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P r e  v a ¹ u  b e z p e è n o s »
Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné 
alebo protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie 
informácie.

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte ich 
mimo dosahu malých detí.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE
Nezapínajte prístroj, keï je pou¾ívanie bezdrôtových telefónov 
zakázané, alebo keï by mohol spôsobi» ru¹enie alebo 
nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Ako vodiè majte pri ¹oférovaní 
v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli venova» vedeniu vozidla. Pri vedení 
vozidla musíte ma» na zreteli predov¹etkým bezpeènos» cestnej 
premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové prístroje sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e 
negatívne ovplyvni» ich prevádzku.

VYPNITE PRI ÈERPANÍ POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte prístroj na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti 
palív alebo chemikálií.

VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Nepou¾ívajte prístroj na miestach, kde 
prebiehajú trhacie práce. 

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

DOPLNKY
Pou¾ívajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné 
výrobky.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na 
pou¾itie preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte 
nekompatibilné výrobky.
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R ý c h l y  ¹ t a r t
Rýchly ¹tart

V tejto èasti nájdete krátky popis základných funkcií automobilovej 
súpravy. Podrobnosti nájdete v príslu¹ných èastiach tohto návodu na 
pou¾itie.

■ Vstupné zariadenie
Tlaèidlo pre vypnutie mikrofónu (1)
• Stlaèením poèas hovoru vypnete 

alebo zapnete mikrofón.

• Ak nemáte hovor, nadvia¾ete 
stlaèením tlaèidla Bluetooth spojenie 
s párovaným prehrávaèom hudby.

• Poèas poèúvania hudby stlaèením 
zastavíte alebo spustíte prehrávanie 
hudby cez prehrávaè, podporujúci 
technológiu Bluetooth.

Tlaèidlo hlasovej voåby (2)
• Stlaèením a pridr¾aním asi na 1 sekundu aktivujete hlasovú voåbu na 

kompatibilnom telefóne.

Tlaèidlo Hovor (3)
• Stlaèením prijmete hovor alebo prejdete od aktívneho hovoru k 

podr¾anému.

• Dvoma stlaèeniami zavoláte na posledné volené èíslo.

Tlaèidlo Koniec (4)
• Stlaèením ukonèíte alebo odmietnete hovor.

Svetelný indikátor (5)
zobrazuje status car kit
5



R ý c h l y  ¹ t a r t
Koliesko NaviTM (6)
• Stlaèením a pridr¾aním asi na 1 sekundu prepnete aktívny hovor z 

automobilovej súpravy na telefón alebo naopak (pri spojení cez 
Bluetooth).

• Otoèením doåava alebo doprava upravíte hlasitos» poèas hovoru 
alebo pri poèúvaní hudby z prehrávaèa.

• Krátkym stlaèením a otoèením doåava alebo doprava prejdete na 
nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu v prehrávaèi.

• Ak pou¾ívate navigaèný doplnok, otoèením doåava alebo doprava 
upravíte hlasitos» a zopakujete posledný pokyn o smere jazdy.

■ Vytvorenie bezdrôtového spojenia cez Bluetooth

Prvé uvedenie do prevádzky s telefónom
1. Zapnite telefón a automobilovú súpravu (pozrite si str. 9).

2. Aktivujte Bluetooth na svojom telefóne a spustite na telefóne 
vyhåadávanie Bluetooth zariadení.

3. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte automobilovú súpravu 
(Nokia CK-20W).

4. Zadajte prístupový kód Bluetooth 0000, aby sa automobilová 
súprava spárovala a spojila s telefónom. V prípade potreby potvrïte 
spojenie na telefóne.

O spojení automobilovej súpravy s prehrávaèom hudby nájdete viac na 
str. 13.

Manuálne pripojenie automobilovej súpravy k 
párovanému telefónu
Ak ste telefón spárovali s automobilovou súpravou, asi na 1 sekundu 
stlaète koliesko Navi. Po pripojení k telefónu automobilová súprava 
zapípa.
6



Ú v o d
1. Úvod

Multimediálny CarKit Nokia vám umo¾òuje pohodlne vola» a prijíma» 
hovory hands-free a pou¾íva» vá¹ kompatibilný prehrávaè hudby v aute

Automobilovú súpravu mô¾ete vyu¾i» aj s doplnkom Nokia Navigation 
Pack LD-2, ktorý vás zavedie do cieåa na základe hovorených pokynov o 
smere jazdy a zobrazení mapy alebo ikon manévrov na displeji vá¹ho 
mobilného telefónu. Navigaèný balíèek si mô¾ete zakúpi» osobitne.

Automobilovú súpravu mô¾ete pripoji» ku kompatibilnému telefónu a 
prehrávaèu hudby káblom alebo cez bezdrôtové spojenie Bluetooth.

Preèítajte si pozorne tento návod, kým si dáte automobilovú súpravu 
odborne nain¹talova» a zaènete ju pou¾íva». Preèítajte si aj návod na 
pou¾itie svojho telefónu, v ktorom nájdete dôle¾ité pokyny o 
bezpeènosti a údr¾be, a tie¾ návod na pou¾itie svojho prehrávaèa hudby. 

Zostavenie a obsluha automobilovej súpravy sú popísané v èastiach 
Zaèíname, str. 8 a Obsluha, str. 15. 

In¹talácia automobilovej súpravy je popísaná v èasti In¹talácia, str. 21. 
Automobilovú súpravu smie in¹talova» iba vy¹kolený servisný technik s 
pou¾itím schválených originálnych súèastí Nokia, dodávaných v 
predajnom balení.
7



Z a è í n a m e
2. Zaèíname

■ Súèasti
Automobilová súprava obsahuje nasledujúce súèasti:

• Handsfree jednotka HF-20 (1)

• Vstupné zariadenie CU-8 (2)

• Reproduktor SP-3 (3)

• Mikrofón MP-2 (4)

• Napájací kábel PCU-4 (5)

• Prepojovacie káble (6); na obrázku nie sú zobrazené v¹etky káble

• GPS prijímaè (7) je súèas»ou Nokia Navigation Pack LD-2 (predáva sa 
osobitne)

7
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Z a è í n a m e
Vstupné zariadenie CU-8
• Tlaèidlo pre vypnutie 

mikrofónu (1)

• Tlaèidlo hlasovej voåby  (2)

• Tlaèidlo Hovor  (3)

• Tlaèidlo Koniec  (4)

• Indikaèná kontrolka (5)

• Koliesko Navi (6)

■ Zapnutie a vypnutie automobilovej súpravy

Zapnutie
Ak nie je zapojený kábel snímaèa zapaåovania, stlaète koliesko Navi, ak 
pou¾ívate spojenie cez Bluetooth, alebo pripojte k automobilovej 
súprave telefón dodávaným prepojovacím káblom.

Ak je kábel snímaèa zapaåovania zapojený, zapnite zapaåovanie a stlaète 
koliesko Navi (ak pou¾ívate spojenie cez Bluetooth) alebo pripojte k 
automobilovej súprave telefón dodávaným prepojovacím káblom.

Po zapnutí automobilovej súpravy sa rozsvieti indikaèná kontrolka na 
vstupnom zariadení.

Vypnutie
Ak nie je zapojený kábel snímaèa zapaåovania, odpojte telefón od 
automobilovej súpravy. Automobilová súprava sa vypne po 2 minútach. 
Po vypnutí automobilovej súpravy indikaèná kontrolka na vstupnom 
zariadení zhasne. Po vypnutí zapaåovania nenechávajte telefón 
pripojený k automobilovej súprave, aby náhodou nedo¹lo k vybitiu 
autobatérie.

Ak je zapojený kábel snímaèa zapaåovania, vypnite zapaåovanie 
automobilu. Ak vypnete zapaåovanie poèas hovoru alebo pri poèúvaní 
hudby z prehrávaèa telefónu cez automobilovú súpravu, automobilová 
súprava sa vypne, keï ukonèíte hovor, zastavíte prehrávanie cez 
prehrávaè alebo odpojíte telefón od automobilovej súpravy (pozrite si 
str. 12).
9



Z a è í n a m e
■ Pripojenie telefónu k automobilovej súprave
Kompatibilný mobilný telefón mô¾ete k automobilovej súprave pripoji» 
káblom alebo cez Bluetooth – podåa toho, ako máte automobilovú 
súpravu nain¹talovanú. Mo¾nosti in¹talácie nájdete na str. 22.

Pripojenie káblom
Kompatibilný telefón pripojíte k automobilovej súprave jeho ulo¾ením 
do kompatibilného dr¾iaka (predáva sa osobitne), pripojeného k 
automobilovej súprave kompatibilným prepojovacím káblom, alebo 
zapojením kábla priamo do telefónu. Telefón odpojíte od automobilovej 
súpravy vybratím telefónu z dr¾iaka mobilného telefónu alebo 
odpojením prepojovacieho kábla z telefónu.

Ak pou¾ívate univerzálny dr¾iak mobilného telefónu, budete mo¾no 
musie» po vlo¾ení telefónu do dr¾iaka zapoji» prepojovací kábel priamo 
do telefónu.

Keï je telefón zapojený do automobilovej súpravy cez kompatibilný 
prepojovací kábel, ktorý podporuje nabíjanie (napríklad CA-76), 
automobilová súprava súèasne dobíja batériu telefónu.

Keï je automobilová súprava pripojená k telefónu káblom, nemô¾ete pre 
pripojenie telefónu a handsfree obsluhu pou¾i» Bluetooth.

Bluetooth spojenie
Bezdrôtová technológia Bluetooth umo¾òuje prepája» kompatibilné 
zariadenia bez pou¾itia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevy¾aduje, 
aby boli obe zariadenia na dohåad od seba, musia sa ale nachádza» vo 
vzdialenosti najviac 10 metrov (30 stôp) od seba. Spojenie mô¾e by» 
ru¹ené preká¾kami, ako sú steny, a inými elektronickými zariadeniami.

Automobilová súprava vyhovuje Bluetooth ¹pecifikácii 1.2 a podporuje 
nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. 
O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich 
výrobcov.
10



Z a è í n a m e
V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u 
poskytovateåa slu¾ieb.

Vytvorenie spojenia s telefónom
Pre spojenie cez Bluetooth potrebujete kompatibilný mobilný telefón, 
podporujúci technológiu Bluetooth. Keï je telefón spojený s 
automobilovou súpravou cez Bluetooth, mô¾ete ho ma» pri pou¾ívaní 
automobilovej súpravy ulo¾ený napríklad v ta¹ke. Ak si chcete pri 
pou¾ívaní automobilovej súpravy dobi» batériu svojho kompatibilného 
mobilného telefónu, pripojte telefón k súprave nabíjacím káblom. 

Aby ste mohli pripoji» telefón k automobilovej súprave cez Bluetooth, 
musíte automobilovú súpravu priradi» (spárova») s telefónom. 
Postupujte takto:

1. Zapnite telefón a automobilovú súpravu (pozrite si str. 9).

2. Aktivujte Bluetooth na svojom telefóne a spustite na telefóne 
vyhåadávanie Bluetooth zariadení. Postup nájdete v návode na 
pou¾itie svojho telefónu.

3. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte automobilovú súpravu 
(Nokia CK-20W).

4. Zadajte prístupový kód Bluetooth 0000, aby sa automobilová 
súprava spárovala a spojila s telefónom. U niektorých telefónov je po 
párovaní potrebné e¹te osobitne potvrdi» vytvorenie spojenia. Postup 
nájdete v návode na pou¾itie svojho telefónu. Telefón staèí spárova» s 
automobilovou súpravou iba raz. 

Po úspe¹nom spárovaní automobilová súprava zapípa vysokým tónom a 
zobrazí sa v menu telefónu v zozname párovaných zariadení. 
Automobilová súprava je teraz spárovaná a pripojená k telefónu a je 
pripravená na pou¾itie. Ak sa párovanie nepodarí, automobilová súprava 
zapípa nízkym tónom. Pokúste sa o párovanie znova a pozorne dodr¾te 
postup párovania.

Automobilovú súpravu mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi telefónmi a 
prehrávaèmi hudby, ale mô¾e by» pripojená v¾dy iba k jednému telefónu 
a jednému prehrávaèu hudby.

Automobilová súprava sa mô¾e pripoji» k párovanému telefónu iba ak je 
telefón zapnutý a má aktivovanú funkciu Bluetooth.
11



Z a è í n a m e
Manuálne pripojenie automobilovej súpravy
Keï je automobilová súprava zapnutá a nemáte k nej pripojený telefón, 
mô¾ete na súprave spusti» vyhåadávanie párovaných telefónov.

Vyhåadávanie spustíte stlaèením a pridr¾aním kolieska Navi asi na 
1 sekundu. Poèas vyhåadávanie bliká kontrolka na vstupnom zariadení. 
Automobilová súprava sa pokúsi pripoji» k telefónu, ktorý ste s òou 
pou¾ili naposledy. Ak sa to nepodarí, automobilová súprava sa pokúsi 
pripoji» k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s òou boli v 
poslednom èase spojené. Po pripojení k telefónu automobilová súprava 
zapípa.

Automatické pripojenie automobilovej súpravy
Svoj telefón mô¾ete nastavi», aby sa automaticky pripojil k 
automobilovej súprave, ak je táto zapnutá. Na telefónoch Nokia to 
dosiahnete úpravou nastavení párovaného zariadenia v menu 
Bluetooth.

Keï zapnete automobilovú súpravu a nie je k nej káblom pripojený 
¾iadny telefón, pokúsi sa automobilová súprava v priebehu 45 sekúnd 
nadviaza» Bluetooth spojenie s naposledy pou¾itým telefónom. Ak sa 
to nepodarí, automobilová súprava sa pokúsi pripoji» k niektorému z 
ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s òou boli v poslednom èase 
spojené. 

Odpojenie automobilovej súpravy
Ak chcete automobilovú súpravu odpoji» od telefónu, ukonèite 
Bluetooth spojenie s automobilovou súpravou z menu Bluetooth svojho 
telefónu alebo automobilovú súpravu vypnite.

Pri odpájaní nemusíte ru¹i» párovanie s automobilovou súpravou.

Vymazanie zoznamu párovaných zariadení
Automobilová súprava si ukladá párovacie informácie o posledných 
ôsmich Bluetooth prístrojoch, ktoré s òou boli spárované. Ak chcete 
tieto informácie vymaza», vypnite automobilovú súpravu a potom 
stlaète a pridr¾te koliesko Navi asi na 10 sekúnd. Automobilová 
súprava zapípa.
12



Z a è í n a m e
■ Pripojenie prehrávaèa hudby k automobilovej 
súprave

Kompatibilný prehrávaè hudby mô¾ete k automobilovej súprave pripoji» 
káblom alebo cez Bluetooth – podåa toho, ako máte automobilovú 
súpravu nain¹talovanú. Mo¾nosti in¹talácie nájdete na str. 22.

Pripojenie káblom
Kompatibilný prehrávaè hudby mô¾ete k automobilovej súprave pripoji» 
prepojovacím káblom s 3,5 mm audio konektorom. Prehrávaè hudby 
teraz mô¾ete zaèa» pou¾íva» s automobilovou súpravou.

Ak k automobilovej súprave nechcete pripoji» prehrávaè hudby, mô¾ete 
prepojovací kábel pripnú» dodanou sponou na vhodné miesto v 
automobile.

Bluetooth spojenie
Cez Bluetooth spojenie mô¾ete automobilovú súpravu pou¾íva» súèasne 
s kompatibilným prehrávaèom hudby a telefónom.

Pre spojenie cez Bluetooth potrebujete kompatibilný prehrávaè hudby, 
podporujúci technológiu Bluetooth.

Aby ste mohli pripoji» svoj prehrávaè hudby k automobilovej súprave cez 
Bluetooth, musíte automobilovú súpravu priradi» (spárova») s 
prehrávaèom hudby. Postupujte takto:

1. Zapnite prehrávaè hudby a automobilovú súpravu.

2. Pou¾itie postup párovania, uvedený v návode na pou¾itie vá¹ho 
prehrávaèa hudby. Keï sa prehrávaè spýta na zariadenie, s ktorým sa 
má spárova», zvoåte zo zoznamu nájdených zariadení automobilovú 
súpravu. Ak si prehrávaè vypýta prístupový kód Bluetooth, zadajte na 
prehrávaèi 0000.

Ak vá¹ prehrávaè hudby nemá èíselné tlaèidlá, prístroj mô¾e pou¾i» 
prístupový kód 0000 ¹tandardne. Ak k tomu nedôjde, vyhåadajte si v 
návode na pou¾itie svojho prehrávaèa hudby postup, ako zmeni» 
¹tandardný prístupový kód Bluetooth na 0000.
13
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Automobilová súprava je teraz spárovaná a pripojená k prehrávaèu 
hudby a pripravená na pou¾itie.

Automobilovú súpravu mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi telefónmi a 
prehrávaèmi hudby, ale mô¾e by» pripojená v¾dy iba k jednému telefónu 
a jednému prehrávaèu hudby.

Manuálne pripojenie automobilovej súpravy
Ak ste automobilovú súpravu spárovali s kompatibilným prehrávaèom 
hudby (alebo s kompatibilným telefónom Nokia s funkciou prehrávaèa 
hudby), stlaète , aby sa vytvorilo Bluetooth spojenie s párovaným 
prístrojom, keï na telefóne nemáte hovor.
14
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3. Obsluha

■ Úprava hlasitosti
Poèas hovoru a pri prehrávaní hudby z prehrávaèa mô¾ete upravi» 
hlasitos» otoèením kolieska Navi doåava alebo doprava.

■ Obsluha hovoru

Volanie
Ak máte k svojmu telefónu pripojenú automobilovú súpravu a chcete 
telefonova», postupujte obvyklým spôsobom. Pokus o volanie zru¹íte 
stlaèením .

Ak vá¹ telefón v kombinácii s automobilovou súpravou podporuje 
opakovanú voåbu posledného èísla, zavoláte na posledné volané èíslo 
dvoma stlaèeniami , keï na telefóne nemáte hovor.

Ak vá¹ telefón v kombinácii s automobilovou súpravou podporuje voåbu 
hlasom, aktivujete hlasovú voåbu stlaèením a pridr¾aním  asi na 
1 sekundu, keï na telefóne nemáte hovor. Postupujte podåa pokynov v 
návode na pou¾itie svojho telefónu.

Prijatie hovoru
Ak chcete prija» hovor, stlaète  alebo pou¾ite tlaèidlá telefónu. Ak 
chcete prichádzajúci hovor odmietnu», stlaète  alebo pou¾ite tlaèidlá 
telefónu.

Ak máte na svojom telefóne aktivovanú funkciu automatickej odpovede, 
telefón automaticky prevezme hovor po jednom zazvonení.

Ak máte na svojom telefóne aktivovanú funkciu èakajúceho hovoru, 
mô¾ete poèas hovoru prija» ïal¹í hovor stlaèením  alebo pomocou 
tlaèidiel telefónu. Prvý hovor sa podr¾í. Medzi hovormi mô¾ete 
prechádza» stláèaním . Ak chcete prvý hovor ukonèi» a prija» nový 
hovor, stlaète  a potom .
15
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Ukonèenie hovoru
Prebiehajúci aktívny a podr¾aný hovor ukonèíte stlaèením  alebo 
pomocou tlaèidiel telefónu.

Vypnutie a zapnutie mikrofónu
Stlaèením  poèas hovoru vypnete alebo zapnete mikrofón. Pri vypnutí 
mikrofónu automobilová súprava zapípa nízkym tónom. Pri zapnutí 
mikrofónu automobilová súprava zapípa vysokým tónom.

Prepínanie hovoru medzi automobilovou súpravou a 
telefónom
Ak máte k automobilovej súprave pripojený kompatibilný telefón cez 
prepojovací kábel, prepnete hovor z automobilovej súpravy do telefónu 
vybraním telefónu z dr¾iaka alebo pomocou tlaèidiel telefónu. Ak chcete 
prepnú» hovor spä» na automobilovú súpravu, vlo¾te telefón do dr¾iaka.

Ak máte k automobilovej súprave pripojený kompatibilný telefón cez 
Bluetooth, prepnete hovor z automobilovej súpravy do telefónu 
stlaèením a pridr¾aním kolieska Navi asi na 1 sekundu, alebo mô¾ete 
pou¾i» príslu¹nú funkciu telefónu.

■ Obsluha prehrávaèa hudby
Ak ste automobilovú súpravu spárovali s kompatibilným prehrávaèom 
hudby (alebo s kompatibilným telefónom Nokia s funkciou prehrávaèa 
hudby), stlaète , aby sa vytvorilo Bluetooth spojenie s párovaným 
prístrojom, keï na telefóne nemáte hovor.

Ak ste automobilovú súpravu pripojili k prehrávaèu hudby (alebo 
mobilného telefónu s funkciou prehrávaèa hudby) cez prepojovací kábel, 
pozrite si návod na pou¾itie prehrávaèa hudby (resp. telefónu), kde 
nájdete informácie o obsluhe prehrávaèa hudby.

Keï máte automobilovú súpravu pripojenú ku kompatibilnému 
prehrávaèu hudby (alebo kompatibilnému telefónu Nokia s funkciou 
prehrávaèa hudby) cez Bluetooth, stlaèením  preru¹íte a znova 
spustíte prehrávanie hudby. Ak chcete prejs» na nasledujúcu alebo 
16
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predchádzajúcu skladbu, krátko stlaète koliesko Navi a do 3 sekúnd 
otoète koliesko Navi doprava alebo doåava.

Ak poèas prehrávania hudby zaznie z navigaèného systému informácia o 
smere jazdy, prehrávaè sa vypne, kým pokyn neodznie.

Ak pou¾ívate funkciu prehrávaèa hudby svojho telefónu, budete môc» 
súèasne vola» a prijíma» hovory. Postup nájdete v návode na pou¾itie 
svojho telefónu.

Ak je zapojený kábel snímaèa zapaåovania, po vypnutí zapaåovania 
zastavte alebo vypnite prehrávaè hudby (alebo funkciu prehrávaèa 
hudby na svojom telefóne) alebo odpojte prehrávaè hudby alebo telefón 
od automobilovej súpravy, aby nedopatrením nedo¹lo k vybitiu 
autobatérie.

■ Vypnutie upozornenia na záznam z kalendára
Keï vás telefón upozoròuje na záznam v kalendári, mô¾ete 
stlaèením  vypnú» zvukovú signalizáciu, ak vá¹ telefón podporuje 
túto funkciu v spojení s automobilovou súpravou. Viac informácií o 
pou¾ití kalendára nájdete v návode na pou¾itie svojho telefónu.

■ Nokia Navigation Pack LD-2
Ak budete vyu¾íva» svoju automobilovú súpravu s týmto doplnkom, 
budete si môc» na displeji telefónu zobrazova» mapy a systém vás bude 
navigova» hlasovými pokynmi z reproduktora automobilovej súpravy 
alebo z reprosystému autorádia. Otáèaním kolieska Navi mô¾ete upravi» 
hlasitos» alebo si znova prehra» posledný pokyn o smere jazdy.

■ Ak nieèo nefunguje

«a¾kosti s prepojením
Nemô¾em pripoji» automobilovú súpravu k svojmu telefónu cez 
Bluetooth.
• Skontrolujte, èi je automobilová súprava zapnutá a spárovaná s 

va¹im telefónom.
17
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• Skontrolujte, èi máte na svojom telefóne aktivovaný Bluetooth.

• Skontrolujte, èi nie je pripojený k automobilovej súprave iný telefón 
cez prepojovací kábel.

Po zapnutí zapaåovania alebo automobilovej súpravy súprava 
nevytvorí Bluetooth spojenie s mojim párovaným telefónom.
• Skontrolujte, èi máte na svojom telefóne aktivovaný Bluetooth.

• Skontrolujte, èi je vá¹ telefón nastavený tak, aby sa automaticky 
pripájal k automobilovej súprave, keï je táto zapnutá.

Moje rádio nemá stereo vstup alebo univerzálny vstup.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taluje automobilovú súpravu, aby pou¾il 
adaptér, umo¾òujúci pripoji» stereo výstupy automobilovej súpravy na 
niektorý iný vstup autorádia (napríklad konektor menièa CD diskov), aby 
ste dosiahli stereo zvuk.

Nemô¾em spárova» kompatibilný prehrávaè hudby s automobilovou 
súpravou.
Skontrolujte, èi je prístupový kód Bluetooth prehrávaèa hudby 0000. Ak 
to tak nie je, zmeòte prístupový kód na 0000 podåa postupu v návode na 
pou¾itie prehrávaèa hudby.

Problémy so zvukom
Poèas hovoru volajúci nepoèuje môj hlas.
• Skontrolujte, èi mikrofón automobilovej súpravy nie je vypnutý.

• Skontrolujte, èi je telefón správne pripojený k automobilovej súprave 
prepojovacím káblom alebo cez Bluetooth.

Kvalita zvuku nie je dobrá alebo nepoèu» zvuk.
• Ak pou¾ívate prepojenie cez kábel, skontrolujte, èi je prepojovací 

kábel správne zapojený do vá¹ho telefónu.

• Ak je automobilová súprava pripojená k autorádiu, skontrolujte, èi je 
správne nastavená hlasitos» autorádia. 

Skontrolujte tie¾, èi automobilová súprava pou¾íva åavý kanál 
výstupného stereo konektora. Mono výstup automobilovej súpravy je 
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urèený na zapojenie reproduktora a nebude správne pracova», ak ho 
pripojíte na autorádio.

• Ak je automobilová súprava pripojená k dodanému reproduktoru, 
skontrolujte, ¾e je správne nastavená hlasitos» na automobilovej 
súprave.

Automobilová súprava neprehráva zvuk stereofónne.
• Prepnite automobilovú súpravu do stereofónneho re¾imu. Pozrite si 

èas» Nastavenie mono alebo stereo re¾imu, str. 25.

• Skontrolujte, èi je autorádio nastavené tak, aby prijímalo audiosignál 
cez stereovstup.

• Skontrolujte, èi ste v autorádiu vybrali správny zdroj audiosignálu.

• Skontrolujte, èi je vhodne nastavená hlasitos» autorádia.

Kvalita zvuku prehrávaného z prehrávaèa je podobná ako u 
telefonického hovoru.
• Skontrolujte, èi nastavenie mono/stereo re¾imu zodpovedá zvolenej 

voåbe in¹talácie. Pozrite si èasti Výber in¹talaènej voåby, str. 23, a 
Nastavenie mono alebo stereo re¾imu, str. 25.

• Ak pou¾ívate funkciu prehrávaèa hudby na svojom telefóne, 
skontrolujte, èi sa vá¹ model telefónu nachádza v zozname 
kompatibilných prístrojov na stránkach zóny podpory pre 
automobilovú súpravu na www.nokia.com.

Nepoèujem hudbu, prehrávanú cez prehrávaè hudby, keï je telefón 
alebo prehrávaè hudby zapojený do automobilovej súpravy.
• Ak pou¾ívate funkciu prehrávaèa hudby na svojom telefóne, 

skontrolujte, èi sa vá¹ model telefónu nachádza v zozname 
kompatibilných prístrojov na stránkach zóny podpory pre 
automobilovú súpravu na www.nokia.com.

• Skontrolujte, èi je telefón alebo prehrávaè hudby správne pripojený k 
automobilovej súprave.

• Skontrolujte, èi je automobilová súprava správne zapojená na stereo 
vstup autorádia. Pozrite si èas» Výber in¹talaènej voåby, str. 23, alebo 
sa informujte u technika, ktorý automobilovú súpravu in¹taloval.
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• Skontrolujte, èi je automobilová súprava prepnutá do stereo re¾imu. 
Pozrite si èas» Nastavenie mono alebo stereo re¾imu, str. 25.

Zvuk autorádia sa nevypne, keï prevezmem hovor alebo keï znie 
pokyn z Nokia Navigation Pack LD-2.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taloval automobilovú súpravu, aby 
skontroloval, èi je správne zapojený káblik „mute“.

Iné problémy
Automobilová súprava sa nezapne, keï zapnem zapaåovanie.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taloval automobilovú súpravu, aby 
skontroloval, èi je správne zapojený káblik snímaèa zapaåovania.

Batéria telefónu sa nenabíja, keï je telefón pripojený k 
automobilovej súprave.
Skontrolujte, èi sú v¹etky káble správne pripojené.
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4. In¹talácia

■ Bezpeènostné informácie
Pri in¹talácii automobilovej súpravy dodr¾te nasledujúce bezpeènostné 
pravidlá:

• In¹taláciu a servis automobilovej súpravy smie vykonáva» iba 
kvalifikovaný servisný technik s pou¾itím originálnych súèastí Nokia, 
dodávaných v predajnom balení. Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u 
by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, 
vz»ahujúcich sa na automobilovú súpravu. 

Koncoví u¾ívatelia nesmú zabúda», ¾e automobilová súprava 
obsahuje zlo¾ité technické zariadenie, ktoré si vy¾aduje odbornú 
in¹taláciu pomocou ¹peciálnych nástrojov a odborných znalostí. 

• Pokyny v tomto návode treba chápa» iba ako v¹eobecné pravidlá, 
vz»ahujúce sa na in¹taláciu automobilovej súpravy v automobile. 
Vzhåadom na ¹iroké spektrum typov a modelov automobilov na trhu 
tento návod nemô¾e zohåadni» individuálne technické po¾iadavky 
pre konkrétne typy vozidiel. Obrá»te sa na výrobcu vozidla pre 
podrobné informácie pre príslu¹ný typ vozidla.

• Automobilová súprava je vhodná na pou¾itie iba vo vozidlách s 12 V 
rozvodom a uzemneným záporným pólom. Pri pou¾ití iného 
napájacieho napätia alebo opaènej polarity mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 
prístroja.

• Pamätajte, ¾e súèas»ou moderných automobilových systémov je 
palubný poèítaè, kde sú ulo¾ené kåúèové parametre vozidla. 
Nesprávne odpojenie autobatérie mô¾e spôsobi» stratu dát, ktorá si 
vy¾iada pracnú reinicializáciu systému. Ak si nieèím nie ste istí, 
obrá»te sa pred zaèatím in¹talaèných prác na predajcu automobilu.

• Nepripájajte súèasti súpravy k vysokonapä»ovým vedeniam systému 
zapaåovania.

• Pri in¹talácii súèastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby ¾iadna z 
nich neru¹ila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém 
vozidla, ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri 
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prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Skontrolujte, èi automobilová 
súprava a v¹etky jej súèasti sú in¹talované na miestach, kde nehrozí 
nebezpeèenstvo kontaktu posádky s nimi v prípade nehody alebo 
nárazu.

Pri montá¾i dr¾iaka mobilného telefónu skontrolujte, èi je displej 
telefónu dobre viditeåný pre u¾ívateåa.

• Vá¹ servisný technik alebo predajca vás pravdepodobne oboznámi s 
alternatívnymi rie¹eniami vhodnej montá¾e zariadenia do vá¹ho 
vozidla tak, aby nebolo potrebné vàtanie otvorov.

• Poèas práce v aute nefajèite. Skontrolujte, èi v okolí nie je ¾iadny 
zdroj ohòa alebo plameòa.

• Dbajte na to, aby ste poèas in¹talaèných prác nepo¹kodili elektrické 
káble, palivové prívody a prívody brzdovej kvapaliny, ani 
bezpeènostné vybavenie.

• Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo 
nedostatoène tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, 
napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické 
systémy, brániace pre¹mykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, 
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. V 
prípade, ¾e zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke takéhoto 
systému, obrá»te sa na predajcu vá¹ho automobilu.

• Zabezpeète ulo¾enie káblov v dráhach, na ktorých nebudú vystavené 
mechanickému opotrebovaniu a námahe (neveïte ich napríklad pod 
sedadlami alebo cez ostré hrany).

■ Voåby zapojenia
Automobilovú súpravu mô¾ete pripoji» ku kompatibilnému mobilnému 
telefónu a prehrávaèu hudby káblom alebo cez bezdrôtové spojenie 
Bluetooth. Audio spojenie medzi automobilovou súpravou a 
kompatibilným systémom autorádia mô¾ete realizova» niekoåkými 
spôsobmi.
22



I n ¹ t a l á c i a
Pripojenie káblom
Automobilová súprava mô¾e by» dodávaná s niekoåkými prepojovacími 
káblami, osadenými rôznymi konektormi. Káble mô¾u ma» napríklad 
Pop-PortTM konektor alebo nabíjací a 3,5 mm audio konektor. Zvoåte 
kábel podåa prístrojov, ktoré chcete pou¾íva» s automobilovou súpravou. 
Podrobnej¹ie informácie o kábloch nájdete v èasti Prepojovacie káble, 
str. 30

Bluetooth spojenie
Pre bezdrôtové spojenie cez Bluetooth potrebuje u¾ívateå kompatibilný 
mobilný telefón, podporujúci technológiu Bluetooth. Podrobnej¹ie 
informácie nájdete na str. 10 a na str. 23.

Audio spojenie
Audio výstupy automobilovej súpravy mo¾no zapoji» do audio vstupov 
systému autorádia niekoåkými spôsobmi: O nastavení automobilovej 
súpravy do mono alebo stereo re¾imu v závislosti od zvolenej voåby 
in¹talácie nájdete viac v èasti Nastavenie mono alebo stereo re¾imu, 
str. 25.

Výber in¹talaènej voåby
Aby ste mohli automobilovú súpravu pou¾íva» so systémom autorádia, 
vyberte si jednu z nasledujúcich volieb in¹talácie v závislosti od systému 
autorádia, ktorý pripájate k automobilovej súprave.

Voåby in¹talácie s monofónnym zvukom

A1

2

1

3

A2

2

1

3
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Voåby in¹talácie so stereofónnym zvukom

•  — Reproduktor, dodávaný s automobilovou súpravou 

• 1 — Vypnutie zvuku autorádia (mute)

• 2 — Mono/telefonický vstup autorádia

• 3 — Stereo/univerzálny vstup autorádia

•  — Mono výstup automobilovej súpravy

•  — Vypnutie zvuku automobilovej súpravy; pozrite si aj èas» 
Napájací kábel, str. 29

•  — Stereo výstup automobilovej súpravy

Ak nemô¾ete zapoji» stereo výstup automobilovej súpravy do 
stereo/univerzálneho vstupu autorádia (napríklad aby ste si mohli 
prehráva» hudbu cez automobilovú súpravu stereofónne), pou¾ite voåbu 
A1 alebo A2, a nastavte re¾im zvuku na mono. Ak má autorádio vstup 
mono/telefón, pou¾ite voåbu A2. Inak pou¾ite voåbu A1 a pou¾ite 
reproduktor, dodávaný s automobilovou súpravou. Ak autorádio nemá 
konektor pre signál „mute“ (vypnutie zvuku), mô¾ete necha» linku 
„mute“ nezapojenú. Podrobnej¹ie informácie nájdete v èasti Napájací 
kábel, str. 29.

Ak zapájate automobilovú súpravu do stereo/univerzálneho vstupu 
(konektor aux-in alebo konektor menièa CD diskov), pou¾ite voåbu B1 
alebo B2 a nastavte re¾im zvuku na stereo. Ak má autorádio vstup 
mono/telefón, mô¾ete pou¾i» voåbu B2, aby sa pou¾ili reproduktory 
autorádia pre lep¹iu kvalitu zvuku. Ak autorádio nemá konektor pre 
signál „mute“ (vypnutie zvuku), mô¾ete necha» linku „mute“ nezapojenú. 

B1

2

1

3

B2

2

1

3
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Nezapájajte autorádio na mono výstup automobilovej súpravy. Mono 
výstup automobilovej súpravy je urèený na zapojenie reproduktora a 
nebude správne pracova», ak ho pripojíte na autorádio.

Ak pou¾ijete voåbu in¹talácie, ktorá vyu¾íva dodávaný reproduktor, 
budete poèu» hovory, zvonenie a navigaèné pokyny aj pri vypnutom 
autorádiu. Namiesto pou¾itia dodaného reproduktora mô¾ete pomocou 
relé k automobilovej súprave pripoji» jeden z reproduktorov autorádia, 
ak impedancia reproduktora je najmenej 4 ohmy. V takomto prípade 
zapojte na relé aj konektor „mute“. Ak je impedancia vy¹¹ia ako 
8 ohmov, bude výkon na výstupe výrazne ni¾¹í oproti normálnemu stavu.

Nastavenie mono alebo stereo re¾imu
Nastavte automobilovú súpravu do mono re¾imu (¹tandardné 
nastavenie) alebo do stereo re¾imu v závislosti od vybranej voåby 
in¹talácie. Ak chcete prepnú» do iného re¾imu, vypnite automobilovú 
súpravu, ak je zapnutá, stlaète koliesko Navi a do 5 sekúnd stlaète a na 
10 sekúnd pridr¾te . 

Keï prepnete do mono re¾imu, automobilová súprava zapípa vysokým 
tónom a indikaèná kontrolka bude niekoåko sekúnd pomaly blika».

Keï prepnete do stereo re¾imu, automobilová súprava zapípa nízkym 
tónom a indikaèná kontrolka bude niekoåko sekúnd blika» v rytme 
pípania.
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■ In¹talácia automobilovej súpravy do vozidla
V tejto èasti uvádzame popis in¹talácie súèastí automobilovej súpravy 
do vozidla. Funkcia jednotlivých èastí je vysvetlená v èasti Súèasti, str. 8.

Príklad vhodnej in¹talácie, vrátane voliteåného GPS prijímaèa v hornej 
èasti palubnej dosky

Handsfree jednotka HF-20
Handsfree jednotka má nasledujúce konektory. Symboly sú vytlaèené na 
spodnej èasti jednotky.

•  — Dc napájací konektor pre napájací kábel PCU-4

•  — Mono audio vstup pre reproduktor SP-3

•  — Konektor prepojovacieho kábla

•  — Konektor pre vstupné zariadenie CU-8

•  — Konektor pre GPS prijímaè

•  — Stereo audio výstup pre systém autorádia

•  — Konektor pre mikrofón MP-2
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Pri in¹talácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble k mikrofónu a 
reproduktoru dosiahli na miesta, kam chcete tieto súèasti in¹talova».

Nein¹talujte handsfree jednotku dovnútra kovových skriniek alebo na 
kovové povrchy, preto¾e mô¾e dôjs» k poruchám Bluetooth spojenia 
medzi handsfree jednotkou a Bluetooth zariadením, pripojeným k 
automobilovej súprave. Pre optimálne spojenie zabezpeète, aby 
vzdialenos» medzi handsfree jednotkou a kovovým povrchom bola 
najmenej 4 mm (0,16 palca).

Pri montá¾i handsfree jednotky pou¾ite upevòovacie pásiky na princípe 
suchého zipsu, dodané s automobilovou súpravou, rovnakým spôsobom 
ako pri upevòovaní vstupného zariadenia (pozrite si obrázky v èasti 
Vstupné zariadenie na str. 27 a nasledujúcich). Odpojte pásiky jeden od 
druhého. Ako prvý upevnite pásik s háèikmi: strhnite ochrannú fóliu z 
lepiacej strany a nalepte pásik na po¾adované miesto v aute. 
Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete pásik prilepi», suchý a 
nenachádza sa na òom neèistota a prach.

Z pásika s oèkami takisto strhnite ochrannú fóliu na strane, pokrytej 
lepidlom, a touto stranou ho pritlaète na spodnú stranu handsfree 
jednotky.

Zatlaète handsfree jednotku tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a 
skontrolujte, èi bezpeène dr¾í na mieste.

Vstupné zariadenie
Vstupné zariadenie je treba upevni» v pohodlnom dosahu u¾ívateåa. Pri 
in¹talácii súèastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby ¾iadna z nich 
neru¹ila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém vozidla, 
ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri prevádzke 
vozidla (napríklad airbagy). 

Skontrolujte, èi káblik od vstupného zariadenia dosiahne do handsfree 
jednotky a mo¾no ho tam zapoji». Najlep¹ie miesto pre upevnenie 
vstupného zariadenia je horizontálne na konzole medzi sedadlami 
vodièa a spolujazdca tak, aby sa tlaèidlá vstupného zariadenia 
nachádzali na prednej strane.
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Pri montá¾i vstupného zariadenia pou¾ite upevòovacie pásiky na 
princípe suchého zipsu, dodané s automobilovou súpravou. Odpojte 
pásiky jeden od druhého (1). Ako prvý upevnite pásik s háèikmi: strhnite 
ochrannú fóliu z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na po¾adované 
miesto v aute. Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete pásik prilepi», 
suchý a nenachádza sa na òom neèistota a prach.

Potom upevnite pásik s oèkami. strhnite ochrannú fóliu z lepiacej 
strany (2) a nalepte pásik na spodnú stranu vstupného zariadenia (3).

Zatlaète vstupné zariadenie (4) tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a 
skontrolujte, èi bezpeène dr¾í na mieste.

Reproduktor
Pre dobrú akustiku in¹talujte reproduktor tak, aby smeroval k 
u¾ívateåovi. Namontujte reproduktor najmenej 1 meter (3 stopy) od 
mikrofónu, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Zapojte reproduktor k mono výstupu automobilovej súpravy. 
Automobilovú súpravu mô¾ete pripoji» ku kompatibilnému systému 
autorádia. Podrobnosti nájdete v èasti Audio spojenie, str. 23.

Mikrofón
Pozorný výber miesta in¹talácie mikrofónu zabezpeèí vy¹¹iu kvalitu 
prenosu hlasu.

In¹talujte mikrofón pribli¾ne 30 cm (11,8 palcov) od hlavy vodièa a 
umiestnite ho tak, aby smeroval k ústam vodièa. Skúsenos» ukázala, ¾e 
najlep¹ie miesta sú pri spätnom zrkadle a pri slneènej clone. Mikrofón 
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pripevnite najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora automobilovej 
súpravy, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Nain¹talujte mikrofón na miesto, kde nebude vystavený prúdom 
vzduchu z vetrania automobilu. Neukladajte kábel mikrofónu do 
vyhrievacieho, ventilaèného alebo klimatizaèného systému. Na 
upevnenie mikrofónu pou¾ite dodanú obojstrannú lepiacu pásku, aby sa 
zní¾ilo mno¾stvo hluku z pozadia automobilu, ktorý mô¾e ru¹i» va¹e 
hovory.

Zapojte konektor mikrofónu do zásuvky pre mikrofón na handsfree 
jednotke a otoète ho v smere hodinových ruèièiek, aby sa zaistil na 
mieste. Pou¾itie iného mikrofónu ne¾ mikrofónu MP-2, ktorý sa dodáva s 
automobilovou súpravou, mô¾e nepriaznivo ovplyvni» kvalitu prenosu.

Napájací kábel
Napájací kábel má nasledujúce vodièe a poistky:

• +12 V, + autobatérie, èervený (1)

• Zem, - autobatérie, èierny (2)

• Vypnutie zvuku autobatérie (mute), ¾ltý (3)

• Snímaè zapaåovania, modrý (4)

• 2 A poistka (5)

• 1 A poistka (6)

Pri zapájaní napájacieho kábla postupujte takto:

1. Èierny vodiè zapojte na uzemnenie vozidla.

2. ®ltý vodiè zapojte do konektora MUTE na autorádiu.

Po prijatí hovoru automobilová súprava prepne ¾ltý vodiè (MUTE) na 
zem, èím sa vypne zvuk autorádia. Po ukonèení hovoru sa ¾ltý vodiè 
oddelí od zeme a zvuk autorádia sa zapne.
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Ak autorádio nemá konektor pre signál „mute“, mô¾ete tento vodiè 
necha» nezapojený. V tomto prípade sa zvuk autorádia poèas hovoru 
nebude automaticky vypína».

Na vypnutie zvuku autorádia mô¾ete tie¾ pou¾i» dodatoèné relé a 
pripoji» automobilovú súpravu priamo na reproduktory autorádia. 
Pomocou signálu „mute“ mô¾ete relé spína».

3. Modrý vodiè zapojte na svorku snímaèa zapaåovania vo vozidle cez 
dodanú 1 A poistku.

Niektoré vozidlá nepodporujú zapojenie snímaèa zapaåovania. 
V tomto prípade mô¾ete modrý vodiè necha» nezapojený, ale 
automobilová súprava sa nebude automaticky vypína» pri vypnutí 
zapaåovania automobilu.

Keï káblik snímaèa zapaåovania nie je zapojený, automobilová 
súprava sa automaticky vypne po dvoch minútach, ak k nej nie je 
pripojený ¾iadny telefón, aby nedopatrením nedo¹lo k vybitiu 
autobatérie.

4. Èervený vodiè pripojte ku kladnej svorke 12 V autobatérie cez 
dodanú 2 A poistku.

5. Zapojte ¹tvorkolíkový konektor napájacieho kábla do zásuvky 
handsfree jednotky.

Prepojovacie káble
Automobilová súprava mô¾e by» dodávaná s niekoåkými prepojovacími 
káblami, osadenými rôznymi konektormi. Káble mô¾u ma» napríklad 
Pop-Port konektor alebo nabíjací a 3,5 mm audio konektor. Zvoåte kábel 
podåa prístrojov, ktoré chcete pou¾íva» s automobilovou súpravou.

Pou¾ite kábel s Pop-Port konektorom pre pripojenie automobilovej 
súpravy ku kompatibilnému mobilnému telefónu s Pop-Port konektorom 
a pre dobíjanie batérie telefónu z autobatérie pri pou¾ívaní 
automobilovej súpravy. Keï pou¾ijete tento kábel, automobilovú 
súpravu budete môc» pou¾íva» s prehrávaèom hudby iba cez Bluetooth.

Pou¾ite kábel s nabíjacím a 3,5-mm audio konektorom pre pripojenie 
automobilovej súpravy ku kompatibilnému telefónu cez Bluetooth a k 
prehrávaèu hudby, ktorý má kompatibilný 3,5-mm audio konektor. 
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Nabíjací konektor mô¾ete zapoji» do kompatibilného telefónu a dobíja» 
batériu telefónu z autobatérie pri pou¾ívaní automobilovej súpravy.

Pri zapájaní kábla opatrne zasuòte koniec, oznaèený textom TOP do 
konektora  na handsfree jednotke tak, aby sa text nachádzal na hornej 
strane. Ak pou¾ijete kábel s Pop-Port konektorom, zapojte ho do 
Pop-Port zásuvky dr¾iaka, urèeného pre mobilný telefón (telefón sa 
pripojí k automobilovej súprave po vlo¾ení do dr¾iaka). Ak pou¾ívate 
kábel s nabíjacím a 3,5-mm audio konektorom, zapojte nabíjací 
konektor do telefónu a audio konektor do prehrávaèa hudby.

Ak pou¾ívate kábel, ktorý má niekoåko konektorov, mô¾ete nepou¾ívané 
koncovky ohnú» naspä», aby sa skryli. Zabezpeète, aby sa nepou¾ívané 
vodièe vzájomne nedotýkali a nedo¹lo ku skratu.

Dr¾iak mobilného telefónu
Ak je telefón pripojený k automobilovej súprave káblom, musíte 
in¹talova» dr¾iak mobilného telefónu, urèený pre telefón, ktorý sa bude 
pou¾íva» s automobilovou súpravou.

Pri in¹talácii dr¾iaka mobilného telefónu dbajte na to, aby bol displej 
telefónu dobre viditeåný pre u¾ívateåa a aby dr¾iak neru¹il alebo 
neobmedzoval systém riadenia alebo brzdový systém, ani ostatné 
ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri prevádzke vozidla 
(napríklad airbagy). Návod na in¹taláciu nájdete v dokumentácii, 
dodanej s dr¾iakom mobilného telefónu.

Ak pou¾ijete univerzálny dr¾iak (dr¾iak, ktorý mo¾no pou¾i» pre rozlièné 
modely telefónov), mô¾ete zapoji» prepojovací kábel priamo do telefónu 
po ulo¾ení telefónu do dr¾iaka.

■ Voliteåné doplnky
Mo¾nosti automobilovej súpravy mô¾ete roz¹íri» voliteånými doplnkami. 
Informujte sa u predajcu alebo servisného technika o vhodných 
doplnkoch pre automobilovú súpravu. Pou¾ívajte iba schválené a 
kompatibilné doplnky.
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Nokia Navigation Pack LD-2
Tento doplnok obsahuje GPS prijímaè, ktorý mô¾ete in¹talova» do auta, a 
navigaèný softvér, ktorý si mô¾ete nain¹talova» do mobilného telefónu.

Pomocou lepiacej pásky na spodnej strane GPS prijímaèa nain¹talujte 
prijímaè na miesto s dobrým výhåadom na oblohu, napríklad na hornú 
stranu palubnej dosky. Upevnite GPS prijímaè tak, aby jeho horná strana 
smerovala k oblohe.

Po upevnení GPS prijímaèa zapojte konektor GPS prijímaèa do handsfree 
jednotky. Pozrite si èas» Handsfree jednotka HF-20, str. 26.

Informácie o pou¾ívaní navigaèného softvéru nájdete v návode na 
pou¾itie Nokia Navigation Pack LD-2.

Väzobný èlen antény a externá anténa
Väzobný èlen antény mô¾ete pou¾i» na pripojenie externej antény k 
automobilovej súprave. Externá anténa zlep¹uje príjem mobilného 
telefónu v aute. O dostupnosti sa informujte u predajcu.

Upozornenie: Pre dodr¾anie smerníc na rádiofrekvenènú expozíciu 
in¹talujte vonkaj¹iu anténu tak, aby bolo mo¾né medzi vonkaj¹ou 
anténou a v¹etkými osobami zachováva» minimálna vzdialenos» 20 cm 
pri zisku vonkaj¹ej antény nepresahujúcom 3 dBi.

■ Kontrola funkcií automobilovej súpravy
Po in¹talácii automobilovej súpravy skontrolujte, èi správne pracuje. 
Takisto skontrolujte, èi sú súèasti súpravy správne upevnené. Pozrite si aj 
èas» Ak nieèo nefunguje, str. 17.
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S t a r o s t l i v o s »  a  ú d r ¾ b a
Starostlivos» a údr¾ba

Va¹a automobilová súprava je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením 
a je treba, aby ste s òou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám 
pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• V¹etky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Udr¾ujte automobilovú súpravu v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie 
tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov.

• Nepou¾ívajte a neprechovávajte automobilovú súpravu v pra¹nom a 
¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu pohyblivých súèastí a 
elektroniky.

• Nepokú¹ajte sa automobilovú súpravu otvori». Neodborná manipulácia mô¾e 
spôsobi» jej po¹kodenie.

• Na èistenie automobilovej súpravy nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá a silné saponáty. 

• Súèasti automobilovej súpravy nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti 
súpravy a znemo¾ni» jej správne fungovanie.

Ak automobilová súprava správne nepracuje, nechajte porúchanú èas» opravi» v 
najbli¾¹om autorizovanom servisnom stredisku.
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Ï a l ¹ i e  b e z p e è n o s t n é  i n f o r m á c i e
Ïal¹ie bezpeènostné informácie

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène 
tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické 
systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pre¹mykovaniu 
(zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, 
airbagové systémy. Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte od zastúpenia alebo od 
výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» 
v¹etkých záruk, vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko 
príslu¹enstvo bezdrôtového prístroja vo va¹om vozidle správne upevnené a 
funkèné. Neuchovávajte a neprevá¾ajte horåavé kvapaliny, plyny alebo výbu¹né 
materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súèasti alebo doplnky. Ak máte 
vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa rozpínajú s veåkou silou. 
Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných alebo prenosných 
bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag 
rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag sa 
nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.
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