
Sada do vozu CK-7W
U¾ivatelská pøíruèka
Instalaèní pøíruèka

9310693
5. vydání CS



PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními 
po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Výrobek se shoduje s 
limity definovanými ve smìrnici 2004/104/ES (doplòující smìrnici 72/245/EES), doplnìk I, 
odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho 
èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být 
ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a 
vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù 
ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu 
k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani 
pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti 
a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího 
upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost.

Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce 
spoleènosti Nokia.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem 
exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je 
zakázáno.

9310693 / 5. vydání CS

0434



3

Obsah

Pro va¹i bezpeènost .................  4

Úvod..........................................  5
Sada do vozu Nokia CK-7W ...............  5
Bezdrátová technologie Bluetooth...  6
Heslo Bluetooth .....................................  6

1. Zaèínáme ..............................  7
Pøehled......................................................  7
Pou¾ití pøíslu¹enství..............................  8

Dr¾ák telefonu.....................................  8
Anténní vazební èlen ........................  8
GSM anténa.........................................  8

2. Montá¾ .................................  9
Bezpeènostní informace ......................  9
Konfigurace ...........................................  11

Pøipojení mobilního telefonu 
prostøednictvím bezdrátové 
technologie Bluetooth....................  11
Pøipojení mobilního telefonu 
pomocí datového kabelu 
a dr¾áku telefonu.............................  12

Instalování Sady do vozu...................  13
Handsfree jednotka .........................  13
Ovládací tlaèítko ..............................  14
Reproduktor .......................................  14
Mikrofon .............................................  14
Sada kabelù .......................................  15
Datový kabel ......................................  16
Nabíjecí kabel....................................  16

Test funkce ............................................  16

3. Zahájení provozu 
Sady do vozu ...........................17
Pøipojení mobilního telefonu 
prostøednictvím bezdrátové 
technologie Bluetooth .......................  17

Párování pomocí hesla 
Bluetooth............................................  17
Automatické párování 
s kompatibilním 
mobilním telefonem........................  18

Pøipojení mobilního telefonu 
datovým kabelem ................................  18

4. Provoz.................................  19
Ovládací tlaèítko..................................  19
Zapnutí / vypnutí Sady do vozu ......  20
Provozování Sady do vozu ................  20

Pøijmout hovor ..................................  20
Ukonèit hovor....................................  20
Odmítnout hovor..............................  20
Volání ..................................................  20
Opakované volání.............................  21
Hlasová volba....................................  21
Nastavení hlasitosti.........................  21
Manuální hledání 
Bluetooth pøístrojù ..........................  21
Resetování spárovaných 
pøístrojù Bluetooth ..........................  21
Pøepnutí z handsfree re¾imu 
na mobilní telefon ...........................  22

Péèe a údr¾ba...........................23



P r o  v a ¹ i  b e z p e è n o s t

4

Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být 
nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete dále 
v této u¾ivatelské pøíruèce.

Ukládejte v¹echny miniaturní SIM karty a pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Nezapomeòte, ¾e bezpeèné øízení motorového vozidla v dopravním 
provozu vy¾aduje od v¹ech motoristù naprosté soustøedìní. 
Pou¾ívejte Sadu do vozu pouze v pøípadì, ¾e je dopravní provoz 
bezpeèný. Zjistìte si, zda místní zákony nebo naøízení neomezují 
pou¾ití mobilních telefonù pøi øízení.

INTERFERENCE
Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, 
které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci.

KVALIFIKOVANÁ INSTALACE A SERVIS
Instalovat a opravovat autotelefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze 
kvalifikovaný servis.

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní 
informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte 
nekompatibilní produkty.

VÝMÌNA POJISTEK
Pøepálenou pojistku vymìòte za pojistku stejného typu a velikosti. 
Nikdy nepou¾ívejte pojistku s vy¹¹í hodnotou!
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Úvod

■ Sada do vozu Nokia CK-7W

Instalace Sady ve voze

Sada do vozu Nokia je urèena pro instalaci do motorových vozidel, aby 
umo¾nila handsfree funkce mobilního telefonu a pou¾ívání jednotlivých 
funkcí telefonu.

Speciální dùraz byl kladen na rychlou a snadnou instalaci. Mobilní 
telefon je mo¾né pøipojit k Sadì do vozu jedním ze dvou zpùsobù: 
pou¾itím doplòkového dr¾áku telefonu s datovým kabelem nebo 
prostøednictvím bezdrátového pøipojení Bluetooth.

V nìkterých zemích mù¾e být pou¾ití Sady do vozu omezeno zákonem. 
Informujte se o platných omezeních a pravidlech pou¾ití.
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■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth je mezinárodní standard pro 
bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost. Umo¾òuje sestavení 
bezdrátového spojení v rozsahu 10 metrù mezi Sadou do vozu 
a kompatibilním pøístrojem. 

Sada do vozu mù¾e být pou¾ita s jakýmkoli mobilním telefonem 
podporujícím profil Bluetooth Handsfree (Bluetooth HFP).

Bezdrátové spojení mezi kompatibilními pøístroji sestavené 
prostøednictvím Bluetooth není pro u¾ivatele zpoplatòované. 
V nìkterých zemích mohou platit omezení pro pou¾ívání pøístrojù 
Bluetooth. Informujte se u místních orgánù.

■ Heslo Bluetooth
Pøi prvním sestavování bezdrátového spojení s kompatibilním pøístrojem 
pou¾ívajícím technologii Bluetooth musíte zadat heslo a umo¾nit tak 
spárování pøístrojù.

Heslo je 0000.
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1. Zaèínáme

■ Pøehled

Sada do vozu obsahuje vý¹e zobrazené komponenty.

• 1 Handsfree jednotka HF-5 s dr¾ákem MK-2

• 2 Ovládací tlaèítko CU-7

• 3 Reproduktor HFS-12

• 4 Mikrofon MP-2

• 5 Kabely PCU-4

• 6 Datový kabel CA-27

• 7 Nabíjecí kabel CA-116
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■ Pou¾ití pøíslu¹enství
V závislosti na nastavení je pro roz¹íøení funkcí Sady do vozu k dispozici 
mnoho doplòkového pøíslu¹enství. Pøed zahájením instalace po¾ádejte 
o profesionální radu týkající se pøíslu¹enství, které nejlépe vyhoví va¹im 
potøebám. Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství. Zajistìte, aby 
k Sadì do vozu byly pøipojeny pouze kompatibilní produkty. 

Dr¾ák telefonu
Pokud budete mobilní telefon pøipojovat k handsfree jednotce pomocí 
datového kabelu, musíte mít dr¾ák telefonu vytvoøený pro kompatibilní 
mobilní telefon.

Anténní vazební èlen
Anténní vazební èlen je vy¾adován pro pøipojení externí antény. Pro 
mobilní telefony a dr¾áky telefonù je na trhu k dispozici mnoho 
anténních vazebních èlenù. Anténní vazební èlen zlep¹uje pøíjem 
signálu mobilního telefonu ve voze. 

GSM anténa
Kompatibilní GSM anténa umo¾òuje optimalizované bezdrátové 
pøipojení.

Nainstalujete-li externí anténu, nezapomeòte, ¾e z dùvodu dodr¾ení 
po¾adavkù na vystavení rádiovým vlnám pro mobilní pøístroje musí být 
mezi anténou a ostatními osobami dodr¾ena minimální vzdálenost 
20 cm.
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2. Montá¾

■ Bezpeènostní informace
Pøi instalování Sady do vozu musí být dodr¾eny následující bezpeènostní 
pokyny.

Poznámka: 
• Opravovat nebo instalovat Sadu do vozu mù¾e pouze 

kvalifikovaný servisní pracovník. Neodborný servis nebo 
instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik 
záruk poskytovaných na zaøízení. 

• Sada do vozu mù¾e být instalována pouze kvalifikovaným 
pracovníkem servisu pøi pou¾ití schválených originálních 
souèástí Nokia dodaných v prodejním balení. Koncový 
u¾ivatel by si mìl uvìdomit, ¾e se Sada do vozu skládá z 
komplikovaného technického vybavení, které vy¾aduje 
profesionální instalaci, pou¾ití speciálních nástrojù a 
pokroèilé znalosti.

• Upozoròujeme, ¾e pokyny týkající se instalace Sady do vozu 
obsa¾ené v této pøíruèce jsou pouze obecného charakteru. 
Vzhledem k rùznorodosti typù a modelù vozù na trhu 
nemù¾e tato pøíruèka pokrýt v¹echny individuální 
technické potøeby pro konkrétní typ vozu. V pøípadì dotazu 
kontaktujte výrobce konkrétního vozu.

• Zlep¹ená sada do auta je urèena pro pou¾ití ve vozech s 
elektroinstalací 12 V a ukostøeným záporným pólem. 
Pou¾ití jiných napìtí èi obrácené polarity zpùsobí 
po¹kození zaøízení.

• Nezapomeòte, ¾e moderní automobilové systémy obsahují 
palubní poèítaèe, ve kterých jsou ulo¾eny základní 
parametry vozidla.  Nesprávné pøipojení baterie vozu mù¾e 
zpùsobit ztrátu dat, co¾ pak vy¾aduje nadmìrné úsilí pro 
pøeinstalování systému. V pøípadì zájmu kontaktujte 
prodejce vozu je¹tì pøed dokonèením instalace.
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• Nepøipojujte Sadu do vozu k vysokonapì»ovému vedení 
systému zapalování.

• Ve¹keré pøíslu¹enství musí být namontováno tak, aby 
neovlivòovalo provoz vozu.

• Servisní pracovník vám mù¾e poskytnout informace 
o vhodných alternativách instalace souèástí do vozidla, 
ani¾ by bylo potøeba vrtat otvory.

• Dr¾ák telefonu namontujte na palubní desku nebo na jiné 
místo v interiéru vozu tak, aby byl displej pro u¾ivatele 
dobøe viditelný, ale aby neovlivòoval øízení nebo provoz 
vozu. Klávesnice by mìla být v dosahu øidièe. 

• Pøi montá¾i pøíslu¹enství Sady do vozu zajistìte, aby nebyl 
ovlivnìn systém øízení, brzdový systém ani ¾ádné dal¹í 
klíèové systémy dùle¾ité pro správný a bezpeèný provoz 
vozu. Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivnìna 
aktivace airbagù.

• Pøi práci ve voze nekuøte. Zajistìte, aby ve va¹í blízkosti 
nebyly ¾ádné zdroje ohnì nebo hoølaviny.

• Pracujte opatrnì, aby nedo¹lo k po¹kození elektrických 
kabelù, palivového nebo brzdového systému nebo 
bezpeènostního vybavení.

• Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo 
nedùslednì chránìné elektronické systémy motorových 
vozidel (napø. elektronické systémy vstøikování paliva, 
elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), 
elektronické tempomaty a systémy airbagù). Pokud zjistíte 
problém nebo zmìnu provozu takovýchto systémù, 
kontaktujte prodejce vozu.

• Zajistìte, aby ulo¾ené kabely nebyly mechanicky 
namáhány, tzn. nepokládejte je pod sedadla a pøes ostré 
hrany.
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■ Konfigurace
V principu nabízí Sada do vozu dvì základní konfigurace pro instalaci: 

Pøipojení mobilního telefonu prostøednictvím 
bezdrátové technologie Bluetooth
Aby bylo sestaveno spojení kompatibilního mobilního telefonu 
s handsfree jednotkou, musí být oba pøístroje spárovány.

Pro tento typ instalace je vy¾adován kompatibilní mobilní telefon 
podporující bezdrátovou technologii Bluetooth. 
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Pøipojení mobilního telefonu pomocí datového kabelu 
a dr¾áku telefonu
Pøi pøipojování datovým kabelem je kompatibilní mobilní telefon 
pøipraven pro provoz se Sadou do vozu po umístìní do dr¾áku telefonu.

V závislosti na mobilním telefonu a vybavení vozidla mohou být 
vy¾adována nìkterá pøíslu¹enství, napøíklad dr¾ák telefonu, anténní 
vazební èlen nebo externí anténa.
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■ Instalování Sady do vozu 
Pøíklady vhodných míst pro instalování Sady do vozu naleznete 
v kapitole "Úvod" na stranì 5.

Handsfree jednotka

Pøi instalování handsfree jednotky zajistìte, aby kabely mikrofonu 
a reproduktoru dosáhly a¾ na místa, na která chcete namontovat tyto 
komponenty.

Zajistìte, aby handsfree jednotka nebyla namontována uvnitø 
uzavøeného kovového tìlesa nebo na místo, kde by mohly být stínìny 
rádiové vlny, proto¾e by mohla být ovlivnìna funkce Bluetooth.

Chcete-li namontovat jednotku, pøipojte nejdøíve dr¾ák dodaný se Sadou 
do vozu a poté zajistìte handsfree jednotku pomocí ¹roubù, které 
prostrèíte dr¾ákem. Nakonec nasaïte do otvoru kryt s logem Nokia 
a zatlaète jej na místo.
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Ovládací tlaèítko
Ovládací tlaèítko musí být umístìno tak, aby bylo u¾ivatelem snadno 
dosa¾itelné. Umístìte jej v¹ak tak, aby bylo mo¾né pøipojit kabel vedoucí 
k handsfree jednotce. Vhodné místo pro namontování ovládacího 
tlaèítka mù¾e být na konzole mezi pøedními sedadly.

Pro montá¾ ovládacího tlaèítka pou¾ijte dodanou lepící pásku. Nejprve 
rozpojte dva díly dr¾áku od sebe.  Pøipevnìte dr¾ák se smyèkou: 
z nalepovací strany sejmìte ochrannou pásku (A) a pøilepte dr¾ák na 
po¾adované místo ve voze (B). Zajistìte, aby plocha, na kterou lepíte 
dr¾ák, byla suchá a nebyla zneèi¹tìná.

Následnì pøidìlejte podlo¾ku s hákem: z nalepovací strany sejmìte 
ochrannou pásku (C) a pøilepte dr¾ák na spodní èást ovládacího tlaèítka.

Pevnì natisknìte ovládací tlaèítko (D) do dr¾áku nalepeného ve voze.

Reproduktor
Pro dosa¾ení nejlep¹í kvality zvuku namontujte reproduktor tak, aby 
smìøoval k øidièi. Doporuèujeme, aby byl reproduktor namontován 
minimálnì 1 metr od mikrofonu. Tím se pøedejde zpìtné vazbì.

Sada do vozu podporuje pøipojení ke kompatibilnímu systému autorádia. 
Chcete-li pou¾ít autorádio pro výstup zvuku Sady do vozu, po¾ádejte 
o profesionální pomoc servisního technika.

Pøipojte reproduktor nebo systém kompatibilního autorádia k výstupu 
"SPEAKER".

Mikrofon
Peèlivý výbìr místa pro montá¾ mikrofonu mù¾e zvý¹it kvalitu pøenosu 
hlasu. 

Mikrofon namontujte pøibli¾nì 30 cm od hlavy øidièe. Umístìte jej tak, 
aby smìøoval na ústa øidièe. Zku¹enosti ukazují, ¾e nejlep¹í místo je 

A
B C D
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vedle zpìtného zrcátka nebo sluneèní clony. Doporuèujeme, aby byl 
mikrofon namontován minimálnì 1 metr od reproduktoru Sady do vozu. 
Tím se pøedejde zpìtné vazbì.

Zajistìte, aby namontovaný mikrofon nebyl vystaven proudu vzduchu 
z ventilátorù. Neumís»ujte kabel mikrofonu na systémy topení, ventilace 
nebo klimatizace. Pro upevnìní mikrofonu pou¾ijte dodanou 
oboustrannou lepící pásku, která zabrání snímání hluku pøená¹eného 
z karosérie vozu do interiéru.

Konektor zasuòte do zásuvky "MIC" v handsfree jednotce a otoèením jej 
zajistìte.

Poznámka: Pou¾ití jiného mikrofonu, ne¾ který je dodán se 
Sadou do vozu (MP-2), mù¾e ovlivnit kvalitu pøenosu.

Sada kabelù
Kabely slou¾í k propojení podle schématu zapojení. 

• Pøipojte èerný vodiè ke kostøe vozu (GND).

• Pøipojte ¾lutý vodiè k funkci MUTE autorádia.

Pokud va¹e autorádio nemá funkci MUTE, mù¾e tento vodiè zùstat 
nepøipojen. V takovém pøípadì nebude autorádio v prùbìhu hovoru 
automaticky zti¹eno.

Pro zaji¹tìní funkce zti¹ení autorádia mù¾e být pou¾ito doplòkové 
relé. Po pøijmutí hovoru Sadou do vozu se do ¾lutého vodièe (MUTE) 
pøepne ukostøení, a tím se zti¹í autorádio. Po ukonèení hovoru se 
¾lutý vodiè odpojí od kostry a zvuk autorádia je obnoven. 

• Pøipojte modrý vodiè k vedení IGNS vozu pøes dodanou pojistku 1A.

Nìkteré vozy nemají IGNS pøípojku. Toto vedení není nezbytné pro 
provoz Sady do vozu; modrý vodiè mù¾e zùstat nepøipojen. 



M o n t á ¾

16

V takovém pøípadì se v¹ak Sada do vozu automaticky nevypne po 
vypnutí zapalování. Aby se pøede¹lo nechtìnému vybíjení baterie 
vozu, Sada do vozu se automaticky vypne po dvou minutách, bez 
ohledu na to, zda je mobilní telefon pøipojen pøes bezdrátovou 
technologii Bluetooth nebo datovým kabelem. 

• Èervený vodiè pøipojte ke kladnému pólu 12V baterie vozu pøes 
pojistku 2A.

Ètyøkolíková zástrèka sady kabelù se pøipojuje do konektoru "DC" 
v handsfree jednotce.

Datový kabel
Datový kabel propojuje handsfree jednotku s kompatibilním mobilním 
telefonem, napøíklad pøes dr¾ák telefonu. 

Pøipojte jeden konec kabelu do zásuvky "PHONE" v handsfree jednotce 
a druhý do dr¾áku telefonu.

Pokud bude Sada do vozu pou¾ívána pouze pøes bezdrátovou technologii 
Bluetooth, datový kabel nemusí být pøipojen.

Nabíjecí kabel
Nabíjecí kabel umo¾òuje nabíjet kompatibilní mobilní telefon, který je 
pøipojen ke Zlep¹ené sadì do auta prostøednictvím bezdrátové 
technologie Bluetooth.

Nabíjecí kabel je mo¾né pou¾ívat s pøístroji Nokia, které mají 2,0 mm 
zdíøku pro konektor nabíjeèky.

■ Test funkce
Po nainstalování Sady do vozu musíte zkontrolovat, zda správnì pracuje. 
Pøi testu provozu zaøízení rovnì¾ zkontrolujte, zda byly v¹echny 
komponenty namontovány tak, aby ¾ádným zpùsobem neovlivòovaly 
øidièe pøi øízení vozu.
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3. Zahájení provozu Sady do vozu 

Kompatibilní mobilní telefon je mo¾né pøipojit k Sadì do vozu jedním ze 
dvou zpùsobù: prostøednictvím bezdrátového pøipojení Bluetooth nebo 
pou¾itím kompatibilního dr¾áku telefonu s kabelem.

■ Pøipojení mobilního telefonu prostøednictvím 
bezdrátové technologie Bluetooth

Pøi prvním sestavování bezdrátového spojení ze Sady do vozu pomocí 
technologie Bluetooth budete muset spárovat handsfree jednotku 
s pou¾ívaným kompatibilním mobilním telefonem. To je potøeba udìlat 
pouze jednou: poté se tyto pøístroje ji¾ automaticky rozpoznají a sestaví 
spojení.

Poznámka: Chcete-li sestavit spojení prostøednictvím 
bezdrátové technologie Bluetooth, zajistìte, aby do dr¾áku 
telefonu nebyl vlo¾en ¾ádný mobilní telefon.

Párování pomocí hesla Bluetooth
1. Ovìøte, zda je mobilní telefon zapnutý a jeho baterie je nabitá.

2. Zapnìte Sadu do vozu. Dal¹í informace naleznete v kapitole "Zapnutí 
/ vypnutí Sady do vozu" na stranì 20.

3. V mobilním telefonu otevøete menu Bluetooth a aktivujte funkci 
Bluetooth.

4. Provedením po¾adovaných nastavení v mobilním telefonu aktivujte 
hledání Bluetooth pøístrojù v okolí. Podrobnìj¹í informace 
o po¾adovaném nastavení mobilního telefonu naleznete 
v u¾ivatelské pøíruèce.

5. V seznamu nalezených Bluetooth pøístrojù vyberte Sadu do vozu.

6. Po výzvì zadejte heslo Bluetooth 0000.

7. Mobilní telefon byl nyní spárován se Sadou do vozu a je pøipraven pro 
pou¾ívání. 
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Poznámka: Sada do vozu mù¾e sestavit bezdrátové pøipojení 
Bluetooth pouze s jedním kompatibilním mobilním telefonem. 
To znamená, ¾e mù¾e být nutné ukonèit nebo pøeru¹it existující 
bezdrátové pøipojení Bluetooth.

Automatické párování s kompatibilním mobilním 
telefonem
1. V mobilním telefonu proveïte odpovídající nastavení tak, aby se 

spároval se Sadou do vozu bez po¾adavku na potvrzování nebo 
autorizaci. Podrobnìj¹í informace o po¾adovaném nastavení 
mobilního telefonu naleznete v u¾ivatelské pøíruèce.

2. Zapnìte Sadu do vozu. 

3. Sada do vozu nyní spustí automatické 30 sekundové hledání 
mobilních telefonù, které byly ji¾ døíve spárovány pomocí hesla 
Bluetooth. Sada do vozu se spáruje s mobilním telefonem, se kterým 
byla spárována naposled. Aktivní hledání Bluetooth je indikováno 
blikající kontrolkou na ovládacím tlaèítku. 

■ Pøipojení mobilního telefonu datovým kabelem
Pou¾íváte-li tuto formu pøipojení, je mobilní telefon pøipraven pro 
pou¾ití se Sadou do vozu okam¾itì po umístìní do dr¾áku telefonu; 
pøístroje nemusíte párovat.

Je-li mobilní telefon vlo¾en do dr¾áku telefonu pøipojeného k Sadì do 
vozu pøes datový kabel, je tento telefon aktivním pøístrojem a nebude 
mo¾né sestavit spojení k jinému pøístroji prostøednictvím bezdrátové 
technologie Bluetooth. Vlo¾ení mobilního telefonu, který je právì 
pøipojen prostøednictvím aktivního bezdrátového pøipojení Bluetooth, 
do dr¾áku telefonu pøipojeného k Sadì do vozu zpùsobí automatické 
ukonèení bezdrátového spojení Bluetooth. 
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4. Provoz

Sadu do vozu je mo¾né ovládat ovládacím tlaèítkem nebo 
prostøednictvím klávesnice kompatibilního mobilního telefonu.

■ Ovládací tlaèítko

1 Tlaèítko je mo¾né pou¾ívat takto:
• Stisknìte

• Stisknìte a podr¾te (pøibli¾nì 1 sekundu)

• Dvakrát krátce stisknìte

• Stisknìte a dr¾te del¹í dobu (déle ne¾ 10 sekund)

2 Prstenec je mo¾né pou¾ívat takto:
• Otoète doleva

• Otoète doprava

3 Indikátor má tøi stavy:
• Svítí

• Bliká

• Nesvítí
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■ Zapnutí / vypnutí Sady do vozu 
Po zapnutí zapalování vozu se automaticky zapne i Sada do vozu. 
Kontrolka se rozsvítí a indikuje aktivní Sadu do vozu.

Po vypnutí zapalování se vypne i Sada do vozu a kontrolka zhasne.

Pokud byla Sada do vozu nainstalována bez pøipojení kabelu zji¹»ování 
stavu zapalování (IGNS), mù¾ete zapnout Sadu do vozu buï krátkým 
stisknutím tlaèítka, nebo vlo¾ením kompatibilního mobilního telefonu 
do dr¾áku telefonu (pokud byl instalován).

Poznámka: Byla-li Sada do vozu instalována bez pou¾ití kabelu 
IGNS, zùstane po zapnutí aktivní, dokud bude kompatibilní 
mobilní telefon zasunut do dr¾áku telefonu.

Není-li aktivní pøipojení k mobilnímu telefonu, Sada do vozu se 
po 2 minutách vypne.

■ Provozování Sady do vozu 
Pomocí ovládacího tlaèítka máte pøístup k tìmto funkcím telefonu:

Pøijmout hovor
Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, stisknìte tlaèítko.

Ukonèit hovor
Chcete-li ukonèit aktivní hovor, stisknìte tlaèítko.

Odmítnout hovor
Nechcete-li pøijmout hovor, podr¾te tlaèítko stisknuté.

Volání
Vyberte po¾adovanou polo¾ku v telefonním seznamu mobilního 
telefonu nebo zadejte po¾adované tel. èíslo na mobilním telefonu. 
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Opakované volání
Chcete-li opakovat volání èísla, které jste poslednì volali, stisknìte 
dvakrát krátce tlaèítko.

Hlasová volba
Mù¾ete pou¾ít hlasové záznamy, které jste ulo¾ili do mobilního telefonu:

1. Pro zahájení volání èísla podr¾te stisknuté tlaèítko, dokud se neozve tón.

2. Vyslovte hlasový záznam.

3. Mobilní telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo.

Podrobnosti o pou¾ití hlasové volby naleznete v u¾ivatelské pøíruèce 
mobilního telefonu.

Poznámka: Nìkteré mobilní telefony nemusejí podporovat 
v¹echny funkce popsané v této u¾ivatelské pøíruèce.

Nastavení hlasitosti
Chcete-li nastavit hlasitost reproduktoru, otoète prstencem.

Manuální hledání Bluetooth pøístrojù
Pokud jste nesestavili spojení s mobilním telefonem, mù¾ete zahájit 
manuální hledání mobilního telefonu, který podporuje bezdrátovou 
technologii Bluetooth.

Pro aktivování funkce hledání Bluetooth v Sadì do vozu podr¾te 
stisknuté tlaèítko.

Je-li hledání Bluetooth pøístrojù aktivní, kontrolka bliká.

Resetování spárovaných pøístrojù Bluetooth
Zlep¹ená sada do auta ukládá informace a¾ o 7 Bluetooth pøístrojích, se 
kterými byla spárována.

Seznam spárovaných Bluetooth pøístrojù je mo¾né vymazat. Pro 
vymazání seznamu musí být Sada do vozu vypnutá (kontrolka nesvítí):

Podr¾te stisknuté tlaèítko, dokud nezazní tón, který oznamuje vymazání 
seznamu.
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Pøepnutí z handsfree re¾imu na mobilní telefon
• Pokud jste pøipojili kompatibilní mobilní telefon k Sadì do vozu 

pomocí datového kabelu, pøepnete z handsfree re¾imu na mobilní 
telefon vyjmutím mobilního telefonu z dr¾áku telefonu.

• Pro pøepnutí zpìt do handsfree re¾imu vlo¾te mobilní telefon do 
dr¾áku. Mobilní telefon je nyní pou¾it v handsfree re¾imu pøes Sadu 
do vozu.

• Byl-li kompatibilní mobilní telefon pøipojen k Sadì do vozu 
prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, mù¾ete pøepínat 
aktivní hovor mezi Sadou do vozu a mobilním telefonem. Podr¾te 
stisknuté tlaèítko nebo pou¾ijte odpovídající funkci v telefonu.
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Péèe a údr¾ba

Sada do vozu je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je 
o ni tøeba peèovat. Následující doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro 
firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let.

• Ukládejte v¹echna pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

• Uchovávejte Sadu do vozu v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin 
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte Sadu do vozu v pra¹ném prostøedí. Mohlo 
by dojít k po¹kození jejích pohyblivých souèástí.

• Nepokou¹ejte se Sadu do vozu otevøít. Neodborné zacházení ji mù¾e po¹kodit.

• Pøi èi¹tìní Sady do vozu nebo ovládacího tlaèítka nepou¾ívejte chemikálie, 
rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. 

• Nepøebarvujte Sadu do vozu ani ovládací tlaèítko. Barva mù¾e zalepit 
pohyblivé souèásti pøístroje a omezit jeho správnou funkci.

Pokud Sada do vozu nebo ovládací tlaèítko nepracují správnì, svìøte vadnou 
souèást nejbli¾¹ímu kvalifikovanému servisu. Servisní pracovníci vám pomohou 
a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu.




