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G ü v e n l i ð i n i z  Ý ç i n
Güvenliðiniz Ýçin

Bu basit talimatlarý okuyun. Bunlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý 
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklardan 
uzak tutun.

GÜVENLÝ BÝÇÝMDE AÇIN
Mobil telefonun kullanýmý yasaklandýðýnda ya da giriþim veya tehlike 
oluþturabileceði durumda cihazý açmayýn.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere 
ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol 
güvenliði olmalýdýr.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý düþürebilen giriþime karþý hassas 
olabilir.

YAKIT DOLDURULURKEN KAPATIN
Cihazý yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýtlarýn veya 
kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn.

DÝNAMÝT PATLATMA ALANLARINDA KAPATIN
Tüm sýnýrlamalara uyun. Dinamitle patlatma iþleminin devam ettiði 
alanlarda cihazý kullanmayýn. 

YETKÝLÝ SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn 
kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.
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H ý z l ý  b a þ l a n g ý ç
Hýzlý baþlangýç

Bu bölümde araç kitinin temel özellikleri kýsaca açýklanmaktadýr. 
Ayrýntýlar için, bu kullaným kýlavuzundaki ilgili bölümlere bakýn.

■ Giriþ cihazý
Mikrofonun sesini kýsma tuþu (1)
• Arama sýrasýnda mikrofonun sesini 

kýsmak veya açmak için basýn.

• Eþleþtirilmiþ müzik çalarla Bluetooth 
baðlantýsýný kurmak için basýn.

• Müzik dinlerken, Bluetooth 
teknolojisini destekleyen müzik 
çalarda çalmayý duraklatmak veya 
devam ettirmek için basýn.

Sesli arama tuþu (2)
• Uyumlu bir telefonla sesli aramayý etkinleþtirmek için yaklaþýk 

1 saniye süreyle basýlý tutun.

Arama tuþu (3)
• Aramayý yanýtlamak veya etkin aramalar arasýnda geçiþ yapmak ve 

aramayý beklemeye almak için basýn.

• Son aranan numarayý yeniden aramak için iki kez basýn.

Bitirme tuþu (4)
• Aramayý sonlandýrmak veya reddetmek için basýn.

Gösterge ýþýðý (5)
Araç kitinin durumunu gösterir.

NaviTM döner düðme (6)
• Etkin aramaya araç kiti ve telefon arasýnda geçiþ yaptýrmak için 

yaklaþýk bir saniye süreyle basýlý tutun (Bluetooth baðlantýsýnda).
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H ý z l ý  b a þ l a n g ý ç
• Arama sýrasýnda ya da müzik çalarýnýzdan müzik dinlerken ses 
düzeyini ayarlamak için saða veya sola çevirin.

• Müzik çalardaki bir sonraki veya bir önceki parçaya gitmek için 
hafifçe basýn ve saða ya da sola çevirin.

• Navigasyon donanýmýný kullanýrken, ses düzeyini ayarlamak için saða 
veya sola çevirin ve son sürüþ talimatýný tekrarlayýn.

■ Kablosuz Bluetooth baðlantýsý kurma

Ýlk kez bir telefonla kurulum yapma
1. Telefonunuzu ve araç kitinizi açýn (bkz: s. 9).

2. Telefonunuzdaki Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth 
cihazlarýný aramasý için telefonunuzu ayarlayýn.

3. Bulunan cihazlar listesinden araç kitini (Nokia CK-20W) seçin.

4. Araç kitini telefonunuzla eþleþtirmek ve telefonunuza baðlamak için 
Bluetooth þifresini 0000 olarak girin. Gerekiyorsa, telefona baðlantýyý 
onaylayýn.

Araç kitini müzik çalarla baðlamak için, bkz: s. 12.

Araç kitini eþleþtirilmiþ telefona el ile baðlama
Telefonunuzu araç kiti ile eþleþtirdiyseniz, Navi döner düðmesini yaklaþýk 
1 saniye basýlý tutun. Telefonla baðlandýðýnda araç kiti bip sesi çýkarýr.
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G i r i þ
1. Giriþ

Nokia Multimedya Araç Kiti ahizesiz kullaným birimiyle arama 
yapmanýza ve gelen aramayý cevaplamanýza ve araçtaki uyumlu müzik 
çalarý kullanmanýza izin verir.

Araç kitini, sizi sözlü sürüþ talimatlarýyla ve harita görüntüleriyle veya 
cep telefonunuzun ekranýnda görüntülediði manevra simgeleriyle 
hedefinize yönlendiren Nokia Navigasyon Paketi LD-2 ile birlikte de 
kullanabilirsiniz. Navigasyon paketi ayrý olarak satýn alýnabilir.

Araç kiti, uyumlu bir telefona ve müzik çalara kablo veya Bluetooth 
kablosuz baðlantýsý kullanýlarak baðlanabilir.

Araç kitini profesyonel olarak monte ettirmeden ve kullanmadan önce 
bu kýlavuzu dikkatlice okuyun. Telefonunuz için önemli güvenlik ve 
bakým bilgilerinin bulunduðu kullaným kýlavuzunu ve müzik çalarýnýzý 
kullaným kýlavuzunu da okuyun. 

Araç kitinin kurulumu ve çalýþtýrýlmasý Baþlarken s. 8 ve Çalýþtýrma 
s. 14’te açýklanmaktadýr. 

Araç kitinin montajý Montaj s. 20’de açýklanmaktadýr. Araç kiti yalnýzca 
satýþ paketiyle birlikte gelen onaylanmýþ orijinal Nokia parçalarýný 
kullanan uzman bir servis teknisyeni tarafýndan monte edilmelidir.
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B a þ l a r k e n
2. Baþlarken

■ Parçalar
Araç kiti aþaðýdaki parçalarý içerir:

• Ahizesiz kullaným birimi HF-20 (1)

• Giriþ cihazý CU-8 (2)

• Hoparlör SP-3 (3)

• Mikrofon MP-2 (4)

• Güç kablosu PCU-4 (5)

• Baðlantý kablolarý (6); kablolarýn tümü resimde gösterilmemiþtir

• GPS alýcýsý (7) Nokia Navigasyon Paketi LD-2’de bulunmaktadýr (ayrý 
satýlýr)

7
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B a þ l a r k e n
Giriþ cihazý CU-8
• Mikrofonun sesini kýsma tuþu  (1)

• Sesli arama tuþu  (2)

• Arama tuþu  (3)

• Bitirme tuþu  (4)

• Gösterge ýþýðý (5)

• Navi döner düðmesi (6)

■ Araç kitini açma veya kapatma

Açma
Kontak algýlama kablosunun baðlanmamýþ olduðu durumda, Bluetooth 
baðlantýsý kullanýyorsanýz Navi döner düðmesine basýn veya verilen 
baðlantý kablosunu kullanarak telefonunuzu araç kitine baðlayýn.

Kontak algýlama kablosunun baðlanmýþ olduðu durumda, aracýn 
kontaðýný açýn, (Bluetooth baðlantýsý kullanýyorsanýz) Navi döner 
düðmesine basýn veya verilen baðlantý kablosunu kullanarak 
telefonunuzu araç kitine baðlayýn.

Araç kiti açýldýðýnda, giriþ cihazýnýn gösterge ýþýðý yanar.

Kapatma
Kontak algýlama kablosu baðlanmamýþsa, telefonun araç kiti ile 
baðlantýsýný kesin. Araç kiti 2 dakika sonra kapanýr. Araç kiti 
kapandýðýnda, giriþ cihazýnýn gösterge ýþýðý söner. Aracýn kontaðýný 
kapattýktan sonra, araç aküsünün yanlýþlýkla boþalmasýný önlemek için 
telefonu araç kitine baðlý býrakmayýn.

Kontak algýlama kablosu baðlanmýþsa, araç kontaðýný kapatýn. Arama 
sýrasýnda veya telefonun müzik çalarýndan araç üzerinden müzik 
dinlerken kontaðý kapatýrsanýz, araç kiti aramayý sonlandýrdýktan, müzik 
çalardan müzik dinlemeyi býraktýktan veya telefonun baðlantýsýný araç 
kitinden kestikten sonra kapanýr (bkz: s. 12).
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B a þ l a r k e n
■ Telefonunuzu araç kitine baðlama
Araç kitinin nasýl monte edildiðine baðlý olarak kablo veya Bluetooth 
baðlantýsý kullanarak uyumlu bir cep telefonunu araç kitine 
baðlayabilirsiniz. Mevcut montaj seçenekleri için bkz: s. 21.

Kablo baðlantýsý
Uyumlu bir telefonu araç kitine baðlamak için, telefonu uyumlu bir 
baðlantý kablosu ile araç kitine baðlý uyumlu bir telefon tutucusuna (ayrý 
satýlýr) yerleþtirin veya baðlantý kablosunu doðrudan telefona takýn. 
Telefonun araç kiti ile baðlantýsýný kesmek için, telefonu telefon 
tutucusundan çýkarýn ve baðlantý kablosunu telefondan çýkarýn.

Evrensel bir telefon tutucusu kullanýyorsanýz, telefonu tutucuya 
yerleþtirdikten sonra baðlantý kablosunu doðrudan telefonunuza 
baðlamanýz gerekebilir.

Telefon, þarjý destekleyen (CA-76 gibi) uyumlu bir baðlantý kablosu 
kullanýlarak araç kitine baðlandýðýnda, araç kiti telefonun bataryasýný da 
þarj eder.

Araç kiti telefona kablo ile baðlandýðýnda, telefonu ahizesiz kullaným 
için araç kitine Bluetooth teknolojisini kullanarak baðlayamazsýnýz.

Bluetooth baðlantýsý
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu cihazlarýn kablo 
kullanmadan baðlanmasýný mümkün kýlar. Bluetooth baðlantýsý iki 
cihazýn ayný hat üzerinde karþý karþýya olmasýný gerektirmez ancak iki 
cihaz birbirine 10 metre (30 fit) mesafede olmalýdýr. Baðlantýlar, 
duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan 
giriþimlerden etkilenebilir.

Araç kiti aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Özelliði 1.2 ile 
uyumludur: Handsfree Profile (Ahizesiz Kullaným Profili) 1.5, Geliþmiþ 
Ses Daðýtým Profili (A2DP) 1.0 ve Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili 
(AVRCP) 1.0. Baþka cihazlarýn bu cihazla uyumluluðunu belirlemek için 
bu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn.

Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisini kullanma konusunda kýsýtlamalar 
olabilir. Yerel yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
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B a þ l a r k e n
Telefonunuzla baðlantý kurma
Bluetooth baðlantýsý için, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir 
cep telefonuna gerek vardýr. Telefon, araç kiti ile Bluetooth baðlantýsý 
kullanýlarak baðlanmýþsa, araç kitini kullanýrken telefonunuzu örneðin, 
çantan?zda tutmaya devam edebilirsiniz. Araç kitini kullanýrken uyumlu 
Nokia telefonunuzdaki bataryayý þarj etmek için, telefonu þarj kablosu 
üzerinden araç kitine baðlayýn. 

Telefonunuzu araç kitine Bluetooth teknolojisini kullanarak 
baðlayabilmeniz için önce araç kiti ile telefonu iliþkilendirmeniz 
(eþleþtirmeniz) gereklidir. Aþaðýdaki þekilde eþleþtirin:

1. Telefonu ve araç kitini açýn (bkz: s. 9).

2. Telefonunuzdaki Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth 
cihazlarýný aramasý için telefonunuzu ayarlayýn. Talimatlar için 
telefonunuzun kýlavuzuna bakýn.

3. Bulunan cihazlar listesinden araç kitini (Nokia CK-20W) seçin.

4. Araç kitini telefonunuzla eþleþtirmek ve telefonunuza baðlamak için 
Bluetooth þifresini 0000 olarak girin. Bazý telefonlarda 
eþleþtirmeden sonra baðlantýyý onaylamanýz gerekebilir. Ayrýntýlar 
için telefonunuzun kýlavuzuna bakýn. Araç kitini telefonunuzla 
yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gereklidir. 

Eþleþtirme baþarýyla gerçekleþtirilirse, araç kiti yüksek düzeyde bir bip 
sesi çalar ve o anda eþleþtirilmiþ olan Bluetooth cihazlarýný 
görüntüleyebileceðiniz telefon menüsünde görüntülenir. Araç kiti artýk 
eþleþtirilmiþ ve telefona baðlanmýþtýr ve kullanýma hazýrdýr. Eþleþtirme 
baþarýsýz olursa, araç kiti düþük düzeyde bir bip sesi çalar. Eþleþtirme 
talimatlarýný dikkatlice izleyerek yeniden eþleþtirmeyi deneyin.

Araç kitini toplam sekize kadar telefonla ve müzik çalarla 
eþleþtirebilirsiniz ancak bir seferde yalnýzca bir tek telefon ve bir tek 
müzik çalar baðlayabilirsiniz.

Araç kiti eþleþtirilmiþ bir telefona, yalnýzca telefonun açýk olmasý ve 
telefonun Bluetooth özelliðinin etkin olmasý durumunda baðlanabilir.
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B a þ l a r k e n
Araç kitini el ile baðlama
Araç kiti açýkken ve araç kitine herhangi bir telefon baðlamadýðýnýzda, 
araç kitini eþleþtirilmiþ telefonlarý aramasý için ayarlayabilirsiniz.

Aramayý baþlatmak için, Navi döner düðmesini yaklaþýk 1 saniye basýlý 
tutun. Arama sýrasýnda, giriþ cihazýnýn gösterge ýþýðý yanýp söner. Araç 
kiti öncelikle en son kullanýlan telefona baðlanmaya çalýþýr. 
Baðlanamazsa, araç kiti daha yakýn zamanda eþleþtirilmiþ diðer 
Bluetooth cihazlardan birine baðlanmayý dener. Telefonla baðlandýðýnda 
araç kiti bip sesi çýkarýr.

Araç kitini otomatik olarak baðlama
Araç kiti açýldýðýnda telefonunuzun araç kiti ile otomatik baðlantý 
kurmasý için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Nokia telefonlarýnda bunu 
yapmak için, Bluetooth menüsünden eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýnýzý 
deðiþtirin.

Araç kitini açtýðýnýzda ve kablo ile herhangi bir telefon baðlanmadýðýnda 
45 saniye içerisinde araç kiti en son kullanýlan telefonla Bluetooth 
baðlantýsý kurmaya çalýþýr. Baðlanamazsa, araç kiti daha yakýn zamanda 
eþleþtirilmiþ diðer Bluetooth cihazlardan birine baðlanmayý dener. 

Araç kitinin baðlantýsýný kesme
Araç kitinin telefonunuzla baðlantýsýný kesmek için, telefonunuzun 
Bluetooth menüsünden Bluetooth baðlantýsýný kapatýn veya araç kitini 
kapatýn.

Araç kiti ile baðlantýyý kesmek için eþleþtirmeyi silmeniz gerekmez.

Eþleþtirilmiþ cihazlar listesini silme
Araç kiti kendisiyle eþleþtirilen son sekiz Bluetooth cihazý için eþleþtirme 
bilgilerini kaydeder. Bu bilgileri silmek için, araç kitini kapatýn ve Navi 
döner düðmesini yaklaþýk 10 saniye basýlý tutun. Araç kiti bip sesi çalar.

■ Müzik çalarýnýzý araç kitine baðlama
Araç kitinin nasýl monte edildiðine baðlý olarak kablo veya Bluetooth 
baðlantýsý kullanarak uyumlu bir müzik çalarý araç kitine 
baðlayabilirsiniz. Mevcut montaj seçenekleri için bkz: s. 21.
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Kablo baðlantýsý
3,5 mm ses fiþine sahip baðlantý kablosunu kullanarak uyumlu müzik 
çalarý baðlayýn. Artýk müzik çalarý araç kiti ile kullanmaya baþlayabilirsiniz.

Araç kitine bir müzik çalar baðlamak istemiyorsanýz, baðlantý kablosunu 
verilen klipsle aracýn içerisinde istediðiniz bir yere tutturabilirsiniz.

Bluetooth baðlantýsý
Araç kitini Bluetooth baðlantýsý üzerinden uyumlu müzik çalarla ve 
telefonla ayný anda kullanabilirsiniz.

Bluetooth baðlantýsý için, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir 
müzik çalara ihtiyacýnýz vardýr.

Müzik çalarýnýzý araç kitine Bluetooth teknolojisini kullanarak 
baðlayabilmeniz için önce araç kiti ile müzik çalarý eþleþtirmeniz 
gereklidir. Aþaðýdaki þekilde eþleþtirin:

1. Müzik çalarý ve araç kitini açýn.

2. Müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzundaki eþleþtirme talimatlarýný 
izleyin. Müzik çalar bir cihazla eþleþtirme yapmak isteyip 
istemediðinizi sorduðunda, bulunan cihazlar listesinden araç kitini 
seçin. Sizden Bluetooth þifresi istendiðinde, müzik çalarýnýzdan 0000 
sayýsýný girin.

Müzik çalarýnýzýn tuþ takýmý yoksa, cihaz 0000 þifresini varsayýlan 
olarak kullanabilir. Kullanmazsa, varsayýlan þifreyi 0000 olarak 
deðiþtirmek için müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Araç kiti artýk eþleþtirilmiþ, müzik çalara baðlanmýþtýr ve kullanýma 
hazýrdýr.

Araç kitini toplam sekize kadar telefonla ve müzik çalarla 
eþleþtirebilirsiniz ancak bir seferde yalnýzca bir tek telefon ve bir tek 
müzik çalar baðlayabilirsiniz.

Araç kitini el ile baðlama
Araç kitini uyumlu bir müzik çalarla (veya müzik çalar özelliði olan 
uyumlu bir Nokia telefonu ile) eþleþtirdiyseniz, görüþme yapmýyorken 
eþleþtirilmiþ cihazla Bluetooth baðlantýsý kurmak için  seçeneðine 
basýn.
13
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3. Çalýþtýrma

■ Ses düzeyini ayarlama
Arama sýrasýnda ya da müzik çalarýnýzdan müzik dinlerken araç kitinin 
ses düzeyini ayarlamak için Navi döner düðmesini saða veya sola çevirin.

■ Arama iþlemleri

Arama yapma
Araç kiti telefonunuza baðlýyken arama yapmak için telefonunuzu 
normal biçimde kullanýn. Aramayý iptal etmek için  tuþuna basýn.

Son aranan numarayý yeniden aramak için, telefonunuz araç kiti ile bu 
özelliðini kullanýlmasýný destekliyorsa görüþme yapmýyorken iki kez  
tuþuna basýn.

Telefonunuz araç kiti ile bu özelliði destekliyorsa sesli aramayý 
etkinleþtirmek için, görüþme yapmýyorken yaklaþýk 1 saniye  tuþuna 
basýn. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda belirtildiði þekilde 
gerçekleþtirin.

Aramayý cevaplama
Aramayý cevaplamak için,  tuþuna basýn veya telefon tuþlarýný 
kullanýn. Gelen aramayý reddetmek için,  tuþuna basýn veya telefon 
tuþlarýný kullanýn.

Telefonunuzda otomatik cevaplama iþlevi açýk olarak ayarlanmýþsa, 
telefon ilk çalmadan sonra aramayý otomatik olarak cevaplar.

Telefonunuzdaki arama bekletme özelliðini etkinleþtirdiyseniz, arama 
sýrasýnda diðer bir aramayý cevaplamak için  tuþuna basýn veya 
telefon tuþlarýný kullanýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Aramalar arasýnda 
geçiþ yapmak için,  tuþuna basýn. Ýlk aramayý sonlandýrmak ve yeni 
aramayý cevaplamak için,  tuþuna ve ardýndan  tuþuna basýn.
14
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Aramayý bitirme
O anda etkin ve beklemede olan tüm aramalarý sonlandýrmak için,  
tuþuna basýn veya telefon tuþlarýný kullanýn.

Mikrofonun sesini kýsma veya sesini açma
Arama sýrasýnda mikrofonun sesini kýsmak veya sesini açmak için  
tuþuna basýn. Mikrofonun sesini kýstýðýnýzda, araç kiti düþük düzeyde bir 
bip sesi çalar. Mikrofonun sesini açtýðýnýzda, araç kiti yüksek düzeyde bir 
bip sesi çalar.

Aramayý araç kiti ve telefon arasýnda aktarma
Uyumlu bir telefonu baðlantý kablosu kullanarak araç kitine baðlarsanýz, 
aramayý araç kitinden telefona aktarmak için telefonu telefon 
tutucusundan çýkarýn veya telefon tuþlarýný kullanýn. Aramayý yeniden 
araç kitine aktarmak için telefonu telefon tutucusuna yerleþtirin.

Uyumlu telefonu Bluetooth teknolojisini kullanarak araç kitine 
baðladýysanýz, aramayý araç kiti ve telefon arasýnda aktarmak için, Navi 
döner düðmesini yaklaþýk 1 saniye basýlý tutun veya telefonunuzdaki 
ilgili iþlevi kullanýn.

■ Müzik çalarýnýzý kontrol etme
Araç kitini uyumlu bir müzik çalarla (veya müzik çalar özelliði olan 
uyumlu bir Nokia telefonu ile) eþleþtirdiyseniz, görüþme yapmýyorken 
eþleþen cihazla Bluetooth baðlantýsý kurmak için  seçeneðine basýn.

Araç kitini müzik çalara (veya müzik çalar özelliði olan bir cep 
telefonuna) baðlantý kablosu kullanarak baðladýysanýz, müzik çalma 
kontrolleri hakkýnda bilgi almak için müzik çalarýn (veya telefonun) 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

Araç kitini uyumlu bir müzik çalara (veya müzik çalar özelliði olan 
uyumlu bir Nokia telefona) Bluetooth baðlantýsý üzerinden 
baðladýðýnýzda, çalan müziði duraklatmak veya devam ettirmek için 

seçeneðine basýn. Bir önceki veya bir sonraki parçaya gitmek için, 
Navi döner düðmesine hafifçe basýn ve 3 saniye içerisinde Navi döner 
düðmesini saða veya sola çevirin.
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Müzik çalarý kullanýrken navigasyon yazýlýmýnýn sürüþ talimatýný 
duyarsanýz, talimatlar bitene kadar müzik çalarýn sesi kýsýlýr.

Telefonunuzun müzik çalar özelliðini kullandýðýnýzda, ayný anda arama 
yapabilir ve aramalarý cevaplayabilirsiniz. Ayrýntýlar için telefonunuzun 
kýlavuzuna bakýn.

Kontak algýlama kablosu baðlý ise, araç aküsünün yanlýþlýkla boþalmasýný 
önlemek için araç kontaðýný kapattýktan sonra müzik çalarý (veya 
telefonunuzun müzik çalar özelliðini) duraklatýn veya kapatýn müzik 
çalarýn veya telefonun araç kiti ile baðlantýsýný kesin.

■ Takvim etkinlik alarmýný susturma
Telefonunuz bir takvim etkinliði için alarm çaldýðýnda, telefonunuz araç 
kiti ile bu özelliðin kullanýmýný destekliyorsa alarmý susturmak için  
tuþuna basýn. Takvimi kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için, 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

■ Nokia Navigasyon Paketi LD-2
Araç kitini bu donanýmla kullanýrsanýz, telefonunuzun ekranýnda harita 
bilgilerini görüntüleyebilir ve araç kitinin hoparlöründen veya aracýn 
radyo sisteminden sesli sürüþ talimatlarýný duyabilirsiniz. Ses düzeyini 
ayarlamak veya en son sürüþ talimatlarýný tekrarlamak için, Navi döner 
düðmesini çevirin.

■ Sorun giderme

Baðlantý sorunlarý
Araç kitini telefonuma Bluetooth baðlantýsý üzerinden 
baðlayamýyorum.
• Araç kitinin açýk olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildiðinden 

emin olun.

• Bluetooth özelliðinin telefonunuzda etkinleþtirilip 
etkinleþtirilmediðini kontrol edin.
16
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• Herhangi bir telefonun araç kitine baðlantý kablosuyla baðlý 
olmadýðýndan emin olun.

Kontaðý veya araç kitini açtýðýmda eþleþtirilmiþ telefonumla 
Bluetooth baðlantýsý kuramýyorum.
• Bluetooth özelliðinin telefonunuzda etkinleþtirilip 

etkinleþtirilmediðini kontrol edin.

• Telefonunuzun araç kontaðý açýldýðýnda araç kitine otomatik olarak 
baðlanmak üzere ayarlandýðýndan emin olun.

Aracýmýn radyosu stereo veya yardýmcý giriþe sahip deðil.
Stereo ses için, araç kitini monte eden teknisyenden araç kitinin steryo 
çýkýþlarýný ve araç radyosunun (cd deðiþtirici konektörü gibi) bazý diðer 
giriþlerini baðlamayý saðlayan bir adaptör takmasýný isteyin.

Uyumlu müzik çalarýmý araç kiti ile eþleþtiremiyorum.
Müzik çalarýn Bluetooth þifresinin 0000 olup olmadýðýný kontrol edin. 
Deðilse, þifreyi müzik çalarýn kullaným kýlavuzunda belirtildiði þekilde 
0000 olarak deðiþtirin.

Ses sorunlarý
Arama sýrasýnda arayan kiþi benim sesimi duyamýyor.
• Araç kitinin mikrofon sesinin kýsýk olmadýðýný kontrol edin.

• Telefonun araç kitine baðlantý kablosu veya Bluetooth baðlantýsý 
üzerinden düzgün þekilde baðlandýðýndan emin olun.

Ses kalitesi iyi deðil veya ses duyamýyorum.
• Kablo baðlantýsý kullanýyorsanýz, baðlantý kablosunun telefonunuza 

düzgün þekilde baðlandýðýndan emin olun.

• Araç kiti araç radyosuna baðlýysa, araç radyosunun ses düzeyinin 
düzgün þekilde ayarlanýp ayarlanmadýðýný kontrol edin. 

Araç kitinin stereo çýkýþ konektörünün sol kanalýný kullandýðýný da 
kontrol edin. Araç kitinin mono çýkýþý hoparlörle kullaným için 
tasarlanmýþtýr ve araç radyosuna baðlandýðýnda düzgün çalýþmaz.

• Araç kiti verilen hoparlöre baðlýysa, araç kitinin ses düzeyinin düzgün 
ayarlanýp ayarlanmadýðýný kontrol edin.
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Araç kiti, sesi stereo çalmýyor.
• Araç kitini steryo moduna ayarlayýn. Bkz: Mono veya stereo moduna 

ayarlama s. 23.

• Araç radyosunun sesi stereo giriþ üzerinden almaya ayarlandýðýný 
kontrol edin.

• Araç radyosunda doðru ses kaynaðýný seçip seçmediðinizi kontrol 
edin.

• Araç radyosunun ses düzeyinin düzgün ayarlanýp ayarlanmadýðýný 
kontrol edin.

Müzik çalarýn ses kalitesi telefon konuþmasýnýnki ile benzerdir.
• Mono/stereo mod ayarýnýn belirlenen montaj seçeneði ile uyumlu 

olup olmadýðýný kontrol edin. Bkz: Montaj seçeneðini belirleme s. 22 
ve Mono veya stereo moduna ayarlama s. 23.

• Telefonunuzun müzik çalar özelliðini kullanýrsanýz, telefonunuzun 
www.nokia.com sitesinin destek alanýndaki uyumluluk listesinde 
gösterilip gösterilmediðini kontrol edin.

Telefon veya müzik çalar araç kitine baðlandýðýnda müzik çalarda 
çalan müziði duyamýyorum.
• Telefonunuzun müzik çalar özelliðini kullanýrsanýz, telefonunuzun 

www.nokia.com sitesinin destek alanýndaki uyumluluk listesinde 
gösterilip gösterilmediðini kontrol edin.

• Telefonun veya müzik çalarýn araç kitine düzgün baðlanýp 
baðlanmadýðýný kontrol edin.

• Araç kitinin aracýnýzýn radyosundaki stereo giriþine düzgün þekilde 
baðlý olup olmadýðýný kontrol edin. Araç kitini monte eden teknisyene 
danýþýn veya bkz: Montaj seçeneðini belirleme s. 22.

• Araç kitinin stereo moda ayarlandýðýndan emin olun. Bkz: Mono veya 
stereo moduna ayarlama s. 23.

Aramayý cevapladýðýnda veya Nokia Navigasyon Paketi LD-2’den 
sürüþ talimatlarý duyduðumda araç radyosunun sesi kýsýlmýyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden ses kýsma hattýnýn düzgün þekilde 
baðlanýp baðlanmadýðýndan emin olmasýný isteyin.
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Diðer sorunlar
Araç kontaðý açýldýðýnda araç kiti açýlmýyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden kontak algýlama kablosunun 
düzgün þekilde baðlanýp baðlanmadýðýndan emin olmasýný isteyin.

Telefon araç kitine baðlandýðýnda telefonun bataryasý þarj olmuyor.
Tüm kablolarýn düzgün þekilde baðlandýðýndan emin olun.
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4. Montaj

■ Güvenlik bilgileri
Araç kitini monte ederken aþaðýdaki güvenlik kurallarýna uyun.

• Kiti yalnýzca uzman servis teknisyeni monte etmeli veya satýþ 
paketinde tedarik edilen orijinal Nokia parçalarý ile onarým 
yapmalýdýr. Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve araç kitine 
uygulanan herhangi bir garantiyi geçersiz kýlar. 

Son kullanýcýlar, araç kitinde özel aletler ve uzman teknik bilgisi 
kullanýlarak profesyonel montaj yapýlmasýný gerektiren karmaþýk 
teknik parçalar bulunduðunu dikkate almalýdýr. 

• Bu kýlavuzda verilen talimatlar, araç kitinin otomobile monte 
edilmesi için uygulanan genel kýlavuz bilgilerdir. Bununla birlikte, 
piyasada bulunan çok çeþitli araç türleri ve modelleri olmasý 
nedeniyle bu kýlavuzda herhangi özel bir taþýtla ilgili olabilecek özel 
teknik gereksinimler dikkate alýnmamýþtýr. Söz konusu taþýt hakkýnda 
ayrýntýlý bilgi edinmek için taþýt imalatçýsýna baþvurun.

• Araç kiti, yalnýzca 12 V negatif þaseye sahip olan araçlarda kullaným 
için uygundur. Diðer besleme voltajlarýnda veya alternatif kutuplarda 
kullanýlmasý ekipmana zarar verir.

• Modern otomobil sistemlerinde, önemli araç parametrelerinin 
depolandýðý dahili bilgisayarlarýn bulunduðunu unutmayýn. Araç 
aküsünün hatalý þekilde çýkarýlmasý veri kaybýna neden olabilir ve 
sistemin yeniden baþlatýlmasý için oldukça fazla emek harcanmasý 
gerekebilir. Bu konuda endiþeleriniz varsa, herhangi bir montaj iþlemi 
yapýlmadan önce araba satýcýnýzla baðlantý kurun.

• Araç kitiyle aracýn ateþleme sisteminin yüksek voltajlý hatlarý 
arasýnda kablolu baðlantý yapmayýn.

• Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyon veya fren sistemi ile ya da veya aracýn çalýþtýrýlmasýnda 
kullanýlan diðer kontrollerle (örneðin, hava yastýklarý ile) 
karýþmadýðýndan emin olun. Araç kitinin ve parçalarýnýn kaza veya 
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çarpýþma sýrasýnda sizin temas halinde bulunabileceðiniz bir yere 
monte edilmediðinden emin olun.

Telefon tutucusunu monte ederken, telefon ekranýnýn kullanýcý 
tarafýndan net bir biçimde görülebildiðinden emin olun.

• Servis teknisyeniniz veya satýcýnýz, cihazý aracýnýzda herhangi bir 
delik açmaya gerek kalmadan araca uygun þekilde monte etmeyle 
ilgili farklý yöntemler hakkýnda bilgi verebilir.

• Araçta çalýþýrken sigara içmeyin. Yakýnlarda ateþ veya alev kaynaðý 
bulunmadýðýndan emin olun.

• Montaj çalýþmasý sýrasýnda elektrik kablolarýna, yakýt veya fren 
hatlarýna ya da güvenlik donatýmýna hasar gelmemesine özen 
gösterin.

• RF sinyalleri, motorlu taþýtlardaki hatalý þekilde monte edilmiþ veya 
yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneðin, 
elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS [kilitlenmeyen 
fren] sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri ve hava yastýðý 
sistemleri). Bu tür bir sistemin çalýþmasýnda bir arýza veya deðiþiklik 
fark ederseniz, araç satýcýnýza baþvurun.

• Kablolarýn mekanik aþýnmaya maruz kalmayacak þekilde 
yerleþtirildiðinden emin olun (örneðin, araç koltuklarýnýn altýna veya 
keskin kenarlarýn üzerine döþenmemelidir).

■ Baðlantý seçenekleri
Araç kiti, uyumlu bir cep telefonuna veya müzik çalara kablo veya 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi kullanýlarak baðlanabilir. Ses 
baðlantýsý, araç kiti ve uyumlu bir araç radyo sistemi arasýnda birkaç 
þekilde yapýlabilir.

Kablo baðlantýsý
Araç kiti, farklý fiþlere sahip olan birden fazla baðlantý kablosu ile tedarik 
edilebilir. Bu kablolar, örneðin, Pop-PortTM fiþi veya þarj fiþi ve 3,5 mm 
ses fiþine sahip olabilir. Kabloyu araç kiti ile birlikte kullanýlan cihazlara 
göre seçin. Kablolar hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz: Baðlantý 
kablolarý s. 28.
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Bluetooth baðlantýsý
Bluetooth kablosuz baðlantýsý için, kullanýcýnýn Bluetooth teknolojisini 
destekleyen uyumlu bir cep telefonuna ihtiyacý vardýr. Daha fazla bilgi 
için bkz: s. 10 ve 22.

Ses baðlantýsý
Araç kitinin ses çýkýþlarý araç radyo sisteminin ses giriþlerine birkaç 
þekilde baðlanabilir. Araç kitini seçilen montaj seçeneðine baðlý olarak 
mono veya stereo moda ayarlamak için, bkz: Mono veya stereo moduna 
ayarlama s. 23.

Montaj seçeneðini belirleme
Araç kitinin aracýn radyo sistemi ile birlikte kullanýlmasýný saðlamak için, 
araç kitine baðlayacaðýnýz araç radyo sistemine baðlý olarak aþaðýdaki 
montaj seçeneklerinden birini belirleyin.

Mono sesli montaj seçenekleri

Stereo sesli montaj seçenekleri

• —Araç kiti ile tedarik edilen hoparlör

• 1—Araç radyosunun sesini kýsma

A1

2

1

3

A2

2

1

3

B1

2

1

3

B2

2

1

3
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• 2—Araç radyosunun mono/telefon giriþi

• 3—Araç radyosunun stereo/yardýmcý giriþi

• —Araç kitinin mono çýkýþý

• —Araç kitinin sesini kýsma; ayný zamanda bkz: Güç kablosu s. 27

• —Araç kitinin stereo çýkýþý

Araç kitinin stereo çýkýþýný araç radyosunun stereo/yardýmcý giriþine 
(örneðin, araç kitinden stereo müzik dinlemek için) baðlayamýyorsanýz, 
A1 veya A2 seçeneðini belirleyin ve ses modunu mono olarak ayarlayýn. 
Araç radyosu mono/telefon giriþine sahip deðilse, A2 seçeneðini 
belirleyin. Aksi takdirde, A1 seçeneðini belirleyin ve araç kiti ile tedarik 
edilen hoparlörü kullanýn. Araç radyosu ses kýsma konektörüne sahip 
deðilse, ses kýsma hattýný baðlamadan býrakabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
için, bkz: Güç kablosu s. 27.

Araç kitini raç radyosunun stereo/yardýmcý giriþine (aux-in veya cd 
deðiþtirici soketi) baðlarsanýz, B1 ve B2 seçeneðini belirleyin ve ses 
modunu stereo olarak ayarlayýn. Araç radyosu mono/telefon giriþine 
sahipse, daha iyi ses kalitesi için aracýn hoparlörünü kullanmak üzere B2 
seçeneðini belirleyebilirsiniz. Araç radyosu ses kýsma konektörüne sahip 
deðilse, ses kýsma hattýný baðlamadan býrakabilirsiniz. Araç radyosunu 
araç kitinin mono çýkýþýna baðlamayýn. Mono çýkýþý hoparlörle kullaným 
için tasarlanmýþtýr ve araç radyosuna baðlandýðýnda düzgün çalýþmaz.

Tedarik edilen hoparlörü kullanan bir montaj seçeneði belirlerseniz, sesli 
aramalar, zil sesleri ve navigasyon talimatlarý radyo kapatýlsa bile 
duyulabilir. Tedarik edilen hoparlörü kullanmak yerine, hoparlörün 
empedansý en az 4 ohm ise araç kitini bir röle ile araç hoparlörlerinden 
birine baðlayabilirsiniz. Bu durumda, ses kýsma konektörünü röleye de 
baðlayýn. Empedans 8 ohm’un üzerindeyse, çýkýþ gücü normalden 
oldukça düþük olur.

Mono veya stereo moduna ayarlama
Belirlenen montaj seçeneðine baðlý olarak araç kitini mono moda 
(varsayýlan ayar) veya stereo moda ayarlayýn. Modlar arasýnda geçiþ 
yapmak için, açýksa araç kitini kapatýn, Navi döner düðmesine basýn ve 

 tuþunu 5 saniye içinde basarak 10 saniye süreyle basýlý tutun. 
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Mono moda geçtiðinizde, araç kiti yüksek düzeyde bir bip sesi çalar ve 
gösterge ýþýðý birkaç saniye yavaþ biçimde yanýp söner.

Stereo moda geçtiðinizde, araç kiti düþük düzeyde bir bip sesi çalar ve 
gösterge ýþýðý bip sesinin ritminde yanýp söner.

■ Araç kitini araca monte etme
Bu bölümde araç kitinin parçalarýnýn nasýl monte edileceði 
açýklanmaktadýr. Parçalar açýklamasý Parçalar s. 8’de bulunmaktadýr.

Ýsteðe baðlý GPS alýcýsý da dahil olmak üzere konsolun üstüne uygun 
montaj örneði 

Ahizesiz kullaným birimi HF-20
Ahizesiz kullaným birimi aþaðýdaki konektörlere sahiptir. Simgeler 
biriminalt tarafýna basýlmýþtýr.

• —PCU-4 güç kablosu için Dc güç konektörü

• —SP-3 hoparlörü için mono ses çýkýþý
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• —Baðlantý kablosu için konektör

• —CU-8 giriþ cihazý için konektör

• —GPS alýcýsý için konektör

• —Araç radyo sistemi için stereo ses çýkýþý

• —MP-2 mikrofonu için konektör

Ahizesiz kullaným birimini taktýðýnýzda, mikrofon ve hoparlör 
kablolarýnýn, bu parçalarý monte etmek istediðiniz yerlere 
yetiþeceðinden emin olun.

Ahizesiz kullaným ünitesi ve araç kitine baðlanan Bluetooth cihaz 
arasýndaki Bluetooth baðlantýsýný bozacaðý için ahizesiz kullaným 
birimini metal muhafazaya veya metal bir yüzeye takmayýn. Ýdeal bir 
baðlantý için, ahizesiz kullaným birimi ve metal bir yüzey arasýndaki 
mesafenin 4 mm (0,16 inç) üzerinde olduðundan emin olun.

Ahizesiz kullaným birimini takmak için araç kiti ile birlikte verilen 
kancayý ve geçmeli pedi giriþ cihazýnda kullanýldýðý gibi kullanýn 
(s. 25’ten baþlayrak Giriþ cihazý bölümündeki þekillere bakýn). Ýki geçmeli 
pedi birbirinden ayýrýn. Diþi parçayý önce yapýþtýrýn: koruyucu tabakayý 
yapýþkan yüzeyden çýkarýn ve pedi aracýn istediðiniz yerine yapýþtýrýn. 
Pedi yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arýnmýþ olmasýna 
dikkat edin.

Pedi kancalarla tutturmak için, yapýþkan taraftaki koruyucu tabakayý 
çýkarýn ve pedi ahizesiz kullaným biriminin alt tarafýna yapýþtýrýn. 

Ahizesiz kullaným birimini geçmeli pedin üzerine iyice bastýrýn ve 
ahizesiz kullaným biriminin yerine saðlam biçimde oturup oturmadýðýný 
kontrol edin.

Giriþ cihazý
Giriþ cihazý kullanýcýnýn kolaylýkla eriþebileceði þekilde yerleþtirilmelidir. 
Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyon veya fren sistemi ile ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan 
diðer kontrollerle (örneðin, hava yastýklarý ile) karýþmadýðýndan emin 
olun. 
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Giriþ cihazýnýn kablosunun baðlantý için ahizesiz kullaným birimine 
yetiþtiðinden emin olun. Giriþ cihazýnýn yerleþtirileceði en iyi konum 
sürücü ile ön yolcu koltuðunun arasýndaki konsol üzerinde giriþ 
cihazýnýn tuþlarýnýn aracýn önüne doðru baktýðý yatay konumdur.

Giriþ cihazýný takmak için, araç kiti ile birlikte verilen kanca ve geçmeli 
pedleri kullanýn. Ýki geçmeli pedi birbirinden ayýrýn (1). Diþi parçayý önce 
yapýþtýrýn: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden (2) çýkarýn ve pedi 
aracýn istediðiniz yerine yapýþtýrýn. Pedi yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, 
temiz ve tozdan arýnmýþ olmasýna dikkat edin.

Pedi kancalarla tutturun: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden (2) 
çýkarýn ve pedi giriþ cihazýnýn alt tarafýna (3) yapýþtýrýn.

Giriþ cihazýný (4) geçmeli pedin üzerine iyice bastýrýn ve giriþ cihazýnýn 
yerine saðlam biçimde oturup oturmadýðýný kontrol edin.

Hoparlör
Ýyi ses kalitesi için, hoparlörü kullanýcýya odaklanacak þekilde monte 
edin. Sesin geri dönüþünü önlemek için hoparlörü mikrofondan en az 
1 metre (3 fit) uzaða monte edin.

Hoparlörü araç kitinin mono çýkýþýna baðlayýn. Araç kiti uyumlu bir araç 
radyo sistemine baðlanabilir. Ayrýntýlar için, bkz: Ses baðlantýsý s. 22.

Mikrofon
Ses iletim kalitesini artýrmak için mikrofonun monte edileceði konumu 
dikkatle seçin.
26



M o n t a j
Mikrofonu kullanýcýnýn baþýyla yaklaþýk 30 cm (11,8 inç) mesafe kalacak 
þekilde monte edin ve sürücünün aðzýna doðru yönlenmiþ biçimde 
yerleþtirin. Deneyimler, en iyi montaj konumlarýn dikiz aynasýnýn veya 
otomobil güneþliðinin yakýnýnda olduðunu göstermektedir. Sesin geri 
dönüþünü önlemek için mikrofonu araç kitinin hoparlöründen en az 
1 metre (3 fit) uzaða monte edin.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akýmlarýna maruz kalmayacak 
þekilde monte edin. Mikrofon kablosunu ýsýtma, havalandýrma veya 
klima sistemine döþemeyin. Aracýn aramalarýnýza karýþabilecek arka plan 
gürültüsünün miktarýný azaltmak üzere mikrofonu tutturmak için verilen 
çift taraflý yapýþkan bandý kullanýn.

Mikrofonun fiþini ahizesiz kullaným birimindeki mikrofon konektörüne 
takýn ve fiþi tamamen yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Araç 
kitiyle birlikte verilen MP-2 mikrofon dýþýnda bir mikrofon kullanmak ses 
kalitesini etkileyebilir.

Güç kablosu
Güç kablosu aþaðýdaki kablolara ve sigortalara sahiptir: 

• +12 V, araç aküsü +, kýrmýzý (1)

• Araç toprak hattý, araç aküsü -, siyah (2)

• Araç radyosunun sesini kýsma, sarý (3)

• Araç kontaðý algýlama, mavi (4)

• 2 A sigorta (5)

• 1 A sigorta (6)

Güç kablosunu baðlamak için aþaðýdakileri uygulayýn:

1. Siyah kabloyu araç toprak hattýna baðlayýn.

2. Sarý kabloyu araç radyosunun mute (sessiz) konektörüne takýn.
27



M o n t a j
Bir arama cevaplandýðýnda, araç kiti sarý kabloyu toprak hattýna 
geçirerek araç radyosunun sesini kapatýr. Görüþme bittiðinde sarý 
kablo toprak hattýndan ayrýlýr ve araç radyosunun sesi tekrar açýlýr.

Araç radyosu ses kýsma konektörüne sahip deðilse, bu kablo 
baðlanmadan býrakýlabilir. Bu durumda, araç radyonuzun sesi 
aramayý cevapladýðýnýzda otomatik olarak kýsýlmaz.

Alternatif olarak, araç radyosunun sesini kýsmak ve araç kitini 
doðrudan aracýn hoparlörlerine baðlamak için ilave bir röle 
kullanýlabilir. Ses kýsma sinyali röleyi açýp kapatmak için kullanýlýr.

3. Mavi kabloyu, birlikte verilen 1 A'lik sigortayý kullanarak arabanýn 
kontak algýlama hattýna baðlayýn.

Bazý araçlar kontak algýlama baðlantýsýný desteklemez. Bu durumda 
mavi kablo baðlanmadan býrakýlabilir ancak araç kontaðý 
kapatýldýðýnda araç kiti otomatik olarak kapanmaz.

Kontak algýlama kablosu baðlanmadýðýnda, araç kiti araç aküsünün 
yanlýþlýkla boþalmasýný önlemek için telefona baðlamamýþsa iki 
dakikadan sonra otomatik olarak kapanýr.

4. Kýrmýzý kabloyu, birlikte verilen 2A'lik sigortayý kullanarak 12 V araç 
aküsünün artý ucuna baðlayýn.

5. Dört pimli güç kablosunu ahizesiz kullaným biriminin dc konektörüne 
takýn.

Baðlantý kablolarý
Araç kiti, farklý fiþlere sahip olan birden fazla baðlantý kablosu ile tedarik 
edilebilir. Bu kablolar, örneðin, Pop-Port fiþi veya þarj fiþi ve 3,5 mm ses 
fiþine sahip olabilir. Kabloyu araç kiti ile birlikte kullanýlan cihazlara göre 
seçin.

Araç kitini uyumlu telefona Pop-Port konektörü ile baðlamak için 
Pop-Port fiþine sahip olan kabloyu seçin ve araç kitini kullanýrken 
telefon bataryasýnýn araç aküsünden þarj edin. Bu kabloyu 
kullandýðýnýzda, araç kiti müzik çalarla yalnýzca Bluetooth baðlantýsý 
üzerinden kullanýlabilir.
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Araç kitini Bluetooth baðlantýsý üzerinden uyumlu telefona ve 3,5 mm 
ses konektörüne sahip müzik çalara baðlamak için þarjlý kabloyu ve 
3,5 mm ses fiþlerini seçin. Araç kitini kullanýrken telefonun bataryasýný 
araç aküsünden þarj etmek için þarj fiþini uyumlu telefona 
baðlayabilirsiniz.

Kabloyu baðlamak için, TOP (ÜST) yazýsý ile gösterilen ucu ahizesiz 
kullaným biriminin üzerindeki  konektörüne yazý üste gelecek þekilde 
dikkatlice takýn. Pop-Port fiþli kablo kullanýrsanýz, fiþi cep telefonu 
tutucusunun telefon için tasarlanmýþ Pop-Port konektörüne takýn 
(telefon, telefon tutucusuna yerleþtirildiðinde araç kitine baðlanýr). 
Þarjlý kablo ve 3,5 mm ses fiþleri kullanýrsanýz, þarj fiþini telefona ve ses 
fiþini ise müzik çalara takýn.

Birden fazla fiþe sahip bir kablo kullanýrsanýz, kullanýlmayan fiþleri 
gizlemek için birbirine baðlayabilirsiniz. Kýsa devreyi önlemek için 
kullanýlmayan kablolarýn birbirine temas etmediðinden emin olun.

Telefon tutucusu
Telefon, araç kitine kablo ile baðlanýrsa, telefon için tasarlanmýþ araç kiti 
ile kullanýlan telefon tutucusunu monte etmeniz gereklidir.

Telefon tutucusunu monte ederken, telefon ekranýnýn kullanýcý 
tarafýndan net olarak görünebildiðinden ve telefon tutucusunun 
direksiyon ya da fren sistemleri veya aracýn çalýþmasý için kullanýlan 
(hava yastýklarý gibi) diðer kontrol sistemlerine engel olmadýðýndan emin 
olun. Montaj talimatlarý için telefon tutucusu ile birlikte gelen belgelere 
bakýn.

Evrensel bir telefon tutucusu (farklý telefon modelleri ile kullanýlabilen 
bir telefon tutucusu) kullanýyorsanýz, telefonu tutucuya yerleþtirdikten 
sonra baðlantý kablosunu doðrudan telefona takmanýz gereklidir.

■ Ýsteðe baðlý donanýmlar
Araç kitinin özelliklerini isteðe baðlý donanýmlarla artýrabilirsiniz. Araç 
kiti için uygun olan donanýmlar için, satýcýnýza veya servis teknisyenine 
baþvurun. Yalnýzca onaylý ve uyumlu donanýmlarý kullanýn.
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Nokia Navigasyon Paketi LD-2
Bu donaným araca monte edeceðiniz bir GPS alýcýsýný ve cep 
telefonunuza yükleyeceðiniz navigasyon yazýlýmýný içerir.

GPS alýcýsýný, konsolun üst tarafý gibi net olarak görünebileceði veya 
gökyüzünü net görebileceði bir yere monte etmek için GPS alýcýsýnýn 
altýndaki yapýþkanlý bandý kullanýn. GPS alýcýsýnýn üst kenarý gökyüzüne 
odaklanacak þekilde monte edin.

GPS alýcýsýný monte ederken, GPS alýcýsýný ahizesiz kullaným biriminin 
üzerindeki GPS alýcýsý konektörüne takýn. Bkz: Ahizesiz kullaným birimi 
HF-20 s. 24.

Navigasyon yazýlýmýný kullanma hakkýnda bilgi için, Nokia Navigasyon 
Paketi LD-2 kullaným kýlavuzuna bakýn.

Anten baðlantý birimi ve harici anten
Anten baðlantý birimi, harici anteni araç kitine baðlamak için 
kullanýlabilir. Harici anten, cep telefonunun araç içindeki sinyal alýmýný 
iyileþtirir. Temin etmek için, satýcýnýza baþvurun.

Not: Radyo frekansýna maruz kalma gereklerine uymak için, anten 
kazancý 3 dBi’yi geçmeyen harici anteni harici anten ve çevredeki kiþiler 
arasýnda en az 20 cm mesafe kalacak þekilde monte edin.

■ Araç kitinin çalýþmasýný kontrol etme
Araç kiti monte edildikten sonra, düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol 
edin. Araç kitinin düzgün þekilde monte edilip edilmediðini de kontrol 
edin. Ayný zamanda bkz: Sorun giderme s. 16.
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B a k ý m  v e  o n a r ý m
Bakým ve onarým

Araç kitiniz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Araç kitini ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, 
elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Araç kitini kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalarý 
ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Araç kitinin içini açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi 
telefona zarar verebilir.

• Araç kitinin parçalarýný silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri 
ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Araç kitinin parçalarýný boyamayýn. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve 
uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.

Araç kiti düzgün çalýþmýyorsa, arýzalý parçayý onarýlmasý için en yakýn yetkili servis 
tesisine götürün.
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Ý l a v e  g ü v e n l i k  b i l g i l e r i
Ýlave güvenlik bilgileri

■ Araçlar
RF sinyalleri, motorlu taþýtlardaki hatalý þekilde monte edilmiþ veya yetersiz 
korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneðin, elektronik yakýt enjeksiyon 
sistemleri, elektronik ABS [kilitlenmeyen fren] sistemleri, elektronik hýz kontrol 
sistemleri ve hava yastýðý sistemleri). Daha fazla bilgi için, aracýnýzýn veya eklenen 
herhangi bir donanýmýn üreticisi veya yetkili temsilcisi ile irtibat kurun.

Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaza uygulanan herhangi bir 
garantiyi geçersiz kýlar. Tüm kablosuz cihaz donanýmlarýnýn aracýnýza takýlý 
olduðunu ve düzgün çalýþtýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý sývýlarý, gazlarý 
veya patlayýcý malzemeleri cihazla, cihazýn parçalarýyla veya donanýmlarýyla ayný 
bölmede saklamayýn veya taþýmayýn. Hava yastýðý takýlý olan araçlarda, hava 
yastýklarýnýn fazla kuvvet uygulandýðýnda þiþtiðini unutmayýn. Hava yastýðý 
alanýna veya hava yastýðýnýn þiþme alanýna monte edilen veya taþýnabilir kablosuz 
donanýmlarla da dahil olmak üzere hiçbir nesne koymayýn. Araç içindeki kablosuz 
donaným yanlýþ takýlmýþsa ve hava yastýðý þiþerse, ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilir.
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