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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke 
olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust 
kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on 
keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad 
tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Kütuse või kemikaalide läheduses ja 
lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD
Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.
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1. Lühijuhend

Täname, et valisite Nokia ekraaniga autokomplekti CK-600. 
Autokomplektiga saate vabalt helistada ja kõnedele vastata ning auto 
stereosüsteemi kaudu ühilduvast seadmest muusikat kuulata.

Käesolevas peatükis tutvustatakse autokomplekti peamisi 
kasutusvõimalusi. Lugege hoolikalt läbi autokomplekti müügikomplekti 
kuuluval CD-plaadil asuv täielik kasutus- ja paigaldusjuhend.

■ Seadistamine
1. Autokomplekti võib paigaldada vaid vastava väljaõppe saanud tehnik 

ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, 
mis kuuluvad seadme müügikomplekti. Juhised leiate kasutus- ja 
paigaldusjuhendist.

2. Lülitage autokomplekt ja mobiiltelefon või muusikapleier sisse.

3. Kui teil palutakse valida autokomplekti ekraanil kuvatavate tekstide 
keel, keerake sobiva keele leidmiseks NaviTM-ratast ja kui keel on 
leitud, vajutage ratast.

4. Aktiveerige telefonis või muusikapleieris Bluetooth-funktsioon ning 
looge autokomplekti ja seadme vahel Bluetooth-ühendus.

5. Kui teile pakutakse kontaktide kopeerimist ühendatud 
mobiilseadmest autokomplekti, keerake Navi-ratast, et valida Jah, 
seejärel vajutage kopeerimise alustamiseks ratast. Kui valite Ei, ei saa 
te autokomplektiga telefoni salvestatud kontaktidele helistada.
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■ Sisendseade
Kui kasutate autokomplektiga 
ühendatud muusikapleieri juhtimiseks 
sisendseadet, kuvatakse saadaolevad 
muusikapleieri funktsioonid 
autokomplekti ekraanil.

1. Häälvalimisklahv

Ühilduvas mobiiltelefonis 
häälvalimise aktiveerimiseks, 
vajutage ajal, mil telefonikõnesid pole 
pooleli, klahvi .

2. Vaigistusklahv

Et välist valjuhääldit ootere¾iimis sisse või välja lülitada, vajutage 
klahvi .

Kõne ajal mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Kõne suunamiseks autokomplektist ühendatud ühilduvasse 
seadmesse hoidke klahvi  kaks sekundit all.

3. Re¾iimiklahv

Ootere¾iimi ja muusikapleieri menüü vaheldumisi aktiveerimiseks 
vajutage re¾iimiklahvi.

Muusikapleieri menüüs vajutage re¾iimiklahvi, et käivitada, peatada 
või taastada muusika esitamine autokomplektiga ühendatud 
ühilduvas muusikapleieris.

4. Helistamisklahv

• Vajutage helistamiseks klahvi  või kõne vastuvõtmiseks või 
ootel oleva ja aktiivse kõne vaheldumisi aktiveerimiseks.

• Ootere¾iimis vajutage klahvi  viimativalitud numbrite 
vaatamiseks.

• Ootere¾iimis vajutage klahvi  kaks korda, et helistada 
viimativalitud numbrile.
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5. Lõpetamisklahv

• Vajutage klahvi  kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks.

• Tähtede või numbrite sisestamisel vajutage klahvi  ühe märgi 
kustutamiseks.

• Vajutage klahvi  eelmisele menüütasandile või eelmisele kuvale 
naasmiseks.

• Hoidke klahvi  all suvalisest menüüfunktsioonist ootere¾iimi 
pöördumiseks.

• Hoidke klahvi  all autokomplekti sisse- või väljalülitamiseks (kui 
see pole auto süütesüsteemiga ühendatud).

6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

• Kõne ajal või muusika kuulamisel helitugevuse reguleerimiseks 
keerake ratast vasakule või paremale. Ratta abil saate siis ka 
menüüs liikuda.

• Ootere¾iimis keerake ratast vasakule, et sisestada telefoninumber 
või kasutada kiirvalimist.

• Ootere¾iimis keerake ratast paremale, et otsida vajalikku kontakti 
menüüst Kontaktid.

• Ekraani allservas kuvatud funktsiooni kasutamiseks vajutage 
ratast.
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2. Autokomplekti paigaldamine

Juhised autokomplekti sõidukisse paigaldamiseks leiate kasutus- ja 
paigaldusjuhendist. Autokomplekti paigaldamisel tuleb järgida 
alltoodud ohutusnõudeid.

• Autokomplekti võib remontida ja autosse paigaldada vaid vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist, kes kasutab selleks tööks Nokia 
originaaltarvikuid, mis on lisatud seadme müügikomplekti. Vale 
paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada autokomplektile 
antud garantii. 

Lõppkasutaja peab arvestama sellega, et autokomplekt on keerukas 
tehniline seade, mille paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid 
töövahendeid ning vastavaid oskusi. 

• Selle juhendi juhised autokomplekti paigaldamiseks sõidukisse on 
vaid üldist laadi. Kuna autosid on mitut marki ja mitmesuguste 
mudelitena, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse 
sõiduki jaoks paraku võimatu. Sõiduki kohta saate täiendavat teavet 
sõiduki tootjalt.

• Autokomplekt on mõeldud kasutamiseks autodes, millel on 12-
voldine negatiivne maandus. Kui kasutada seadet teistsuguse 
toitepinge või polaarsusega, võib see seadme rikkuda.

• Uuemates autodes on pardakompuutrid, kuhu salvestatakse sõiduki 
töö kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine 
võib tekitada andmekao ning vajaduse süsteem taaslähtestada, mis 
on aja- ja töömahukas protsess. Küsimuste korral pöörduge enne 
varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.

• Ärge ühendage autokomplekti seadmeid süütesüsteemi 
kõrgepingeahelasse.

• Autokomplekti osade paigaldamisel veenduge, et need ei häiri rooli- 
ega pidurisüsteemi ega muude auto juhtimise ja kasutamise 
seisukohalt oluliste funktsioonide (nt turvapadi) tööd. Autokomplekti 
ega selle osi ei tohi paigaldada nii, et liiklusõnnetuse või kokkupõrke 
korral saaksid need autos viibijaid vigastada.
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Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, 
veenduge, et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi 
nähtav.

• Autokomplekti paigaldaja annab teile nõu ja pakub muid 
paigaldusviise, kus paigaldamisel pole vaja teha kruviauke.

• Ärge auto hooldamise ajal suitsetage. Veenduge, et ümbruses poleks 
lahtist tuld.

• Jälgige, et te ei kahjusta elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid 
ega ohutusseadmeid.

• Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt 
varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline 
kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Kui nimetatud 
süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.

• Veenduge, et kaablid on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud (ärge 
paigaldage juhtmeid autoistmete alla ning teravatele servadele).

■ Ühendamine autoraadiosüsteemiga
Autokomplekti ühendamiseks ühilduva autoraadioga on kolm võimalust. 
Valige neist sobiv müügikomplektis olevate osade järgi.

Lisateavet vabakäeseadme HF-23 ühendusviiside kohta leiate kasutus- 
ja paigaldusjuhendist.

Autokomplekti saate ühendada valjuhääldiga, mille näivtakistus on 
vähemalt 2 oomi. Autokomplekti optimaalne näivtakistus on 4 oomi. Kui 
näivtakistus on üle 8 oomi, on väljundvõimsus märksa väiksem.

ISO-kaabli CA-152 kasutamine
Kui ühendate autokomplekti autoraadiosüsteemiga ISO-kaabliga 
CA-152, saate valida, kas kõnede jaoks kasutatakse autokomplekti 
võimendit ja muusika kuulamiseks autoraadio võimendit või 
kasutatakse autokomplekti võimendit mõlema jaoks.
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Autokomplekti võimendi kasutamine helistamisel ja muusika 
kuulamisel
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio, kui helistate või kui 
teile saabub kõne või kuulate muusikat seadmest, mis toetab Bluetoothi 
A2DP-profiili.

Autokomplekti sisseehitatud võimendit kasutatakse helistamisel ja 
muusika kuulamisel A2DP-seadmest.

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.

• Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende 
asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio 
kõlaritega.

• Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" kaabli-
test ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge muutke.

• Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.
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• Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-kaabli 
vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel olevad 
viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-ühenduspessa.

2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

4. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

5. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootere¾iimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Süsteemiliides.



A u t o k o m p l e k t i  p a i g a l d a m i n e

11

Autokomplekti võimendi kasutamine helistamisel ja 
autoraadio võimendi kasutamine muusika kuulamisel
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamisel 
seadmest, mis toetab A2DP-profiili. Autokomplekti sisseehitatud 
võimendit kasutatakse helistamisel.

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.

• Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende 
asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio 
kõlaritega.

• Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" 
kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge 
muutke.

• Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.
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• Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-
kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel 
olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-
ühenduspessa.

2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Lõigake läbi silmus, mis on joonisel kääridega tähistatud.

4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-
sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu 
autovarustuse komplekti).

5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootere¾iimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Automaattuvastus.

Toitekaabli CA-153P kasutamine
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Valjuhääldit SP-3 kasutatakse helistamisel, autoraadio võimendit ja 
ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamisel seadmest, mis toetab A2DP 
Bluetooth-profiili.
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1. Ühendage toitekaabli CA-153P vastavad juhtmed autoaku ja 
süüteanduriga (kui see on olemas). Ühendage autoraadio 
vaigistuskaabel (kui see on olemas) autoraadioga.

2. Ühendage toitekaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Ühendage valjuhääldi SP-3 vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.

4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-
sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu 
autovarustuse komplekti).

5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootere¾iimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Automaattuvastus. Või kui 
muusikate esitatakse läbi välise valjuhääldi (nagu SP-3), valige 
Monokõlar, mitte Automaattuvastus.

Ärge kasutage vabakäeseadme sisemist võimendit, et esitada muusikat 
väliste valjuhääldite kaudu. Kui peate CA-153P kaabli kaitsme välja 
vahetama, kasutage 2 A või väiksemat kaitset.
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Hooldus ja korrashoid 

Autokomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad 
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.

• Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge üritage autokomplekti lahti monteerida.

• Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid. 

• Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele 
ja takistada selle tööd.

Kui autokomplekti töös esineb häireid, viige defektne seade lähimasse volitatud 
teenindusettevõttesse.
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Täiendav ohutusalane teave

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat 
teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja 
esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud 
garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos 
oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, 
selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega 
plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi 
avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või 
monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja 
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.




