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Za va¹o varnost

Preberite te preproste smernice. Neupo¹tevanje navodil je lahko nevarno ali 
protizakonito. Èe ¾elite veè informacij, preberite cel priroènik za uporabo.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih 
nedosegljive otrokom.

VARNO VKLAPLJANJE
Ne vklapljajte naprave, èe je uporaba mobilnega telefona 
prepovedana ali èe lahko povzroèi interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upo¹tevajte vso dr¾avno zakonodajo. Med vo¾njo imejte vedno 
proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem 
na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vse brez¾iène naprave so obèutljive za interferenco, ki lahko moti 
njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA
Naprave ne uporabljajte na bencinski èrpalki. Ne uporabljajte je blizu 
goriv ali kemikalij.

IZKLAPLJANJE V BLI®INI RAZSTRELJEVANJA
Upo¹tevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka 
razstreljevanje. 

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo odobreno opremo. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih 
naprav.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna 
varnostna navodila v priroèniku zanjo. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih 
naprav.
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Hitri zaèetek

V tem razdelku so na kratko opisane osnovne funkcije kompleta za 
vgradnjo v vozilo. Podrobnosti boste na¹li v ustreznih razdelkih tega 
priroènika.

■ Vhodna naprava
Tipka za izklop mikrofona (1)
• Pritisnite, èe ¾elite med klicem 

izklopiti ali vklopiti mikrofon.

• Pritisnite, da vzpostavite povezavo 
Bluetooth s seznanjenim 
predvajalnikom glasbe, ko ne poteka 
noben klic.

• Pritisnite, da bi med poslu¹anjem 
glasbe zaèasno ustavili ali nadaljevali 
predvajanje s predvajalnikom, ki podpira tehnologijo Bluetooth.

Tipka za glasovno klicanje (2)
• Pridr¾ite pribli¾no za sekundo, da vkljuèite glasovno klicanje z 

zdru¾ljivim telefonom.

Klicna tipka (3)
• Pritisnite, da bi sprejeli klic ali preklopili med aktivnim in zadr¾anim 

klicem.

• Pritisnite dvakrat, da bi znova poklicali zadnjo klicano ¹tevilko.

Tipka za konec (4)
• Pritisnite, èe ¾elite konèati ali zavrniti klic.

Luèka (5)
Prikazuje stanje kompleta.
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Kolesce NaviTM (6)
• Pritisnite in pridr¾ite pribli¾no za sekundo, da bi preklopili aktivni klic 

med kompletom za vgradnjo v vozilo in telefonom (èe sta povezana z 
uporabo tehnologije Bluetooth).

• Zavrtite v levo ali desno, da bi med klicem ali poslu¹anjem glasbe s 
predvajalnikom nastavili glasnost.

• Na kratko pritisnite in zavrtite v levo ali desno, da bi se premaknili na 
naslednjo ali prej¹njo skladbo v predvajalniku.

• Ko uporabljate navigacijsko opremo, zavrtite v desno ali levo, da bi 
nastavili glasnost in ponovili zadnje navodilo za vo¾njo.

■ Nastavitev brez¾iène povezave Bluetooth

Prva nastavitev s telefonom
1. Vklopite telefon in komplet za vgradnjo v vozilo (glejte stran 9).

2. V telefonu vkljuèite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje 
naprav Bluetooth.

3. Na seznamu najdenih naprav izberite komplet za vgradnjo v vozilo 
(Nokia CK-20W).

4. Vnesite kodo "0000" za Bluetooth, da se komplet seznani in pove¾e s 
telefonom. Po potrebi povezavo potrdite ¹e v telefonu.

Navodila za povezovanje kompleta in predvajalnika glasbe so na 
strani 12.

Roèno povezovanje kompleta s seznanjenim telefonom
Èe ste svoj telefon ¾e seznanili s kompletom, za pribli¾no sekundo 
pritisnite in pridr¾ite kolesce Navi. Komplet zapiska, ko se pove¾e s 
telefonom.
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1. Uvod

Veèpredstavnostni komplet za vgradnjo v vozilo Nokia omogoèa 
priroèno prostoroèno klicanje in sprejemanje klicev ter uporabo 
zdru¾ljivega predvajalnika glasbe v vozilu.

Komplet lahko uporabljate tudi z navigacijskim paketom Nokia LD-2, ki 
vas usmerja k cilju potovanja z glasovnimi navodili za vo¾njo in 
zemljevidi ali ikonami, prikazanimi na zaslonu mobilnega telefona. 
Navigacijski paket je v prodaji posebej.

Komplet za vgradnjo v vozilo lahko po kablu ali brez¾ièni povezavi 
Bluetooth pove¾ete z zdru¾ljivim telefonom ali predvajalnikom glasbe.

Preden vam komplet vgradi usposobljen serviser in preden ga zaènete 
uporabljati, natanèno preberite ta priroènik. Preberite tudi priroènik za 
uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in 
vzdr¾evanje, ter priroènik za uporabo predvajalnika glasbe. 

Navodila za nastavitev in uporabo kompleta so v razdelkih Hitri zaèetek 
na strani 8 in Uporaba na strani 14. 

Vgradnja kompleta je opisana v razdelku Vgradnja na strani 19. Komplet 
lahko vgradi v vozilo samo usposobljen serviser, pri tem pa mora 
uporabiti odobrene originalne dele Nokia iz prodajnega paketa.
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2. Hitri zaèetek

■ Sestavni deli
Komplet za vgradnjo v vozilo vsebuje naslednje sestavne dele:

• Prostoroèna enota HF-20 (1)

• Vhodna naprava CU-8 (2)

• Zvoènik SP-3 (3)

• Mikrofon MP-2 (4)

• Sistemski kabel PCU-4 (5)

• Povezovalni kabli (6); na sliki niso prikazani vsi kabli

• Sprejemnik GPS (7) je del navigacijskega paketa Nokia LD-2 
(v prodaji posebej)

7
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Vhodna naprava CU-8
• Tipka za izklop mikrofona  (1)

• Tipka za glasovno klicanje  (2)

• Klicna tipka  (3)

• Tipka za konec  (4)

• Luèka (5)

• Kolesce Navi (6)

■ Vklop in izklop kompleta

Vklop
Èe kabel za zaznavanje v¾iga ni prikljuèen, pritisnite kolesce Navi (èe 
uporabljate povezavo Bluetooth) ali pove¾ite telefon in komplet s 
prilo¾enim povezovalnim kablom.

Èe je kabel za zaznavanje v¾iga prikljuèen, vkljuèite kontakt za v¾ig 
motorja, pritisnite kolesce Navi (èe uporabljate povezavo Bluetooth) ali 
pove¾ite telefon in komplet s prilo¾enim povezovalnim kablom.

Ko je komplet za vgradnjo v vozilo vklopljen, sveti luèka na vhodni 
napravi.

Izklop
Èe kabel za zaznavanje v¾iga ni prikljuèen, odklopite telefon od 
kompleta. Komplet se po dveh minutah izklopi, luèka na vhodni napravi 
pa ugasne. Ko izkljuèite kontakt za v¾ig, telefona ne pustite 
prikljuèenega na komplet, da bi tako prepreèili nenamerno izpraznitev 
akumulatorja.

Èe je kabel za zaznavanje v¾iga prikljuèen, izkljuèite kontakt za v¾ig. Èe 
kontakt za v¾ig izkljuèite med klicem ali poslu¹anjem glasbe iz 
predvajalnika v telefonu prek kompleta, se komplet po klicu, izklopu 
predvajalnika glasbe ali odklopu telefona izkljuèi (glejte stran 12).
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■ Povezava telefona s kompletom
Zdru¾ljiv mobilni telefon lahko pove¾ete s kompletom po kablu ali 
povezavi Bluetooth, odvisno, kako je komplet vgrajen. Razpolo¾ljive 
mo¾nosti vgradnje so opisane na strani 20.

Kabelska povezava
Zdru¾ljiv telefon pove¾ete s kompletom tako, da telefon postavite v 
zdru¾ljivo mobilno dr¾alo (v prodaji posebej), ki je po zdru¾ljivem 
povezovalnem kablu povezano s kompletom, ali pa prikljuèite 
povezovalni kabel neposredno na telefon. Èe ¾elite telefon loèiti od 
kompleta, ga odstranite iz mobilnega dr¾ala ali odklopite povezovalni 
kabel.

Èe uporabljate univerzalno mobilno dr¾alo, boste morda morali 
prikljuèiti povezovalni kabel neposredno na telefon, potem ko bo ta v 
dr¾alu.

Ko je telefon povezan s kompletom po zdru¾ljivem povezovalnem kablu, 
ki podpira polnjenje (na primer CA-76), komplet tudi polni baterijo 
telefona.

Ko sta komplet in telefon povezana po kablu, ju ne morete povezati z 
uporabo tehnologije Bluetooth in telefona tako uporabljati prostoroèno.

Povezava Bluetooth
Brez¾ièna tehnologija Bluetooth omogoèa povezovanje zdru¾ljivih 
naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta 
napravi v vidnem polju, vendar pa sta lahko druga od druge oddaljeni 
najveè 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali 
druge elektronske naprave.

Ta komplet je zdru¾ljiv s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje 
profile: Handsfree Profile (prostoroèni profil) 1.5, Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP, napredni profil za distribucijo zvoka) 1.0 in 
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP, profil za daljinsko 
upravljanje zvoka in slike) 1.0. O zdru¾ljivosti s to napravo se 
pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.
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Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se 
pozanimajte pri pristojnih slu¾bah ali ponudniku storitev.

Nastavitev povezave s telefonom
Èe ¾elite uporabljati povezavo Bluetooth, potrebujete zdru¾ljiv mobilni 
telefon, ki podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Ko sta telefon in 
komplet povezana z uporabo vmesnika Bluetooth, imate lahko telefon 
na primer v torbi, medtem ko uporabljate komplet. Èe ¾elite med 
uporabo kompleta polniti baterijo zdru¾ljivega telefona Nokia, napravi 
pove¾ite z napajalnim kablom. 

Da bi lahko telefon in komplet povezali z uporabo tehnologije Bluetooth, 
morate napravi najprej seznaniti. Storite naslednje:

1. Vklopite telefon in komplet za vgradnjo v vozilo (glejte stran 9).

2. V telefonu vkljuèite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje 
naprav Bluetooth. Navodila preberite v priroèniku za uporabo 
telefona.

3. Na seznamu najdenih naprav izberite komplet za vgradnjo v vozilo 
(Nokia CK-20W).

4. Vpi¹ite kodo 0000 za Bluetooth, da se komplet seznani in pove¾e s 
telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi ¹e potrditi 
povezavo. Podrobnosti lahko preberete v priroèniku za uporabo 
telefona. Komplet je treba s telefonom seznaniti samo enkrat. 

Èe je seznanjanje uspe¹no, komplet zapiska z visokim tonom, telefon pa 
na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prika¾e njegovo 
ime. Komplet je tako seznanjen in povezan s telefonom ter pripravljen za 
uporabo. Èe seznanjanje ne uspe, komplet predvaja nizek ton. Poskusite 
znova, pri tem pa natanèno upo¹tevajte navodila za seznanjanje.

Komplet za vgradnjo v vozilo je lahko seznanjen z osmimi telefoni ali 
predvajalniki glasbe, povezan pa samo z enim od njih hkrati.

Komplet se lahko pove¾e s seznanjenim telefonom samo, èe je ta 
vklopljen in èe je omogoèena njegova funkcija Bluetooth.

Roèna povezava kompleta
Ko je komplet vklopljen, vendar ni povezan s telefonom, ga lahko 
nastavite tako, da poi¹èe seznanjene telefone.
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Iskanje zaènete tako, da pritisnete in pribli¾no za sekundo pridr¾ite 
kolesce Navi. Med iskanjem utripa luèka na vhodni napravi. Komplet se 
najprej poskusi povezati s telefonom, s katerim ste ga nazadnje 
uporabljali. Èe to ne uspe, se sku¹a povezati z eno od drugih naprav 
Bluetooth, s katerimi ste ga nazadnje seznanili. Komplet zapiska, ko se 
pove¾e s telefonom.

Samodejna povezava kompleta
Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno pove¾e s kompletom, ko je 
ta vklopljen. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti 
nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Ko komplet vklopite in ni povezan s telefonom po kablu, posku¹a èez 
45 sekund vzpostaviti povezavo Bluetooth z zadnjim uporabljenim 
telefonom. Èe to ne uspe, se sku¹a povezati z eno od drugih naprav 
Bluetooth, s katerimi ste ga nazadnje seznanili. 

Prekinitev povezave kompleta
Povezavo med kompletom in telefonom prekinete tako, da v meniju 
Bluetooth v telefonu konèate povezavo s kompletom ali pa komplet 
izklopite.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s kompletom.

Brisanje seznama seznanjenih naprav
Komplet hrani podatke o zadnjih osmih napravah Bluetooth, s katerimi 
je bil seznanjen. Te informacije zbri¹ete tako, da komplet izklopite ter za 
pribli¾no 10 sekund pritisnete in pridr¾ite kolesce Navi. Komplet zapiska.

■ Povezava kompleta s predvajalnikom glasbe
Zdru¾ljiv predvajalnik glasbe lahko pove¾ete s kompletom po kablu ali 
povezavi Bluetooth, odvisno, kako je komplet vgrajen. Razpolo¾ljive 
mo¾nosti vgradnje so opisane na strani 20.

Kabelska povezava
Zdru¾ljiv predvajalnik glasbe pove¾ite s kompletom po povezovalnem 
kablu, ki ima 3,5-milimetrski zvoèni vtiè. Zdaj lahko zaènete predvajalnik 
uporabljati s kompletom.
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Èe s kompletom ne ¾elite povezati predvajalnika glasbe, lahko 
povezovalni kabel s prilo¾eno zaponko pritrdite na ¾eleno mesto v vozilu.

Povezava Bluetooth
Komplet lahko po brez¾ièni povezavi Bluetooth uporabljate z zdru¾ljivim 
predvajalnikom glasbe in telefonom hkrati.

Èe ¾elite uporabljati povezavo Bluetooth, potrebujete zdru¾ljiv 
predvajalnik glasbe, ki podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth.

Da bi lahko predvajalnik glasbe in komplet povezali z uporabo 
tehnologije Bluetooth, morate napravi najprej seznaniti. Storite 
naslednje:

1. Vklopite predvajalnik glasbe in komplet.

2. Ravnajte po navodilih za seznanjanje v priroèniku za uporabo 
predvajalnika glasbe. Ko predvajalnik vpra¹a, s katero napravo naj se 
pove¾e, s seznama najdenih naprav izberite komplet za vgradnjo v 
vozilo. Èe predvajalnik zahteva kodo Bluetooth, vnesite 0000.

Èe va¹ predvajalnik glasbe nima tipkovnice, morda uporablja privzeto 
geslo 0000. Èe to ne dr¾i, v priroèniku za uporabo predvajalnika 
preberite, kako spremeniti privzeto geslo Bluetooth na 0000.

Komplet je tako seznanjen in povezan s predvajalnikom ter pripravljen 
za uporabo.

Komplet za vgradnjo v vozilo je lahko seznanjen z osmimi telefoni ali 
predvajalniki glasbe, povezan pa samo z enim od njih hkrati.

Roèna povezava kompleta
Èe ste komplet seznanili z zdru¾ljivim predvajalnikom glasbe (ali 
zdru¾ljivim telefonom Nokia, ki ima funkcijo predvajanja glasbe), 
pritisnite , ko ne poteka noben klic, da med napravama vzpostavite 
povezavo Bluetooth.
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3. Uporaba

■ Prilagajanje glasnosti
Zavrtite kolesce Navi v levo ali desno, da bi med klicem ali poslu¹anjem 
glasbe s predvajalnikom nastavili glasnost kompleta.

■ Upravljanje klicev

Klicanje
Ko je komplet povezan s telefonom, lahko s telefonom klièete kot 
navadno. Poskus klica prekinete tako, da pritisnete tipko .

Dvakrat pritisnite tipko , ko ne poteka noben klic, da bi znova 
poklicali zadnjo klicano ¹tevilko (èe va¹ telefon podpira uporabo te 
funkcije s kompletom).

Pribli¾no za sekundo pridr¾ite , ko ne poteka noben klic, da vkljuèite 
glasovno klicanje (èe va¹ telefon podpira uporabo te funkcije s 
kompletom). Nadaljujte po navodilih v priroèniku za uporabo telefona.

Sprejemanje klicev
Klic sprejmete tako, da pritisnete  ali uporabite tipke telefona. 
Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete  ali uporabite tipke 
telefona.

Èe je v telefonu vkljuèena funkcija za samodejni sprejem klicev, telefon 
enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Èe je v telefonu vkljuèena funkcija èakajoèega klica, med klicem 
pritisnite  ali uporabite tipke telefona, da bi sprejeli nov dohodni klic. 
Prvi klic bo zadr¾an. Med klicema preklapljate tako, da pritisnete tipko 

. Èe ¾elite konèati prvi klic in sprejeti novega, pritisnite  in nato 

.
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Prekinitev klica
Vse aktivne in zadr¾ane klice konèate tako, da pritisnete  ali 
uporabite tipke telefona.

Izklop ali vklop mikrofona
Èe ¾elite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofon, pritisnite . Ko 
izklopite mikrofon, komplet zapiska z nizkim tonom. Ko ga spet vklopite, 
zapiska z visokim tonom.

Preklapljanje klica med kompletom in telefonom
Èe je zdru¾ljiv telefon povezan s kompletom po povezovalnem kablu, 
morate telefon vzeti iz mobilnega dr¾ala ali uporabiti tipke telefona, èe 
¾elite klic preklopiti s kompleta na telefon. Klic preklopite nazaj na 
komplet tako, da telefon postavite v dr¾alo.

Èe je zdru¾ljiv telefon povezan s kompletom po povezavi Bluetooth, 
pribli¾no za sekundo pritisnite in pridr¾ite kolesce Navi ali uporabite 
ustrezno funkcijo telefona, da bi preklopili klic med kompletom in 
telefonom.

■ Upravljanje predvajalnika glasbe
Èe ste komplet seznanili z zdru¾ljivim predvajalnikom glasbe (ali 
zdru¾ljivim telefonom Nokia, ki ima funkcijo predvajanja glasbe), 
pritisnite , ko ne poteka noben klic, da med napravama vzpostavite 
povezavo Bluetooth.

Èe ste komplet povezali s predvajalnikom glasbe (ali mobilnim 
telefonom, ki ima funkcijo predvajanja glasbe) po povezovalnem kablu, 
poi¹èite informacije o upravljanju predvajanja glasbe v priroèniku za 
uporabo predvajalnika (ali telefona).

Èe ste komplet povezali z zdru¾ljivim predvajalnikom glasbe (ali 
zdru¾ljivim telefonom Nokia, ki ima funkcijo predvajanja glasbe) po 
povezavi Bluetooth, pritisnite , da bi zaèasno ustavili ali nadaljevali 
predvajanje glasbe. Na prej¹njo ali naslednjo skladbo se pomaknete tako, 
da na kratko pritisnete kolesce Navi in ga v treh sekundah zavrtite v 
desno ali levo.
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Èe se med poslu¹anjem glasbe predvaja navodilo navigacijske 
programske opreme, se zvok predvajalnika zaèasno izkljuèi.

Èe uporabljate funkcijo za predvajanje glasbe v telefonu, boste morda 
lahko soèasno tudi klicali in sprejemali klice. Podrobnosti lahko 
preberete v priroèniku za uporabo telefona.

Ko je kabel za zaznavanje v¾iga prikljuèen, zaèasno ustavite ali izklopite 
predvajalnik glasbe (ali funkcijo predvajanja glasbe v telefonu) ali pa 
potem, ko izkljuèite kontakt za v¾ig, odklopite predvajalnik ali telefon od 
kompleta, da bi prepreèili nenamerno izpraznitev akumulatorja.

■ Preklic opozarjanja na koledarski dogodek
Ko telefon opozarja na koledarski dogodek, ustavite opozarjanje tako, da 
pritisnete tipko , èe telefon podpira uporabo te funkcije s 
kompletom. Veè o uporabi koledarja lahko preberete v priroèniku za 
uporabo telefona.

■ Navigacijski paket Nokia LD-2
Èe komplet uporabljate s to dodatno opremo, lahko na zaslonu telefona 
vidite zemljevid, po zvoèniku kompleta ali avtomobilskih zvoènikih pa se 
predvajajo glasovna navodila za vo¾njo. Èe ¾elite prilagoditi glasnost ali 
ponoviti zadnje navodilo, zavrtite kolesce Navi.

■ Odpravljanje te¾av

Te¾ave pri povezovanju
Kompleta in telefona ne morem povezati po povezavi Bluetooth.
• Preprièajte se, da je komplet vklopljen in seznanjen s telefonom.

• Preprièajte se, da je v telefonu vkljuèena funkcija Bluetooth.

• S kompletom ne sme biti po povezovalnem kablu povezan noben 
telefon.

Komplet ne vzpostavi povezave Bluetooth z mojim seznanjenim 
telefonom, ko vkljuèim kontakt za v¾ig motorja ali vklopim komplet.
• Preprièajte se, da je v telefonu vkljuèena funkcija Bluetooth.
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• Preprièajte se, da je telefon nastavljen tako, da se samodejno pove¾e 
s kompletom, ko je ta vklopljen.

Moj avtoradio nima stereo ali pomo¾nega zvoènega vhoda.
Naroèite serviserju, ki bo vgradil komplet, naj uporabi adapter, ki 
omogoèa povezavo stereo izhodov kompleta na drug vhod na avtoradiu 
(na primer prikljuèek za menjalnik CD-jev).

Zdru¾ljivega predvajalnika glasbe ne morem seznaniti s kompletom.
Preverite, ali je koda Bluetooth predvajalnika glasbe 0000. Èe to ne dr¾i, 
spremenite privzeto geslo Bluetooth na 0000, kot je opisano v priroèniku 
za uporabo predvajalnika.

Te¾ave z zvokom
Sogovornik me med klicem ne sli¹i.
• Preprièajte se, da mikrofon kompleta ni izklopljen.

• Preprièajte se, da je telefon pravilno povezan s kompletom po 
povezovalnem kablu ali povezavi Bluetooth.

Kakovost zvoka je slaba ali pa zvoka sploh ne sli¹im.
• Èe uporabljate kabelsko povezavo, preverite, ali je povezovalni kabel 

pravilno prikljuèen na telefon.

• Èe je komplet prikljuèen na avtoradio, preverite, ali je njegova 
glasnost ustrezno nastavljena. 

Preprièajte se tudi, da komplet uporablja levi kanal prikljuèka za 
stereo izhod. Mono izhod kompleta je namenjen uporabi z zvoènikom 
in ne deluje pravilno, èe ga prikljuèite na avtoradio.

• Èe je komplet prikljuèen na prilo¾eni zvoènik, preverite, ali je 
glasnost kompleta ustrezno nastavljena.

Komplet za vgradnjo v vozilo ne predvaja zvoka v stereo naèinu.
• Nastavite komplet na stereo naèin. Glejte Nastavitev mono ali stereo 

naèina na strani 22.

• Preprièajte se, da je avtoradio nastavljen tako, da sprejema zvok po 
stereo vhodu.

• Preprièajte se, da ste v avtoradiu izbrali pravi zvoèni vir.
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• Preverite, ali je glasnost avtoradia ustrezno nastavljena.

Kakovost zvoka predvajalnika glasbe je podobna telefonskim klicem.
• Preverite, ali se nastavitev mono oziroma stereo naèina ujema z 

izbrano mo¾nostjo vgradnje. Glejte Izbira mo¾nosti vgradnje na 
strani 21 in Nastavitev mono ali stereo naèina na strani 22.

• Èe uporabljate funkcijo predvajanja glasbe v telefonu, preverite, ali je 
va¹ telefon na seznamu zdru¾ljivih naprav v razdelku za podporo 
uporabnikom kompleta na spletnem mestu www.nokia.com.

Ne sli¹im glasbe, ki jo predvajata predvajalnik ali telefon, ko sta 
prikljuèena na komplet.
• Èe uporabljate funkcijo predvajanja glasbe v telefonu, preverite, ali je 

va¹ telefon na seznamu zdru¾ljivih naprav v razdelku za podporo 
uporabnikom kompleta na spletnem mestu www.nokia.com.

• Preverite, ali je telefon oziroma predvajalnik glasbe pravilno povezan 
s kompletom.

• Preprièajte se, da je komplet pravilno prikljuèen na stereo vhod 
avtoradia. Glejte Izbira mo¾nosti vgradnje na strani 21 ali pa se 
obrnite na serviserja, ki je komplet vgradil v avtomobil.

• Preprièajte se, da je komplet nastavljen na stereo naèin. Glejte 
Nastavitev mono ali stereo naèina na strani 22.

Zvok avtoradia se ne izklopi, ko sprejmem klic ali ko navigacijski 
paket Nokia LD-2 predvaja navodilo za vo¾njo.
Serviser, ki je komplet vgradil, naj preveri, ali je linija za izklop zvoka 
pravilno povezana.

Druge te¾ave
Komplet se ne vklopi, ko obrnem kljuè za v¾ig.
Serviser, ki je komplet vgradil, naj preveri, ali je kabel za zaznavanje 
v¾iga pravilno prikljuèen.

Baterija telefona se ne polni, ko je ta prikljuèen na komplet.
Preverite, ali so vsi kabli pravilno prikljuèeni.
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4. Vgradnja

■ Varnostni napotki
Pri vgradnji kompleta upo¹tevajte naslednje varnostne napotke.

• Komplet za vgradnjo v vozilo lahko namesti ali popravlja samo 
usposobljen serviser, pri tem pa mora uporabiti odobrene originalne 
dele Nokia iz prodajnega paketa. Nepravilna vgradnja ali servisiranje 
sta lahko nevarna in lahko iznièita vsako garancijo za komplet. 

Ne pozabite, da je komplet za vgradnjo v vozilo zapletena tehnièna 
naprava, ki zahteva strokovno vgradnjo s posebnimi orodji in 
posebno znanje. 

• Navodila v tem priroèniku so splo¹ne smernice za vgradnjo kompleta 
v avtomobil. Zaradi ¹tevilnih vrst in modelov avtomobilov v navodilu 
ni mogoèe upo¹tevati tehniènih zahtev za posamezna vozila. 
Podrobnej¹e informacije o svojem avtomobilu lahko dobite pri 
proizvajalcu.

• Ta komplet za vgradnjo v vozilo je namenjen samo za vozila z 
12-voltnim napajanjem z ozemljenim negativnim polom. Uporaba z 
drugimi napetostmi ali drugaèno polariteto bo opremo po¹kodovala.

• Upo¹tevajte, da imajo dana¹nji sistemi v vozilih vgrajene raèunalnike, 
v katerih so shranjeni kljuèni parametri o vozilu. Nepravilen odklop 
akumulatorja v vozilu lahko povzroèi izgubo podatkov, sistem pa je 
po tem te¾ko ponovno vzpostaviti. Èe vas skrbi kar koli, se pred 
zaèetkom vgradnje obrnite na prodajalca vozila.

• Opreme za vgradnjo v vozilo ne prikljuèite na visokonapetostno 
napeljavo sistema za v¾ig.

• Ko name¹èate dele kompleta, poskrbite, da ne bodo ovirali krmilnega, 
zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zraènih blazin). 
Komplet in njegovi deli ne smejo biti name¹èeni tako, da bi ob 
morebitni nesreèi udarili vanje.

Pri name¹èanju mobilnega dr¾ala poskrbite, da bo zaslon telefona 
zlahka viden uporabniku.
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• Va¹ serviser ali prodajalec vam bo lahko svetoval o primernih mestih 
v va¹em vozilu, na katerih za namestitev opreme ne bo treba vrtati.

• Ko vgrajujete opremo v avtomobil, ne kadite. Poskrbite, da v bli¾ini ne 
bo virov ognja ali ¾arenja.

• Pazite, da med vgradnjo ne po¹kodujete elektriènih kablov, napeljave 
za gorivo in zavore ali varnostne opreme.

• Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov 
v vozilu, èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so nepravilno vgrajeni (npr. 
sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni 
sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zraènih blazin). 
Èe opazite napako ali spremembo v delovanju tak¹nega sistema, se 
obrnite na prodajalca vozila.

• Kable polo¾ite tako, da ne bodo izpostavljeni mehanskim 
obremenitvam (npr. pod sede¾i ali prek ostrih robov).

■ Mo¾nosti povezovanja
Komplet lahko po kablu ali brez¾ièni povezavi Bluetooth pove¾ete z 
zdru¾ljivim mobilnim telefonom ali predvajalnikom glasbe. Zvoèno 
povezavo med kompletom in zdru¾ljivim avtomobilskim radijskim 
sistemom lahko uredite na veè naèinov.

Kabelska povezava
Kompletu je lahko prilo¾enih veè povezovalnih kablov z razliènimi vtièi. 
Lahko imajo na primer vtiè Pop-PortTM ali pa vtiè za napajanje in 
3,5-milimetrski zvoèni vtiè. Kabel izberite glede na naprave, ki jih boste 
uporabljali s kompletom. Veè informacij o kablih lahko preberete v 
razdelku Povezovalni kabli na strani 27.

Povezava Bluetooth
Èe ¾elite uporabljati povezavo Bluetooth, potrebujete zdru¾ljiv mobilni 
telefon, ki podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth. Veè informacij 
boste na¹li na straneh 10 in 20.
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Zvoèna povezava
Zvoène izhode kompleta lahko prikljuèite na zvoène vhode radijskega 
sistema v avtomobilu na veè naèinov. Navodila za nastavitev mono ali 
stereo naèina kompleta, glede na izbrano mo¾nost vgradnje, so v 
razdelku Nastavitev mono ali stereo naèina na strani 22.

Izbira mo¾nosti vgradnje
Da bi omogoèili uporabo kompleta z radijskim sistemom avtomobila, 
izberite eno od naslednjih mo¾nosti vgradnje, glede na funkcije 
radijskega sistema.

Naèini vgradnje z mono zvokom

Naèini vgradnje s stereo zvokom

•  – Zvoènik, ki je prilo¾en kompletu

• 1 – Izklop zvoka avtoradia

• 2 – Mono/telefonski vhod avtoradia

• 3 – Stereo/pomo¾ni zvoèni vhod avtoradia

•  – Mono izhod kompleta

•  – Izklop zvoka kompleta; glejte tudi Sistemski kabel na strani 26

•  – Stereo izhod kompleta

A1

2

1

3

A2

2

1

3

B1

2

1

3

B2

2

1

3
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Èe stereo izhoda kompleta ne morete povezati s stereo/pomo¾nim 
vhodom avtoradia (da bi na primer komplet predvajal glasbo v stereo 
naèinu), izberite mo¾nost A1 ali A2 in nastavite zvoèni naèin na mono. 
Èe ima avtoradio mono/telefonski vhod, izberite mo¾nost A2. Drugaèe 
izberite mo¾nost A1 in uporabite prilo¾eni zvoènik. Èe va¹ avtoradio 
nima prikljuèka za izklop zvoka, lahko ta linija ostane nepovezana. Veè 
informacij boste na¹li v razdelku Sistemski kabel na strani 26.

Èe komplet prikljuèite na stereo/pomo¾ni vhod (pomo¾ni prikljuèek 
(aux-in) ali prikljuèek za menjalnik CD-jev) avtoradia, izberite mo¾nost 
B1 ali B2 in nastavite zvoèni naèin na stereo. Èe ima avtoradio mono/
telefonski vhod, lahko izberete mo¾nost B2 z uporabo avtomobilskih 
zvoènikov, ki omogoèa bolj¹o kakovost zvoka. Èe va¹ avtoradio nima 
prikljuèka za izklop zvoka, lahko ta linija ostane nepovezana. Avtoradia 
ne prikljuèite na mono izhod kompleta. Mono izhod je namenjen uporabi 
z zvoènikom in ne deluje pravilno, èe ga prikljuèite na avtoradio.

Èe izberete eno od mo¾nosti vgradnje, ki uporablja prilo¾eni zvoènik, 
boste glasovne klice, zvonjenje in navodila za navigacijo sli¹ali tudi, ko 
bo avtoradio izklopljen. Namesto da bi uporabili prilo¾eni zvoènik, lahko 
prek releja na komplet prikljuèite enega od avtomobilskih zvoènikov, èe 
je impedanca zvoènika vsaj 4 ome. V tem primeru pove¾ite z relejem tudi 
prikljuèek za izklop zvoka. Èe je impedanca veèja od 8 omov, bo izhodna 
moè precej manj¹a kot sicer.

Nastavitev mono ali stereo naèina
Nastavite komplet na mono (privzeta nastavitev) ali stereo naèin, glede 
na izbrano mo¾nost vgradnje. Med naèinoma preklopite tako, da 
izkljuèite komplet (èe je vkljuèen), pritisnete kolesce Navi, nato pa v 
5 sekundah za 10 sekund pridr¾ite . 

Ko preklopite na mono naèin, komplet zapiska z visokim tonom, luèka pa 
nekaj sekund poèasi utripa.

Ko preklopite na stereo naèin, se komplet oglasi z nizkim tonom, luèka 
pa utripa v ritmu zvoka.
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■ Vgradnja kompleta v vozilo
V tem razdelku je opisana namestitev delov kompleta v vozilo. Glejte 
razdelek Sestavni deli na strani 8.

Primer pravilne vgradnje, ki vkljuèuje sprejemnik GPS (v prodaji posebej) 
na vrhu armaturne plo¹èe

Prostoroèna enota HF-20
Prostoroèna enota ima naslednje prikljuèke. Simboli so natisnjeni na 
spodnjem delu enote.

•  – Napajalni prikljuèek za sistemski kabel PCU-4

•  – Mono zvoèni izhod za zvoènik SP-3

•  – Prikljuèek za povezovalni kabel

•  – Prikljuèek za vhodno napravo CU-8

•  – Prikljuèek za sprejemnik GPS
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•  – Stereo zvoèni izhod za avtomobilski radijski sistem

•  – Prikljuèek za mikrofon MP-2

Ko name¹èate prostoroèno enoto, se preprièajte, ali bosta kabla za 
mikrofon in zvoènik dovolj dolga in ali ju boste lahko prikljuèili.

Prostoroène enote ne vgradite v kovinsko ohi¹je ali na kovinsko povr¹ino, 
ker bi se s tem poslab¹ala kakovost povezave Bluetooth med 
prostoroèno enoto in napravo Bluetooth, povezano s kompletom. Da bi 
bila povezava èim bolj¹a, mora biti razdalja med prostoroèno enoto in 
kovinsko povr¹ino veèja od 4 mm.

Za vgradnjo prostoroène enote uporabite prilo¾ene pritrdilne plo¹èice, 
enako kot za vhodno napravo (glejte slike v razdelku Vhodna naprava od 
strani 24 naprej). Loèite pritrdilni plo¹èici. Plo¹èico najprej prilepite na 
spodnji strani: z lepljive strani odlepite za¹èitno plast in pritrdite 
plo¹èico na ¾eleno mesto v vozilu. Povr¹ina, kamor jo nameravate 
prilepiti, mora biti suha in popolnoma èista.

Plo¹èico pritrdite tako, da z lepljive strani odlepite za¹èitno plast in 
plo¹èico namestite na spodnji del prostoroène enote.

Prostoroèno enoto trdno pritisnite na plo¹èico. Preprièajte se, da je 
name¹èena varno in zanesljivo.

Vhodna naprava
Vhodna naprava mora biti name¹èena tako, da bo zlahka dosegljiva za 
uporabnika. Ko name¹èate dele kompleta, poskrbite, da ne bodo ovirali 
krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zraènih 
blazin). 

Kabel vhodne naprave mora biti dovolj dolg za prikljuèitev na 
prostoroèno enoto. Najbolj¹e mesto za namestitev vhodne naprave je 
vodoravno na konzolo med voznikovim in sovoznikovim sede¾em tako, 
da so tipke obrnjene proti sprednjemu delu vozila.

Za pritrditev vhodne naprave uporabite pritrdilne plo¹èice, prilo¾ene 
kompletu. Loèite pritrdilni plo¹èici (1). Plo¹èico najprej prilepite na 
spodnji strani: z lepljive strani odlepite za¹èitno plast (2) in pritrdite 
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plo¹èico na ¾eleno mesto v vozilu. Povr¹ina, na katero jo nameravate 
prilepiti, mora biti suha in popolnoma èista.

Potem prilepite plo¹èico ¹e na zgornji strani: z lepljive strani odlepite 
za¹èitno plast (2) in pritrdite plo¹èico na spodnji del vhodne naprave (3).

Vhodno napravo (4) trdno pritisnite na plo¹èico. Preprièajte se, da je 
name¹èena varno in zanesljivo.

Zvoènik
Da bi zagotovili kakovosten zvok, namestite zvoènik tako, da je usmerjen 
proti uporabniku. Mikrofon mora biti vgrajen najmanj en meter od 
zvoènika, da ne pride do ne¾elene zvoène povratne zveze.

Prikljuèite zvoènik na mono izhod kompleta. Komplet lahko pove¾ete z 
zdru¾ljivim avtomobilskim radijskim sistemom. Podrobnosti lahko 
preberete v razdelku Zvoèna povezava na strani 21.

Mikrofon
Pozorno izberite mesto za vgradnjo mikrofona, da bo kakovost prenosa 
zvoka èim bolj¹a.

Mikrofon namestite pribli¾no 30 centimetrov od voznikove glave, 
usmerjen naj bo proti ustom. Izku¹nje ka¾ejo, da je najprimernej¹e mesto 
blizu vzvratnega ogledala ali senènika. Mikrofon mora biti vgrajen 
najmanj en meter od zvoènika kompleta, da ne pride do ne¾elene zvoène 
povratne zveze.

Mikrofon namestite tako, da ni izpostavljen pretoku zraka iz 
prezraèevalnih odprtin. Kabla za mikrofon ne polagajte v sisteme za 
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ogrevanje, prezraèevanje ali klimatizacijo. Mikrofon pritrdite s 
prilo¾enim dvostranskim lepilnim trakom, saj tako prepreèite, da bi se 
vibracije karoserije prena¹ale v notranjost in bi hrup motil klice.

Vtiè mikrofona vstavite v prikljuèek za mikrofon na prostoroèni enoti in 
ga zasuèite v smeri urnega kazalca, da se trdno zaskoèi. Uporaba 
katerega koli drugega mikrofona razen tistega, ki je prilo¾en kompletu 
za vgradnjo v vozilo (MP-2), lahko vpliva na kakovost zvoka.

Sistemski kabel
Sistemski kabel ima naslednje ¾ice in varovalke:

• +12 V, akumulator +, rdeèa (1)

• Ozemljitev, akumulator –, èrna (2)

• Izklop zvoka avtoradia, rumena (3)

• Zaznavanje v¾iga, modra (4)

• Varovalka 2 A (5)

• Varovalka 1 A (6)

Kabel pove¾ite po naslednjem postopku:

1. Èrno ¾ico prikljuèite na ozemljitveno toèko vozila.

2. Rumeno ¾ico pove¾ite s prikljuèkom za izklop zvoka na avtoradiu.

Ob sprejemu klica komplet pove¾e rumeno linijo na ozemljitev in 
tako izklopi zvok avtoradia. Po klicu rumena linija ni veè povezana na 
ozemljitev in zvok avtoradia se spet vklopi.

Èe va¹ avtoradio nima prikljuèka za izklop zvoka, lahko ta linija 
ostane nepovezana. V tem primeru se zvok avtoradia ne bo 
samodejno izklopil, ko boste sprejeli klic.
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Za izklop zvoka avtoradia in neposredno povezavo kompleta na 
avtomobilske zvoènike lahko uporabite dodaten rele. Signal za izklop 
zvoka bo preklopil rele.

3. Modro ¾ico prikljuèite na avtomobilski kontakt za zaznavanje v¾iga 
prek prilo¾ene varovalke 1 A.

Nekatera vozila ne podpirajo povezave za zaznavanje v¾iga. V tem 
primeru lahko modro ¾ico pustite nepovezano, vendar se tako 
komplet ne bo samodejno izklopil, ko izkljuèite kontakt za v¾ig.

Èe ¾ica za zaznavanje v¾iga ni povezana, se komplet po dveh 
minutah samodejno izklopi (èe ni povezan s telefonom), kar 
prepreèuje nenamerno izpraznitev akumulatorja.

4. Rdeèo ¾ico pove¾ite na pozitivni prikljuèek 12-voltnega 
avtomobilskega akumulatorja s prilo¾eno varovalko 2 A.

5. ©tiripolni vtiè sistemskega kabla vtaknite v prikljuèek za napajanje na 
prostoroèni enoti.

Povezovalni kabli
Kompletu je lahko prilo¾enih veè povezovalnih kablov z razliènimi vtièi. 
Lahko imajo na primer vtiè Pop-Port ali pa vtiè za napajanje in 3,5-
milimetrski zvoèni vtiè. Kabel izberite glede na naprave, ki jih boste 
uporabljali s kompletom.

Èe ¾elite komplet povezati z zdru¾ljivim telefonom s prikljuèkom Pop-
Port in z njim tudi polniti baterijo telefona, izberite kabel z vtièem Pop-
Port. Èe namestite ta kabel, boste lahko komplet uporabljali s 
predvajalnikom glasbe samo po povezavi Bluetooth.

Èe ¾elite komplet povezati z zdru¾ljivim telefonom z uporabo vmesnika 
Bluetooth in predvajalnikom glasbe, ki ima zdru¾ljiv 3,5-milimetrski 
zvoèni prikljuèek, izberite kabel z vtièem za napajanje in 3,5-
milimetrskim zvoènim prikljuèkom. Èe ¾elite med uporabo kompleta 
polniti baterijo zdru¾ljivega telefona Nokia, pove¾ite vtiè za napajanje z 
zdru¾ljivim telefonom.

Kabel prikljuèite tako, da njegov konec z besedilom TOP previdno 
vstavite v prikljuèek  na prostoroèni enoti, tako da je besedilo obrnjeno 
navzgor. Èe uporabite kabel z vtièem Pop-Port, ga vstavite v prikljuèek 
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Pop-Port ustreznega mobilnega dr¾ala (ko telefon vstavite v dr¾alo, se 
pove¾e s kompletom). Èe uporabite kabel z vtièem za napajanje in 
3,5-milimetrskim zvoènim vtièem, vstavite vtiè za napajanje v telefon, 
zvoènega pa v predvajalnik glasbe.

Èe uporabite kabel z veè vtièi, lahko neuporabljene ¾ice upognete stran, 
da bi jih skrili. Med seboj se ne smejo dotikati, da ne bi pri¹lo do kratkega 
stika.

Mobilno dr¾alo
Èe je telefon povezan s kompletom po kablu, morate uporabiti zdru¾ljivo 
mobilno dr¾alo.

Ko name¹èate mobilno dr¾alo, poskrbite, da bo zaslon telefona dobro 
viden uporabniku in da dr¾alo ne bo oviralo krmilnega, zavornega ali 
drugih sistemov v vozilu (na primer zraènih blazin). Navodila za 
namestitev najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z dr¾alom.

Èe uporabljate univerzalno dr¾alo (tako, ki se lahko uporablja z 
razliènimi modeli telefonov), boste morda morali prikljuèiti povezovalni 
kabel neposredno na telefon potem, ko bo ta v dr¾alu.

■ Druga dodatna oprema
Funkcionalnost kompleta za vgradnjo v vozilo lahko raz¹irite z drugo 
dodatno opremo, ki je v prodaji posebej. Glede ustrezne opreme, ki jo 
lahko uporabljate s kompletom, se posvetujte s prodajalcem ali 
serviserjem. Uporabljajte samo odobreno in zdru¾ljivo opremo.

Navigacijski paket Nokia LD-2
Ta oprema vkljuèuje sprejemnik GPS, ki ga pritrdite v vozilo, in 
navigacijsko programsko opremo, ki jo namestite v mobilni telefon.

Sprejemnik GPS prilepite z prilo¾enim lepilnim trakom na ustrezno 
mesto, kjer ga ne bo niè prekrivalo, na primer na zgornji del armaturne 
plo¹èe. Sprejemnik GPS namestite tako, da bo njegov zgornji del obrnjen 
proti nebu.
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Ko je sprejemnik GPS name¹èen, ga pove¾ite z ustreznim prikljuèkom na 
prostoroèni enoti. Glejte Prostoroèna enota HF-20 na strani 23.

Navodila za uporabo navigacijske programske opreme so v priroèniku za 
uporabo navigacijskega paketa Nokia LD-2.

Antenski spojnik in zunanja antena
Z antenskim spojnikom lahko komplet pove¾ete z zunanjo anteno. 
Zunanja antena izbolj¹a sprejem signala mobilnega omre¾ja v vozilu. 
Informacije o razpolo¾ljivosti lahko dobite pri svojem prodajalcu.

Opomba: Da bi zadovoljili zahteve glede izpostavljenosti 
radiofrekvenènemu sevanju, pritrdite zunanjo anteno tako, da je 
oddaljena vsaj 20 cm od vseh oseb in da ojaèevanje zunanje antene ne 
presega 3 dB.

■ Preverjanje delovanja kompleta
Po vgradnji je treba preveriti, èe je komplet ustrezno vgrajen in èe 
pravilno deluje. Glejte tudi Odpravljanje te¾av na strani 16.
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Nega in vzdr¾evanje

Va¹ komplet za vgradnjo v vozilo je vrhunsko zasnovan in izdelan, zato je treba z 
njim skrbno ravnati. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste la¾je za¹èitili 
garancijo svoje naprave.

• Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.

• Skrbite, da bo komplet za vgradnjo v vozilo vedno suh. Padavine, vlaga in vse 
tekoèine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo korozijo 
elektronskih vezij.

• Ne uporabljajte in ne hranite kompleta za vgradnjo v vozilo v pra¹nem ali 
umazanem okolju. Njegovi gibljivi in elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Kompleta ne sku¹ajte odpreti. Nestrokovni posegi lahko napravo po¹kodujejo.

• Za èi¹èenje delov kompleta ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih 
detergentov. 

• Delov kompleta ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreèi 
pravilno delovanje.

Èe komplet ne deluje pravilno, odnesite del, ki povzroèa te¾ave, v popravilo v 
najbli¾ji poobla¹èeni servis.
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Dodatni varnostni napotki

■ Vozila
Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, èe 
niso ustrezno za¹èiteni ali èe so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko 
vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor 
hitrosti, sistemi zraènih blazin). Veè informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali 
njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko iznièita garancijo 
za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brez¾ièna oprema v va¹em vozilu pravilno 
vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prena¹ajte vnetljivih tekoèin, 
plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno 
opremo. Upo¹tevajte, da se v vozilih, opremljenih z zraèno blazino, ta napihne 
zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih 
brez¾iènih naprav èez zraèno blazino ali v obmoèju, ki ga zasede napihnjena 
blazina. Èe so brez¾iène naprave v vozilu name¹èene nepravilno in se zraèna 
blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih po¹kodb.


