csatlakoztatása címû rész 
(12. oldal).

Amikor a mobilkészülék az autóskészlethez csatlakozik, a rendszer 
megkérdezi, szeretnénk-e átmásolni a névjegyeket az autóskészletre: 
fordítsuk el a Navi gombot az Igen lehetõségre lapozáshoz, majd 
nyomjuk meg a Navi gombot a másolás indításához. Ha a Nem pontot 
választjuk, nem használhatjuk a mentett névjegyeinket autóskészletrõl 
való hívásindítás során. A névjegyek késõbbi másolásához lásd: 
Névjegyzék címû rész (18. oldal).

■ Az autóskészlet párosítása és csatlakoztatása
Az autóskészlet használata elõtt párosítani és csatlakoztatni kell azt egy 
olyan kompatibilis mobilkészülékkel, amely támogatja a Bluetooth 
vezeték nélküli technológiát.

Amikor a mobilkészüléket az autóskészlettel használjuk Bluetooth-
kapcsolaton keresztül, rögzítsük a készüléket az autóban egy 
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kompatibilis mobiltartóval. Azonban a Bluetooth-kapcsolatot úgy is 
fenntarthatjuk az autóban, hogy a készülék például egy táskában van.

A készülék akkumulátorának autóskészlet használata közbeni töltéséhez 
használjunk a készülékkel kompatibilis mobiltöltõt.

Az autóskészlet kompatibilis készülékkel való elsõ használat utáni 
párosításához és csatlakoztatásához tegyük a következõket:

1. Kapcsoljuk be a készüléket és az autóskészletet (lásd: 11. oldal).

2. Nyomjuk meg a Navi gombot készenléti állapotban, majd válasszuk a 
Bluetooth > Párosítás telefonnal lehetõséget.

3. Kapcsoljuk be a készülék Bluetooth-funkcióját. További részletekért 
olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.

4. Állítsuk be a készüléket Bluetooth-készülékek kereséséhez, és 
válasszuk ki az autóskészletet a talált készülékek listájáról.

5. A saját készülékünkön írjuk be az autóskészlet kijelzõjén látható 
Bluetooth-jelszót az autóskészlet és a készülék párosításához és 
csatlakoztatásához. 

Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás 
után. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói 
útmutatóját. 

A készüléket és az autóskészletet csak egyszer kell párosítani.

Ha a párosítás sikeres, az autóskészlet megjelenik a mobilkészülék azon 
menüjében, ahol az aktuálisan párosított Bluetooth-készülékek 
láthatók. Ha a párosítás sikertelen, próbáljuk meg újra a párosítást a 
párosítási utasítások figyelmes követésével. Az autóskészlet akár nyolc 
készülékkel is párosítható, de egyszerre csak egyhez csatlakoztatható.

Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel
Amikor az autóskészlet be van kapcsolva, és még nem csatlakoztattuk 
egy mobilkészülékhez, a csatlakozást a következõképpen hozhatjuk 
létre: 

Nyomjuk meg a Navi gombot készenléti állapotban, majd válasszuk a 
Bluetooth > Párosított eszközök lehetõséget. Válasszuk ki a kívánt 
készüléket, majd a Csatlakozás lehetõséget.



E l s õ  l é p é s e k

14

Az autóskészlet csatlakoztatása automatikusan
Beállíthatjuk a készüléket, hogy automatikusan engedélyezze a 
kapcsolat létrehozását az autóskészlettel, amikor azt bekapcsoljuk. 
Ehhez Nokia készülékeken módosítsuk a Bluetooth menüben a 
párosított eszközök beállításait.

Amikor bekapcsoljuk az autóskészletet, az megpróbál Bluetooth-
kapcsolatot létrehozni a legutóbb használt készülékkel. Ha ez nem 
sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál 
csatlakozni.

Kapcsolat bontása az autóskészlettel
Az autóskészlet és a készülék kapcsolatának bontásához zárjuk le az 
autóskészlettel fennálló Bluetooth-kapcsolatot a készülékrõl, vagy 
készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a 
Bluetooth > Aktív eszköz > Kapcsolat bontása lehetõséget.

A kapcsolat bontásához a párosítást nem kell törölni.

A párosított eszközök listájának törlése
Az autóskészlet menti a legutolsó nyolc vele párosított eszköz párosítási 
információit. Ezen információk törléséhez állítsuk vissza az autóskészlet 
gyári beállításait: készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, 
majd válasszuk a Beállítások > Gyári beállít. visszaáll. lehetõséget.
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3. Hívásfunkciók

■ A hangszóró hangerejének beállítása
A hangerõ folyamatban lévõ vagy bejövõ hívás közbeni beállításához 
fordítsuk a Navi gombot balra a hangerõcsökkentéshez, illetve jobbra a 
hangerõnöveléshez.

A hangerõ módosításakor a kijelzõ felsõ részén található vízszintes sáv 
ennek megfelelõen módosul. A hangerõ mentéséhez nyomjuk meg a 
Navi gombot, amikor a Hangerõszint mentése felirat látható a kijelzõn.

A hangerõ némára állításához készenléti állapotban vagy hívás 
fogadásakor nyomjuk meg a  gombot. Az eredeti hangerõ 
visszaállításához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás kezdeményezése
Egy telefonszám beírásához készenléti állapotban fordítsuk a Navi 
gombot balra. Lapozzunk a telefonszám elsõ számához, majd nyomjuk 
meg a Navi gombot. Ugyanígy válasszuk ki a telefonszám többi 
számjegyét is. (Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a  
gombot.) Ha a kívánt szám látható a kijelzõn, a szám hívásához nyomjuk 
meg a  gombot. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet 
megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.

Egy névjegy Névjegyzék menübõl való kikereséséhez lásd: Névjegy 
keresése címû rész (18. oldal).

Az utoljára tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a 
 gombot. Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg 

kétszer a  gombot.

Ha az autóskészlet támogatja, a mobilkészülék hanghívás-funkciójának 
aktiválásához nyomjuk meg a  gombot, amikor nincs folyamatban 
lévõ hívásunk. Folytassuk a készülék felhasználói útmutatójában 
leírtaknak megfelelõen. Hanghíváshoz a készüléken mentenünk kell 
hangcímkéket a kívánt névjegyekhez.
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■ Gyorshívás
Névjegyet rendelhetünk hozzá a gyorshívó gombokhoz (1–9). Lásd: 
Gyorshívás (18. oldal).

A gyorshívás használatához készenléti állapotban fordítsuk a Navi 
gombot balra, és lapozzunk a kívánt gyorshívás-számhoz. A gyorshívás-
számhoz társított névjegy megjelenik a kijelzõ alsó részén. A szám 
jóváhagyásához nyomjuk meg a  gombot, vagy lapozzunk a  
pontra, és nyomjuk meg a Navi gombot. A hívás indításához nyomjuk 
meg a  gombot.

■ Hívás fogadása
Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot vagy a Navi gombot. A 
hívó neve megjelenik a kijelzõn, ha a mobilkészülékrõl átmásoltuk a 
névjegyeket az autóskészletre. Ha nem fogadunk egy hívást, a hívó neve 
vagy telefonszáma megtekinthetõ a Navi gomb hívás utáni 
megnyomásával, ha azt a hívó engedélyezte.

Egy bejövõ hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha az Automatikus válasz beállítás értéke Be, az autóskészlet 
automatikusan fogadja a hívást. Lásd: Egyéb beállítások (21. oldal).

Egy hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a 
Hívásbeállítás felirat látható a kijelzõn, és válasszuk a Tartás pontot. A 
tartott hívás visszakapcsolásához válasszuk a Visszavétel lehetõséget.

Ha a mobilkészüléken bekapcsoltuk a hívásvárakoztatás-funkciót, a 
folyamatban lévõ hívás közben érkezõ hívásokat a  gomb 
megnyomásával fogadhatjuk. Az elsõ hívás tartásba kerül. A hívások 
közti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot. Az aktív hívás 
befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ A mikrofon némítása és a némítás megszûntetése
A mikrofon hívás közbeni némításához, illetve a némítás 
megszüntetéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy nyomjuk meg a 
Navi gombot, amikor a Hívásbeállítás pont látható a kijelzõn, majd 
válasszuk ki a kívánt lehetõséget.
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■ Hívás átadása az autóskészlet és a 
csatlakoztatott eszköz között

Egy hívás autóskészletrõl kompatibilis mobilkészülékre való átadásához 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot. Egyes készülékek 
lezárhatják a Bluetooth-kapcsolatot, amíg a hívás véget nem ér. A hívás 
autóskészletre való visszaadásához használjuk a készülék megfelelõ 
funkcióját.

■ DTMF-hangok küldése
Hívás közben küldhetünk DTMF-hangokat (például egy jelszót). Nyomjuk 
meg a Navi gombot, amikor a Hívásbeállítás felirat látható a kijelzõn, 
majd válasszuk a DTMF küldése lehetõséget. Válasszuk ki a 
karaktersorozat elsõ karakterét. A karakter a kijelzõ alsó részén látható. 
Ugyanígy válasszuk ki a többi karaktert.
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4. Menüfunkciók

■ Névjegyzék
Neveket és telefonszámokat (névjegyeket) másolhatunk át a 
kompatibilis mobilkészülékrõl az autóskészletre, és az átmásolt 
névjegyeket felhasználhatjuk híváshoz. A névjegyek a Névjegyzék 
menübe kerülnek.

Névjegy keresése
Névjegy készenléti állapotban való kereséséhez fordítsuk a Navi gombot 
jobbra, vagy nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a 
Névjegyzék > Keresés lehetõséget. 

Válasszuk ki a név elsõ betûjét. (A további elérhetõ karakterekhez 
válasszuk a jobbra mutató nyilat.) Ezt négyszer ismételhetjük meg. Az 
utolsó betû törléséhez nyomjuk meg a  gombot. A megadott 
betûkkel kezdõdõ nevek megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, 
vagy válasszuk a  lehetõséget. Visszaválthatunk a karakterekre a  
gomb megnyomásával.

Lapozzunk a kívánt névre. Nyomjuk meg a  gombot a kiválasztott 
névhez tartozó alapértelmezett szám hívásához, vagy nyomjuk meg a 
Navi gombot, lapozzunk a kívánt számra, és nyomjuk meg a  gombot.

Gyorshívás
A gyorshívás a gyakran használt telefonszámok hívásának gyors módja. 
Telefonszámot a gyorshívás-számokhoz rendelhetünk (1–9).

A gyorshívásokat azok használata elõtt meg kell adnunk; lásd: Egyéb 
beállítások címû rész (21. oldal).

A gyorshívás beállításához készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi 
gombot, és válasszuk a Névjegyzék > Gyorshívás lehetõséget.

• A gyorshívás-számokhoz társított névjegyek megtekintéséhez 
válasszuk a Megtekintés lehetõséget, és lapozzunk a listában. 
A kiválasztott névjegy hívásához nyomjuk meg a Navi gombot. 
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• Egy név vagy telefonszám gyorshívás-számhoz való 
hozzárendeléséhez válasszuk a Beállítás lehetõséget. Név 
névjegylistából való kiválasztásához válasszuk ki a név elsõ betûjét. 
A kiválasztott betûvel kezdõdõ nevek megjelennek. Válasszuk ki a 
kívánt nevet, telefonszámot és gyorshívás-számot.

• Egy hozzárendelt gyorshívás törléséhez válasszuk a Törlés pontot, 
majd azt a névjegyet, amelyet törölni akarunk a gyorshívás-listáról. 
A névjegy csak a gyorshívás-listáról lesz eltávolítva, a Névjegyzék 
menübõl nem.

Névjegyek másolása a mobilkészülékrõl az autóskészletre
A kompatibilis mobilkészülék belsõ memóriájába mentett névjegyeket 
átmásolhatjuk az autóskészletre.

A névjegyek másolásához nyomjuk meg a Navi gombot készenléti 
állapotban, majd válasszuk a Névjegyzék > Névjegyek letöltése > Igen 
lehetõséget.

Ha névjegymásolás közben hívást indítunk vagy fogadunk, a másolás 
leállhat. Ebben az esetben indítsuk újra a másolást. A névjegyek 
másolása közben nem tudjuk felhasználni a Névjegyzék menübe 
mentett névjegyeket.

Ha egy másik készüléket csatlakoztatunk az autóskészlethez, az elõzõ 
készülékrõl átmásolt névjegyek nem lesznek láthatók. Ahhoz, hogy az 
autóskészletrõl elérhessük az új készülékbe mentett névjegyeket, 
másoljuk át a névjegyeket az autóskészletre. Az elõzõ készülék névjegyei 
ekkor törlõdnek az autókészletrõl.

■ Hívásinfó
Az autóskészlet megjegyzi a legutóbbi nem fogadott, fogadott és 
indított hívások telefonszámát. Az autóskészlet csak akkor jegyzi meg a 
nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a mobilhálózat támogatja ezt 
a funkciót, valamint ha az autóskészlethez csatlakoztatott készülék be 
van kapcsolva és csatlakozik egy mobilhálózathoz.

A legutóbbi hívások megtekintéséhez nyomjuk meg készenléti 
állapotban a Navi gombot, és válasszuk a Napló megnyit. pontot, majd 
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egy hívástípust. A telefonszámok megtekintéséhez nyomjuk meg a Navi 
gombot. Egy telefonszám felhívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Bluetooth-beállítások
A Bluetooth-kapcsolatok kezeléséhez készenléti állapotban nyomjuk 
meg a Navi gombot, és válasszuk a Bluetooth lehetõséget.

Az autóskészlethez aktuálisan csatlakoztatott készülék 
megtekintéséhez válasszuk az Aktív eszköz lehetõséget. A kapcsolat 
lezárásához nyomjuk meg a Navi gombot.

Az autóskészlethez aktuálisan párosított készülékek megtekintéséhez 
válasszuk a Párosított eszközök lehetõséget. Az autóskészlet párosított 
készülékhez való csatlakoztatásához válasszuk ki a készüléket, majd 
válasszuk a Csatlakozás lehetõséget. A párosítás törléséhez válasszuk ki 
a készüléket, majd válasszuk a Párosítás törlése lehetõséget.

Az autóskészlet új készülékkel való párosításához válasszuk a Párosítás 
telefonnal pontot, majd kezdjük el a párosítást a készülékrõl. A 
Bluetooth-jelszó az autóskészlet kijelzõjén látható. Adjuk meg ugyanezt 
a jelszót a készüléken. Lásd még: Az autóskészlet párosítása és 
csatlakoztatása címû rész (12. oldal).

■ Kijelzõbeállítások
A kijelzõbeállítások módosításához készenléti állapotban nyomjuk meg 
a Navi gombot, és válasszuk a Kijelzõ beállításai lehetõséget.

A kijelzõ színének, például a háttér és a jelerõsség-sáv módosításához 
válasszuk a Színtémák lehetõséget, majd a kívánt színtémát.

A kijelzõ fényerejének módosításához válasszuk a Fényerõ lehetõséget, 
majd a kívánt fényerõsség-szintet.

Azon idõ megadásához, amely eltelte után a kijelzõ háttérvilágítása 
kikapcsol készenléti állapotban, válasszuk a Kijelzõ automat. kikapcs. 
pontot, és adjuk meg a kívánt idõt. Ha a Ki lehetõséget választjuk, a 
háttérvilágítás mindig bekapcsolva marad, amíg az autóskészlet is be 
van kapcsolva.



M e n ü f u n k c i ó k

21

■ Egyéb beállítások
Az autóskészlet egyéb beállításainak megadásához készenléti 
állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a Beállítások 
lehetõséget.

Az automatikus fogadás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az 
Automatikus válasz beállítást, majd a kívánt lehetõséget. Ha a Be 
lehetõséget választjuk, az autóskészlet automatikusan fogadja a bejövõ 
hívásokat. Azon idõvel kapcsolatban, amely elteltével az autóskészlet 
fogadja a hívást, olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját.

Az autókészlet nyelvének módosításához válasszuk a Nyelvbeállítás 
pontot, majd a kívánt nyelvet.

Annak megadásához, mikor némuljon el az autórádió, válasszuk a 
Telefon hangjai pontot, majd a kívánt lehetõséget. Ha a Csak hívás 
esetén pontot választjuk, az autórádió csak bejövõ hívás esetén némul 
el. Ha a Mindig be lehetõséget választjuk, az autórádió elnémul, amikor 
a mobilkészülék bármilyen hangot kiad, például egy üzenetjelzõhangot.

Az autóskészlet figyelmeztetõ hangjainak be- vagy kikapcsolásához 
válasszuk a Figyelmeztetõ hangok pontot, majd a kívánt lehetõséget.

A gyorshívás be- vagy kikapcsolásához válasszuk a Gyorshívások pontot, 
majd a kívánt lehetõséget. Ha a Be lehetõséget választjuk, az 1 - 9 
számokhoz rendelt telefonszámok felhívhatók a következõ részben 
leírtak szerint: Gyorshívás címû rész (16. oldal).

A termék szoftver- és hardververziójának megtekintéséhez válasszuk a 
Termékinformáció lehetõséget. Az információk közötti lapozáshoz 
nyomjuk meg ismételten a Navi gombot. 

Az autóskészlet gyári beállításainak visszaállításaihoz válasszuk a Gyári 
beállít. visszaáll. lehetõséget.

■ Az autóskészlet alaphelyzetbe állítása
Ha az autóskészlet nem mûködik, alaphelyzetbe kell állítani. Amikor az 
autóskészlet be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  
gombot 10 másodpercig. Az autóskészlet újraindul. Ez a mûvelet nem 
állítja vissza az autóskészlet beállításait.
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■ Hibaelhárítás
Nem tudom csatlakoztatni az autóskészletet a mobilkészülékemhez.
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy az autóskészlet be van kapcsolva, és 

párosítva van a készülékkel.

• Ellenõrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth 
funkció.

Az autóskészlet nem hoz létre kapcsolatot a párosított 
készülékemmel, amikor bekapcsolom a gyújtást vagy az 
autóskészletet.
• Ellenõrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth 

funkció.

• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a készülék úgy van beállítva, hogy az 
automatikusan csatlakozzon az autóskészlethez annak 
bekapcsolásakor.

Az autóskészlet nem kapcsol be, amikor ráadom a gyújtást.
Kérjük meg az autóskészletet beszerelõ szakembert, hogy ellenõrizze, 
megfelelõen bekötötte-e a gyújtásérzékelõ vezetékét.

A hívó nem hallja a hangomat hívás közben.
• Ellenõrizzük, hogy az autóskészlet mikrofonja nincs-e lenémítva.

• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a mobilkészülék megfelelõen csatlakozik 
az autóskészlethez.

Az autórádió nem némul el hívás fogadásakor.
Kérjük meg az autóskészletet beszerelõ szakembert, hogy ellenõrizze, 
megfelelõen bekötötte-e a némításvezetéket.

A legújabb termékinformációkat a www.nokia.com oldaról, a helyi Nokia 
webhelyrõl vagy a helyi kereskedõtõl szerezhetjük be.
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5. Beszerelés

■ Biztonsági információ
Az autóskészlet beszereléskor tartsuk be a következõ biztonsági 
elõírásokat.

• Az autóskészlet telepítését és javítását csak szakember végezheti 
eredeti, Nokia által jóváhagyott, az értékesítési csomagban 
megtalálható alkatrészek segítségével. A szakszerûtlen beépítés vagy 
javítás veszélyes lehet, és az autóskészletre vonatkozó garanciát is 
érvénytelenné teheti. 

Végfelhasználók figyelmébe: az autóskészlet olyan összetett mûszaki 
berendezés, amelynek beszereléséhez különleges szerszámokra és 
szaktudásra van szükség. 

• A jelen útmutatóban megadott információk csak általános 
útmutatások, melyek az autóskészlet jármûbe való beszerelésére 
vonatkoznak. Tekintettel a forgalomba kerülõ gépkocsitípusok és 
-modellek sokféleségére, ez az útmutató nem térhet ki a különbözõ 
jármûvek sajátos mûszaki követelményeinek ismertetésére. 
A kérdéses jármû ezzel kapcsolatos további információiról a 
gyártótól kaphatunk részletes felvilágosítást.

• Ez az autóskészlet csak 12V-os, negatív földelésû jármûvekbe 
szerelhetõ. Eltérõ feszültség, illetve polaritás használata esetén 
a készülék károsodást szenved.

• Ne feledjük, hogy a modern gépjármûrendszerek olyan fedélzeti 
számítógépet is tartalmaznak, amely a jármû paramétereit tárolja. Az 
akkumulátor nem szakszerû eltávolítása adatvesztést eredményezhet, 
emiatt a rendszert fáradságos munkával újból alaphelyzetbe kell 
állítani. Ha problémánk merülne fel, bármiféle beszerelési munka 
megkezdése elõtt forduljunk az autókereskedõnkhöz.

• Ne kössük az autóskészletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségû 
vezetékeire.

• Az autóskészlet alkatrészeinek beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, 
hogy egyik sem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve 
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más, a jármû mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe 
(például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését. 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy az autóskészlet és annak összetevõi 
olyan helyre lesznek felszerelve, ahol egy baleset vagy ütközés során 
nem érintkeznek a jármûben utazókkal.

Ha a mobilkészülék kijelzõjét használni szeretnénk, biztosítsuk, hogy 
a készülék rögzítve van egy tartóban, és a készülék kijelzõje tisztán 
látható a felhasználó számára.

• A szervizszakember vagy a kereskedõ tanácsot adhat, hogy milyen 
más módon lehet még praktikusan felszerelni a készüléket úgy, hogy 
ne kelljen hozzá lyukakat fúrni.

• A gépkocsi szerelése közben kerüljük a dohányzást. A közelben ne 
legyen tûzveszélyes vagy nyílt lángot okozó anyag.

• Vigyázzunk, nehogy szerelés közben megsértsük az elektromos 
vezetékeket, az üzemanyag- vagy a fékcsövet, illetve a biztonsági 
berendezéseket.

• A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt 
vagy nem megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek 
(például elektronikus üzemanyag-befecskendezõjének, 
blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. Ha ezen 
rendszerek mûködése közben hibát vagy változást észlelünk, 
forduljunk a márkaképviselethez.

• A kábeleket úgy vezessük el, hogy ne legyenek kitéve mechanikai 
igénybevételnek vagy szakadásnak (például ne az ülések alatt, vagy 
élek és sarkok felett).

■ Az autóskészlet jármûbe való beszerelése
Ez a rész azt mutatja be, hogyan szerelhetjük be az autóskészlet részeit 
egy jármûbe. A részek leírását itt találhatjuk meg: Részek címû rész 
(9. oldal).

Az autóskészlet alkatrészeinek beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, 
hogy egyik sem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve 
más, a jármû mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe 
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(például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését. 
Ne használjunk csavarokat a kijelzõ rögzítéséhez, ha az a fej ütközési 
területébe esik. Használjuk inkább a mellékelt öntapadó szalagot.

Példa a kijelzõ megfelelõ beszerelésére a mellékelt öntapadó szalag 
segítségével

HF-15 Kihangosítóegység
A kihangosítóegység csatlakozóaljzatai a következõk. A szimbólumok az 
egység alján találhatók meg.

•  – Csatlakozóaljzat az MP-2 mikrofon számára

•  – Monó audiokimenet az SP-3 hangszóróhoz

•  – Csatlakozóaljzat a CU-8 beviteli eszköz számára

•  – Csatlakozóaljzat az SU-29 kijelzõ számára

•  – Egyenáramú tápcsatlakozó a PCU-4 tápkábelhez
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A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a kijelzõ, a 
mikrofon és a hangszóró kábele is elérjen oda, ahová ezeket fel akarjuk 
szerelni.

Ne szereljük a kihangosítóegységet fém burkolatba vagy felületre, mert 
az kedvezõtlenül befolyásolja a kihangosítóegység és egy hozzá 
csatlakoztatott Bluetooth-készülék közötti Bluetooth-kapcsolatot. Az 
optimális kapcsolat érdekében gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
kihangosítóegység és a fém felület között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) 
távolság van.

A kihangosítóegység beszereléséhez használjuk az autóskészlethez 
mellékelt, két oldalán öntapadó tépõzáras lapot, a beviteli eszköznél 
ismertetett módhoz hasonlóan (lásd: CU-8 beviteli eszköz címû rész, 
26. oldal). Válasszuk le a két lapot egymásról. Elsõként a mûszálas lapot 
kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a 
védõfóliát, és a lapot rögzítsük az autóban a kívánt helyre. Amikor 
eltávolítjuk a védõfóliát, ne érjünk kézzel a ragasztós felülethez. 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, 
száraz, valamint por- és piszokmentes.

A kampós lap rögzítéséhez távolítsuk el az öntapadó oldal védõfóliáját, 
és ragasszuk a lapot a kihangosítóegység alsó részéhez.

Határozott mozdulattal nyomjuk a kihangosítóegységet a kampós lapra, 
és ellenõrizzük, hogy az egység biztonságosan a helyén marad-e.

CU-8 beviteli eszköz
A beviteli eszközt olyan helyre kell tenni, ahol a felhasználó könnyen 
elérheti. A beviteli eszköz beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, hogy az 
nem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármû 
mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a 
légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését. 

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a beviteli eszköz kábele elér a 
kihangosítóegység aljzatához. A legjobb hely a beviteli eszköz számára a 
vezetõ és az utas ülése közötti konzolon van. Az eszközt úgy érdemes ide 
elhelyezni, hogy a beviteli gombok a jármû eleje felé nézzenek.
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A beviteli eszköz beszereléséhez használjuk az autóskészlethez 
mellékelt, két oldalán öntapadó tépõzáras lapokat. Válasszuk le a két 
lapot egymásról (1). Elsõként a mûszálas lapot kell rögzíteni: a 
ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védõfóliát (2), és a lapot 
rögzítsük az autóban a kívánt helyre. Amikor eltávolítjuk a védõfóliát, ne 
érjünk kézzel a ragasztós felülethez. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és 
piszokmentes.

Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott 
oldalról húzzuk le a védõfóliát (2), és a lapot rögzítsük a beviteli eszköz 
aljára (3).

Határozott mozdulattal nyomjuk a beviteli eszközt a kampós lapra, és 
ellenõrizzük, hogy az eszköz biztonságosan a helyén marad-e.

SU-29 kijelzõegység
A kijelzõt úgy kell elhelyezni, hogy az tisztán látható legyen a felhasználó 
számára, és könnyen el lehessen forgatni balra, jobbra, fel és le. 

A kijelzõ beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, hogy az nem ütközik a 
kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármû 
mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a 
légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését.

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a kijelzõ kábele elér a kihangosítóegység 
aljzatához. A kijelzõt a mûszerfalra álló helyzetben szereljük fel.

Ne használjunk csavarokat a kijelzõ rögzítéséhez, ha az a fej ütközési 
területébe esik. Használjuk inkább a mellékelt öntapadó szalagot.

21 3 4
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A kijelzõ felszereléséhez használjuk a kijelzõállvány alján található 
öntapadó lapot vagy a mellékelt csavarokat. Az öntapadó lap 
használatához a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a 
védõfóliát, és megfelelõen rögzítsük a kijelzõt a mûszerfalra. Amikor 
eltávolítjuk a védõfóliát, ne érjünk kézzel az öntapadó felülethez. 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a kijelzõt rögzíteni 
kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes. A mellékelt csavarok 
használatához gyõzõdjünk meg arról, hogy a mûszerfal fúrása közben 
nem okozunk kárt a jármû rendszerében vagy alkatrészeiben (például a 
légzsákban). Fúrjuk ki a szükséges lyukakat, és rögzítsük a kijelzõt a 
mûszerfalhoz.

SP-3 hangszóró
A jó hangminõség érdekében úgy szereljük be a hangszórót, hogy az a 
felhasználó felé nézzen. A hangszóró legalább 50 cm-re (19,5 hüvelykre) 
legyen a vezetõ vagy az utas fejétõl. A gerjedés elkerülése érdekében a 
hangszórót legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a mikrofontól.

Csatlakoztassuk a hangszórót az autóskészlet monó kimenetére. Az 
autóskészlet kompatibilis autórádióra is csatlakoztatható. Ezzel 
kapcsolatban forduljunk szakemberhez.

MP-2 mikrofon
A mikrofon helyét gondosan válasszuk meg, ezzel növelhetjük a 
hangátvitel minõségét.

A mikrofont a vezetõ fejétõl körülbelül 50 cm-re (19,5 hüvelykre) 
helyezzük el, és fordítsuk úgy, hogy a vezetõ szája felé mutasson. Eddigi 
tapasztalatok alapján a legjobb hely a visszapillantó tükör vagy a 
napellenzõ környéke. A gerjedés elkerülése érdekében a mikrofont 
legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a hangszórótól.

A mikrofon rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a 
légbefúvók légáramának útjába. A mikrofon vezetékét ne vezessük át a 
fûtési, légbefúvó vagy légkondicionáló rendszeren. Használjuk a 
mellékelt, két oldalán öntapadó szalagot a mikrofon rögzítéséhez, ezzel 
csökkentve az autó hívás közben zavaró háttérzaját.
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Dugjuk a mikrofon csatlakozóját a kihangosítóegység 
mikrofonaljzatába, és a megfelelõ rögzítéshez fordítsuk el a csatlakozót 
az óramutató járásával megegyezõ irányba. Az autóskészlethez 
mellékelt MP-2 típusú mikrofontól eltérõ típus használata a 
hangminõség romlását eredményezheti.

PCU-4 rendszerkábel-készlet
A tápkábel a következõ vezetékekkel és biztosítékokkal rendelkezik:

• +12 V, autóakkumulátor +, piros (1)

• Földelés, autóakkumulátor -, fekete (2)

• Autórádió-némítás, sárga (3)

• Autógyújtás-érzékelés, kék (4)

• 2 A-es biztosíték (5)

• 1 A-es biztosíték (6)

A tápkábel csatlakoztatásához tegyük a következõket:

1. A fekete vezetéket kössük a jármû földcsatlakozójához.

2. A sárga vezetéket csatlakoztassuk az autórádió némításkimenetéhez.

Amikor egy hívást fogadunk, az autóskészlet a sárga vezetéket a 
földre kapcsolja, ezzel elnémítja a rádiót. A hívás befejezésekor a 
sárga vezeték és a föld összeköttetése megszakad, így a rádió újra 
szólni kezd.

Ha az autórádió nem rendelkezik némításcsatlakozóval, ez a vezeték 
bekötetlenül hagyható. Ebben az esetben telefonhívás közben a rádió 
nem fog automatikusan elnémulni.

Alternatív megoldásként egy kiegészítõ relé használatával az 
autórádió elnémítható, és az autóskészlet közvetlenül az autó 
hangszóróira köthetõ. A relét a némításjel fogja vezérelni.
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3. A kék huzalt kössük össze a gyújtásérzékelõ-vezetékkel a mellékelt 
1 A-es biztosíték használatával.

Bizonyos jármûvek nem támogatják a gyújtásérzékelést. Ilyen 
esetben a kék vezeték bekötetlenül maradhat, de az autóskészlet 
nem fog automatikusan kikapcsolni, ha levesszük a gyújtást.

Ha a gyújtásérzékelõ vezetéke nincs bekötve, az autóskészlet két 
perc után automatikusan kikapcsol, ha csatlakozik mobilkészülékhez, 
így kerülve el az autó akkumulátorának lemerülését.

4. A piros vezetéket kössük a 12 V-os autóakkumulátor pozitív 
pólusához a mellékelt 2 A-es biztosíték használatával.

5. Csatlakoztassuk a tápkábel négytûs csatlakozóját a 
kihangosítóegység egyenáramú tápaljzatába.

■ Választható tartozékok
Az autóskészlet funkcióit választható tartozékokkal bõvíthetjük ki. Az 
autóskészlethez tartozó tartozékokkal kapcsolatban forduljunk a 
kereskedõhöz vagy szakemberhez. Csak gyártó által jóváhagyott és 
kompatibilis tartozékokat használjunk.

Mobiltartó
A mobilkészülék autóban való használatához beszerelhetünk egy a 
kifejezetten a készülékhez készült mobiltartót.

Ha a mobilkészülék kijelzõjét használni szeretnénk, biztosítsuk, hogy a 
készülék rögzítve van egy tartóban, és a készülék kijelzõje tisztán 
látható a felhasználó számára. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a mobiltartó 
nem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármû 
mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a 
légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését. 

A beszereléssel kapcsolatos információkat a mobiltartó 
dokumentációjában találhatjuk meg.
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Antennacsatoló és külsõ antenna
Külsõ antenna csatlakoztatásához antennacsatlakozóra van szükség. A 
külsõ csatoló javítja az autóban lévõ mobilkészülék mobilhálózati vételi 
képességeit. A kompatibilis antennacsatolókkal és külsõ antennákkal 
kapcsolatban forduljunk a kereskedõhöz.

Megjegyzés: A rádiófrekvenciás jelek kibocsátására vonatkozó 
irányelvek betartása érdekében úgy állítsuk be a külsõ antennát, hogy 
az legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságra legyen mindenkitõl, és a külsõ 
antenna általi erõsítés ne haladja meg a 3 dBi-t.

■ Az autóskészlet mûködésének ellenõrzése
Az autóskészlet telepítése után ellenõrizzük, hogy az megfelelõen van-e 
beszerelve és mûködik-e. Lásd még: Hibaelhárítás címû rész (22. oldal).
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Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos 
kezelést igényel. A következõ javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Tartsuk szárazon az autóskészletet. A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat elektronikus áramkörökben korróziót 
elõidézõ ásványi anyagokat.

• Az autóskészletet ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• Ne próbáljuk felnyitni az autóskészletet.

• Az autóskészlet elemeit ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel. 

• Ne fessük be az autóskészlet elemeit. A festék eltömítheti a mozgó 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha az autóskészlet nem mûködik megfelelõen, vigyük a hibás elemet javítás 
céljából a legközelebbi márkaszervizbe.
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További biztonsági tudnivalók

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem 
megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-
befecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. További információkért 
forduljunk a jármû vagy a beépített felszerelés gyártójához vagy 
márkakereskedõjéhez.

A szakszerûtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó 
garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a 
jármûvünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelõen 
mûködnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös 
légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy 
robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a 
légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne 
tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is 
beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák 
kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.




