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P r o  v a ¹ i  b e z p e è n o s t
Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být 
nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou 
u¾ivatelskou a instalaèní pøíruèku.

ZAPÍNEJTE BEZPEÈNÌ
Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù 
zakázáno nebo kde mù¾e zpùsobit ru¹ení nebo jiné nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte 
volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována 
pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, 
které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNÌTE TAM, KDE JE POU®ÍVÁNÍ PØÍSTROJE ZAKÁZÁNO
Dodr¾ujte v¹echna omezení. Vypnìte pøístroj v blízkosti paliv, 
chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstøely za 
pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze 
kvalifikované osoby.

PØÍSLU©ENSTVÍ
Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství. Nepøipojujte 
nekompatibilní výrobky.

Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace 
v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky.
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S t r u è n ý  ú v o d
Struèný úvod

Tato èást struènì popisuje základní funkce sady do auta. Podrobnosti 
najdete v pøíslu¹ných èástech této pøíruèky.

■ Úvodní nastavení
1. Zapnìte sadu do auta (viz obr. 15) a svùj mobilní pøístroj.

2. Po výzvì k výbìru jazyka pøejdìte otáèením toèítka NaviTM 
(dále jen „toèítko“) na po¾adovaný jazyk a stisknìte toèítko.

3. Aktivujte funkci Bluetooth v pøístroji a vytvoøte pøipojení Bluetooth 
mezi sadou do auta a pøístrojem.

■ Dálkové ovládání
1. Tlaèítko Hlasové vytáèení / Zti¹it

Stisknutím tlaèítka Hlasové vytáèení 
mù¾ete zapnout nebo vypnout zvuk 
hovoru, pøípadnì aktivovat hlasové 
vytáèení u kompatibilního 
mobilního pøístroje, pokud 
neprobíhá ¾ádný hovor.

2. Tlaèítko Pøepnout

Stisknutím tlaèítka Pøepnout 
pøepnete mezi prvním a druhým 
(primárním a sekundárním) 
pøipojeným pøístrojem, je-li 
aktivována funkce Vícebodové pøipojení.

3. Toèítko Navi

• Chcete-li zadat telefonní èíslo nebo pou¾ít zrychlenou volbu, 
v pohotovostním re¾imu otoète toèítkem vlevo.

• Chcete-li hledat kontakt v seznamu kontaktù, v pohotovostním 
re¾imu otoète toèítkem vpravo.
6



S t r u è n ý  ú v o d
• Chcete-li nastavit hlasitost v prùbìhu hovoru nebo pøecházet 
mezi polo¾kami menu, otoète toèítkem vlevo nebo vpravo.

• Chcete-li v pohotovostním re¾imu zvolit napøíklad mo¾nost Menu 
nebo zvýraznìnou funkci v menu, stisknìte toèítko.

4. Tlaèítko Volat

• Chcete-li uskuteènit nebo pøijmout hovor, pøípadnì pøepnout 
mezi aktivním a pøidr¾eným hovorem, stisknìte tlaèítko Volat.

• Chcete-li v pohotovostním re¾imu zobrazit seznam posledních 
volaných èísel, stisknìte tlaèítko Volat.

• Chcete-li v pohotovostním re¾imu znovu zavolat na poslední 
volané èíslo, stisknìte dvakrát tlaèítko Volat.

5. Tlaèítko Konec

• Chcete-li ukonèit nebo odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec.

• Chcete-li pøi zadávání textu nebo èísel odstranit døíve zadaný 
znak, stisknìte tlaèítko Konec.

• Chcete-li se vrátit na pøedchozí úroveò menu nebo zobrazení 
na displeji, stisknìte tlaèítko Konec.

• Chcete-li se vrátit do pohotovostního re¾imu z funkcí menu, 
stisknìte a podr¾te tlaèítko Konec po dobu pøibli¾nì 2 sekund.

Tip: Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, mù¾ete hovor 
pøijmout nebo ukonèit stisknutím vypínaèe.
7



Ú v o d
1. Úvod

Sada do auta Nokia CK-200 umo¾òuje uskuteèòovat a pøijímat hovory 
bez dr¾ení telefonu v rukou. Do sady mù¾ete rovnì¾ zkopírovat seznamy 
kontaktù ze dvou kompatibilních mobilních pøístrojù. Zkopírované 
kontakty si mù¾ete zobrazit na vestavìném displeji a pou¾ít je pøi 
telefonování z pøipojeného pøístroje.

Sada do auta je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovládáním, které 
umo¾òuje snadnou obsluhu na dálku.

Pomocí technologie Bluetooth mù¾ete sadu do auta pøipojit ke dvìma 
kompatibilním pøístrojùm souèasnì.

Ne¾ si necháte sadu do auta odbornì nainstalovat a zaènete ji pou¾ívat, 
pøeètìte si peèlivì tuto pøíruèku. Rovnì¾ si pøeètìte pøíruèku k pøístroji, 
který k sadì pøipojujete. Nejnovìj¹í pøíruèky, doplòkové informace 
a soubory ke sta¾ení týkající se výrobku Nokia najdete na adrese 
www.nokia.com/support.

Tento výrobek mù¾e obsahovat malé èásti. Uchovávejte je mimo dosah 
malých dìtí.

Varování: Konektory tohoto pøístroje mohou obsahovat malé mno¾ství 
niklu. Osoby citlivé na nikl mohou po dlouhodobém kontaktu kù¾e 
s konektory poci»ovat pøíznaky.

■ O tomto dokumentu
Nastavení a obsluha jsou popsány v èástech „Zaèínáme“, strana 10, 
„Základní pou¾ívání“, strana 19 a „Nastavení“, strana 25. 

Tipy pro øe¹ení problémù jsou uvedeny v èásti „Øe¹ení problémù“, 
strana 28.

Instalace do vozu je popsána v èásti „Montá¾“, strana 30. Tato sada do 
auta smí být instalována pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem 
za pou¾ití originálních souèástí Nokia dodaných v prodejním balení.
8



Ú v o d
■ Aktualizace softwaru
Software sady do auta mù¾ete aktualizovat.

Stáhnìte si a nainstalujte aplikaci pro aktualizaci sady do auta Nokia 
z adresy www.nokia.com/support do kompatibilního poèítaèe.

Pøipojte displej sady do auta k poèítaèi datovým kabelem USB, který má 
na jednom konci standardní konektor USB a na druhém konci konektor 
micro USB. Kabel se prodává samostatnì.

Spus»te aplikaci pro aktualizaci a postupujte podle zobrazených pokynù. 
V prùbìhu aktualizace softwaru kabel USB neodpojujte.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojovat kompatibilní 
pøístroje bez pou¾ití kabelù. Telefon nemusí být s druhým pøístrojem 
v pøímé viditelnosti, ale obì zaøízení nesmí být od sebe dále ne¾ 
10 metrù. Pøipojení mù¾e být ru¹eno jinými elektronickými pøístroji.

Sada do auta splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2.1 + EDR 
a podporuje následující profily: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, 
Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 
a File Transfer Profile (FTP) 1.1. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, 
zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem.
9



Z a è í n á m e
2. Zaèínáme

■ Souèásti
Sada do auta obsahuje následující souèásti:

1. Hlavní jednotka CK-200 s displejem

2. Montá¾ní panel pro hlavní jednotku CK-200

3. Dálkové ovládání CU-13R s toèítkem Navi

4. Dr¾ák na volant pro dálkové ovládání CU-13R

5. CD s touto pøíruèkou

Prodejní balení rovnì¾ obsahuje kabely a dal¹í èásti potøebné 
pøi instalaci sady do auta.

1

2 3 4

5
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Z a è í n á m e
■ Dálkové ovládání CU-13R
Sadu do auta mù¾ete obsluhovat 
pomocí dálkového ovládání. Zaøízení je 
vybaveno toèítkem Navi, které mù¾ete 
otáèet nebo tisknout.

1. Tlaèítko Hlasové vytáèení / Zti¹it

2. Tlaèítko Pøepnout

3. Toèítko Navi

4. Tlaèítko Volat

5. Tlaèítko Konec

■ Displej a pohotovostní re¾im

Èásti displeje
Displej obsahuje 
následující èásti:

1. Vypínaè

2. Mikrofon

3. Konektor micro USB 
pro aktualizaci 
softwaru sady do auta 
z kompatibilního 
poèítaèe

Uchycení displeje k montá¾nímu 
panelu
Chcete-li sadou do auta pou¾ívat, zasuòte displej 
do montá¾ního panelu.

Chcete-li displej odpojit, vypnìte sadu do auta 
a vysuòte displej z montá¾ního panelu 
smìrem nahoru.

1

2

3
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Z a è í n á m e
Natoèení displeje
Kdy¾ je displej uchycen k palubní desce 
s pou¾itím dodávaného montá¾ního 
panelu, mù¾ete jej pomocí kulového 
kloubu natoèit vlevo, vpravo, nahoru 
nebo dolù do úhlu pøibli¾nì 15 stupòù.

Nezkou¹ejte displej silou natoèit do 
vìt¹ího úhlu.

Informace zobrazené v pohotovostním re¾imu
Kdy¾ sadu do auta zapnete, 
pøejde do pohotovostního 
re¾imu. Je-li sada do auta 
pøipojena ke kompatibilnímu 
pøístroji, jsou v pohotovostním 
re¾imu zobrazeny následující 
informace:

1. Síla signálu mobilní sítì v aktuálním místì, pokud pøipojený pøístroj 
tuto informaci poskytuje. Èím je sloupec vy¹¹í, tím je signál silnìj¹í.

2. Název poskytovatele slu¾eb, pokud pøipojený pøístroj tuto 
informaci poskytuje.

3. Úroveò nabití baterie pøipojeného pøístroje, pokud pøístroj tuto 
informaci poskytuje. Èím je sloupec vy¹¹í, tím více energie zbývá. 
Pokud je sada do auta pøipojena ke dvìma pøístrojùm, je zobrazena 
úroveò nabití baterie primárního pøístroje.

4. Název Bluetooth pøipojeného pøístroje. Pokud je sada do auta 
pøipojena ke dvìma pøístrojùm, primární pøístroj je zobrazen 
nad sekundárním.

5. Funkce Menu umo¾òující otevøít seznam polo¾ek menu. Chcete-li 
seznam otevøít, stisknìte toèítko.

Chcete-li ruènì zadat telefonní èíslo nebo pou¾ít zrychlenou volbu, 
otoète toèítkem vlevo.

1 2 3

4

5
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Z a è í n á m e
Chcete-li hledat kontakt v seznamu kontaktù sady do auta, otoète 
toèítkem vpravo.

Chcete-li zobrazit poslední volaná èísla, stisknìte tlaèítko Volat. Viz také 
èást „Poslední hovory“, strana 23.

Indikátory na displeji
Máte aktivní hovor.

Máte pøidr¾ený hovor.

Pøíchozí hovor.

Odchozí hovor.

Máte nepøijaté hovory v pøístroji zobrazeném nad indikátorem.

Hovor je pøepnut do pøipojeného mobilního pøístroje.

Je aktivována funkce Vícebodové pøipojení a sadu do auta 
mù¾ete pøipojit ke dvìma pøístrojùm.

Pøijali jste novou textovou zprávu do pøístroje zobrazeného 
nad indikátorem.

Reproduktory pøipojené k sadì do auta jsou vypnuty.

Mikrofon sady do auta je vypnut.

Sada do auta kopíruje kontakty z pøipojeného pøístroje.

Do reproduktorù sady do auta jsou pøehrávány pouze tóny 
pøipojeného pøístroje související s hovorem.

Je-li úroveò nabití baterie pøipojeného pøístroje nízká, na displeji se 
krátce zobrazí zpráva Slabá baterie.

Je-li úroveò nabití baterie dálkového ovládání nízká, na displeji se 
zobrazí zpráva Slabá baterie v dálkovém ovládání.
13



Z a è í n á m e
■ Vlo¾ení baterie do dálkového ovládání
Bezdrátové dálkové ovládání je napájeno lithiovou knoflíkovou baterií 
CR2032. Nahrazujte ji pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

1. Vysuòte kryt baterie 
z jednotky (1).

2. Vlo¾te baterii záporným 
pólem (-) smìrem k desce 
s obvody a zasuòte kryt 
zpìt na místo (2).

Nemanipulujte s baterií 
kovovými pøedmìty ani ji 
neskladujte v jejich blízkosti. Mohlo by dojít ke zkratování 
a po¹kození baterie.

Pokud dálkové ovládání nepou¾íváte déle ne¾ jeden mìsíc, vyjmìte z nìj 
baterii, aby nemohla vytéct.

Kdy¾ baterie vyteèe, dálkové ovládání dùkladnì vyèistìte a vlo¾te do nìj 
novou baterii.

Dojde-li k polknutí lithiové knoflíkové baterie, okam¾itì vyhledejte 
lékaøskou pomoc. Pokud baterie uvízne v jícnu, okam¾itì ji odstraòte.

Extrémní teploty sni¾ují výkon a ¾ivotnost baterie. Pøi teplotách pod 
bodem mrazu nemusí dálkový ovladaè fungovat nebo sada do auta 
mù¾e zobrazit zprávu Slabá baterie v dálkovém ovládání.

Výmìna nebo pou¾ívání rùzných dálkových ovládání 
se sadou do auta
Pokud vymìníte dálkové ovládání nebo pokud jich se sadou do auta 
pou¾íváte nìkolik, musíte nové dálkové ovládání se sadou spárovat. 

Otoète klíè zapalování do polohy Vypnuto a odpojte displej od 
montá¾ního panelu pøibli¾nì na 10 sekund. Uchy»te displej 
k montá¾nímu panelu a stisknutím vypínaèe sadu do auta zapnìte. 
Stisknìte libovolné tlaèítko na dálkovém ovládání.
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■ Pou¾ívání menu
Chcete-li v pohotovostním re¾imu zobrazit seznam funkcí menu, 
stisknìte toèítko pøi zobrazeném textu Menu.

Chcete-li pøejít na polo¾ku (napøíklad na funkci menu) nebo procházet 
seznam, otoète toèítkem. Chcete-li vybrat polo¾ku, pøejdìte na ni 
a stisknìte toèítko.

Chcete-li se vrátit na pøedchozí úroveò menu, stisknìte tlaèítko Konec.

Chcete-li se vrátit z funkcí menu do pohotovostního re¾imu, stisknìte 
a podr¾te tlaèítko Konec po dobu pøibli¾nì 2 sekund.

■ Zapnutí a vypnutí sady do auta
Pokud si nejste jisti, zda je pøipojen vodiè snímaèe zapalování, zeptejte 
se technika, který sadu do auta instaloval.

Pøed pou¾itím sady do auta zkontrolujte, zda je displej pevnì uchycen 
k montá¾nímu panelu.

Zapnutí
Je-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, sada do auta se zapne, kdy¾ 
zapnete motor vozidla.

Není-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, stisknìte vypínaè. Pokud se 
k sadì do auta bìhem 10 minut nepøipojí ¾ádný pøístroj, sada se 
automaticky vypne.

Sada do auta se po zapnutí pokusí navázat pøipojení Bluetooth 
k jednomu nebo dvìma naposledy pøipojeným pøístrojùm (v závislosti 
na nastavení funkce Vícebodové pøipojení).

Vypnutí
Je-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, vypnìte motor vozidla nebo 
stisknìte vypínaè. Pokud probíhá hovor prostøednictvím pøístroje 
pøipojeného k sadì, stisknutím vypínaèe pøepnìte hovor do pøístroje 
a poté sadu do auta vypnìte.
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Není-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, vypnìte sadu stisknutím 
vypínaèe. Není-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování a odpojíte-li 
pøístroj od sady (napøíklad kdy¾ si jej berete s sebou), sada do auta se 
po 10 minutách automaticky vypne.

Tip: Po vypnutí zapalování nenechávejte mobilní pøístroj 
pøipojený k sadì do auta. Zabráníte tak nechtìnému vybití 
baterie vozu.

■ První pou¾ití
Kdy¾ sadu do auta poprvé zapnete, vyzve vás k výbìru pou¾ívaného 
jazyka. Otáèením toèítka pøejdìte na po¾adovaný jazyk a stisknìte 
toèítko.

Po výbìru jazyka vás sada vyzve, abyste ji spárovali a pøipojili ke 
kompatibilnímu pøístroji s technologií Bluetooth. Viz èást „Párování 
a pøipojení sady do auta“, strana 16.

■ Párování a pøipojení sady do auta
Pøed pou¾itím sady do auta ji musíte pøidru¾it (spárovat) a pøipojit ke 
kompatibilnímu mobilnímu pøístroji, který podporuje bezdrátovou 
technologii Bluetooth.

Sadu do auta mù¾ete spárovat a¾ s osmi pøístroji a pøipojit ji ke dvìma 
pøístrojùm podporujícím profil HFP Bluetooth souèasnì.

Spárování a pøipojení sady do auta ke kompatibilnímu pøístroji:

1. Pokud sada do auta døíve nebyla spárována s pøístrojem, zapnìte 
sadu a pøístroj. Sada do auta pøejde do re¾imu párování.

Pokud jste sadu ji¾ døíve spárovali s pøístrojem a chcete ji spárovat 
s jiným, v pohotovostním re¾imu zvolte mo¾nost Menu > 
Nastavení > Pøipojení > Správce pøipojení > Párovat nový pøístroj.

2. Do 3 minut aktivujte funkci Bluetooth v pøístroji a nastavte ji pro 
vyhledávání zaøízení Bluetooth. Pokyny najdete v u¾ivatelské 
pøíruèce k pøístroji.

3. Na pøístroji vyberte v seznamu nalezených zaøízení sadu do auta 
(Nokia CK-200).
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4. Na pøístroji zadejte heslo Bluetooth 0000 pro spárování a pøipojení 
pøístroje k sadì do auta.

U nìkterých pøístrojù je tøeba po spárování navázat pøipojení 
samostatnì.

Je-li spárování úspì¹né, sada do auta je zobrazena v seznamu aktuálnì 
spárovaných zaøízení Bluetooth v pøístroji a spárovaný pøístroj je 
zobrazen v menu Správce pøipojení sady do auta.

Kdy¾ je sada do auta pøipojena k pøístroji a pøipravena k pou¾ití, je na 
displeji zobrazen název Bluetooth odpovídající pøístroji.

Ruèní pøipojení sady do auta
Kdy¾ sadu do auta zapnete, pokusí se pøipojit k jednomu nebo dvìma 
naposledy pøipojeným pøístrojùm (v závislosti na nastavení funkce 
Vícebodové pøipojení).

Chcete-li sadu ruènì pøipojit k pøístroji (napøíklad po ztrátì spojení), 
zkontrolujte, zda je pøístroj zapnutý, a v pohotovostním re¾imu zvolte 
mo¾nost Menu > Nastavení > Pøipojení > Správce pøipojení a pøístroj.

Automatické pøipojení sady do auta
Mobilní pøístroj mù¾ete nastavit tak, aby se k sadì do auta pøipojoval 
automaticky. Chcete-li tuto funkci aktivovat, zmìòte nastavení 
spárovaného pøístroje v menu Bluetooth pøístroje.

Odpojení sady do auta
Chcete-li odpojit sadu do auta od mobilního pøístroje, ukonèete 
pøipojení v menu Bluetooth pøístroje. Mù¾ete také v pohotovostním 
re¾imu zvolit mo¾nost Menu > Nastavení > Pøipojení > Správce 
pøipojení a pøístroj, který chcete odpojit.
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■ Pøipojení sady do auta ke dvìma pøístrojùm
Ve výchozím nastavení mù¾ete sadu do auta pøipojit ke dvìma 
kompatibilním pøístrojùm Bluetooth souèasnì. Chcete-li sadì do auta 
povolit pøipojení v¾dy jen k jednomu pøístroji, zvolte mo¾nost Menu > 
Nastavení > Pøipojení > Vícebodové pøipojení > vyp. Zvolíte-li mo¾nost 
zap, sadu lze pøipojit ke dvìma pøístrojùm a na displeji je zobrazen 
symbol .

Kdy¾ sadu do auta zapnete a sada se pøipojí ke dvìma pøístrojùm, 
první pøipojený pøístroj se stane primárním a druhý sekundárním. 
V pohotovostním re¾imu je název primárního pøístroje zobrazen 
nad názvem sekundárního. Chcete-li nastavit primární pøístroj jako 
sekundární a naopak, stisknìte tlaèítko Pøepnout.
18



Z á k l a d n í  p o u ¾ í v á n í
3. Základní pou¾ívání

■ Kopírování kontaktù z pøipojených pøístrojù
Sada do auta umo¾òuje kopírovat kontakty (jména a telefonní èísla) 
z pøipojených kompatibilních mobilních pøístrojù.

Pøi kopírování je zobrazen symbol . V závislosti na poètu kontaktù 
mù¾e kopírování trvat i nìkolik minut. Bìhem kopírování kontaktù nelze 
sadu do auta pou¾ívat.

Ruèní kopírování
Chcete-li ruènì zkopírovat kontakty z pøipojeného (primárního) 
pøístroje, pokud podporuje profil PBAP Bluetooth nebo pøíkazy AT, 
v pohotovostním re¾imu zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Obecné > 
Zahájit stahování kontaktù.

Pokud pøístroj nepodporuje profil PBAP Bluetooth, ale podporuje profil 
OPP Bluetooth, mù¾ete kontakty z pøístroje do sady odesílat jako vizitky.

Pokud v mobilním pøístroji kontakty aktualizujete, musíte je znovu 
zkopírovat do sady do auta.

Automatické kopírování
Je-li aktivováno nastavení Autom. stahování kontaktù, sada do auta se 
po pøipojení pøístroje automaticky pokusí zkopírovat z nìj kontakty. 
Chcete-li aktivovat automatické kopírování, v pohotovostním re¾imu 
zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Obecné > Autom. stahování 
kontaktù > zap.

Je-li aktivováno automatické kopírování kontaktù, kontakty ulo¾ené 
v sadì jsou pøi ka¾dém pøipojení pøístroje aktualizovány.
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■ Volání
Pøi volání hovoøte smìrem k displeji nebo k externímu mikrofonu 
pøipojenému k sadì do auta. Chcete-li dosáhnout optimální kvality 
hovoru, odstraòte z prostoru pøed mikrofonem v¹echny pøedmìty. 
Bìhem hovoru je na displeji zobrazen symbol .

Kontakty z pøipojených pøístrojù mù¾ete pou¾ít pouze tehdy, pokud 
jste je zkopírovali do sady.

Uskuteènìní hovoru
Pomocí dálkového ovládání mù¾ete uskuteèòovat hovory pouze 
z primárního pøístroje. Chcete-li uskuteènit hovor ze sekundárního 
pøístroje, nastavte jej jako primární nebo k hovoru pou¾ijte pøímo 
tento pøístroj.

Z pøipojeného pøístroje mù¾ete uskuteènit hovor i bez pou¾ití dálkového 
ovládání. Pou¾ijte jej stejnì, jako kdy¾ bì¾nì telefonujete.

Chcete-li ukonèit hovor (nebo zru¹it pokus o hovor), stisknìte tlaèítko 
Konec. Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, stisknìte vypínaè.

Zadání telefonního èísla
Chcete-li pomocí dálkového ovládání zadat telefonní èíslo, 
v pohotovostním re¾imu otoète toèítkem vlevo nebo zvolte mo¾nost 
Menu > Èíselný vstup. Chcete-li v prùbìhu hovoru zadat telefonní èíslo, 
zvolte mo¾nost Mo¾nosti volání > Èíselný vstup.

Vyberte èíslice jednu po druhé. (Chcete-li odstranit døíve zadanou èíslici, 
stisknìte tlaèítko Konec.) Jakmile je telefonní èíslo zobrazeno, stisknìte 
tlaèítko Volat nebo zvolte .

Volání kontaktu
Chcete-li zavolat kontaktu zkopírovanému do sady do auta, 
v pohotovostním re¾imu otoète toèítkem vpravo nebo zvolte mo¾nost 
Menu > Kontakty. Chcete-li v prùbìhu hovoru zobrazit seznam 
kontaktù, zvolte mo¾nost Mo¾nosti volání > Kontakty.

Vyberte první znak kontaktu, pøejdìte na kontakt a stisknìte toèítko 
nebo tlaèítko Volat. Má-li kontakt nìkolik èísel, nejprve vyberte 
po¾adované èíslo a poté stisknìte toèítko nebo tlaèítko Volat.
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Volání posledního volaného èísla
Chcete-li znovu zavolat na poslední volané èíslo (pokud pøístroj 
podporuje tuto funkci s pøipojenou sadou do auta), stisknìte dvakrát 
tlaèítko Volat v dobì, kdy neprobíhá ¾ádný hovor.

Chcete-li zavolat na nìkteré z posledních volaných èísel, pøejdìte 
na po¾adované jméno nebo telefonní èíslo a stisknìte toèítko nebo 
tlaèítko Volat.

Pokud je sada do auta pøipojena ke dvìma pøístrojùm, hovor bude 
uskuteènìn z primárního pøístroje.

Hlasové vytáèení
Chcete-li aktivovat hlasové vytáèení (pokud pøístroj podporuje tuto 
funkci s pøipojenou sadou do auta), stisknìte tlaèítko Hlasové vytáèení 
v dobì, kdy neprobíhá ¾ádný hovor. Zøetelnì vyslovte hlasový záznam 
po¾adovaného kontaktu. Pokud je sada do auta pøipojena ke dvìma 
pøístrojùm, hlasové vytáèení bude aktivováno u primárního pøístroje.

Podrobnosti k hlasovému vytáèení najdete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji.

Zrychlená volba
Zrychlená volba pøedstavuje rychlý zpùsob volání èasto pou¾ívaných 
telefonních èísel.

Chcete-li pou¾ít zrychlenou volbu, otoète v pohotovostním re¾imu 
toèítkem vlevo, pøejdìte na po¾adované èíslo zrychlené volby (1-9) 
a stisknìte tlaèítko Volat, kdy¾ je zobrazeno pøiøazené jméno nebo èíslo.

Pøiøazení telefonního èísla k èíslu zrychlené volby je popsáno v èásti 
„Obecné nastavení“, strana 26.

Pøijetí nebo odmítnutí hovoru
Pøíchozí hovor je signalizován vyzvánìcím tónem z reproduktorù 
pøipojených k sadì do auta. Pøitom je zobrazeno èíslo volajícího, pokud 
mobilní sí» tuto funkci podporuje. Pokud jste do sady zkopírovali 
pøíslu¹né jméno a èíslo, je zobrazeno jméno ulo¾ené s tímto èíslem. 
Není-li jméno a èíslo k dispozici, je zobrazena zpráva Skryté èíslo.
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Chcete-li pøijmout hovor z primárního nebo sekundárního pøístroje, 
stisknìte tlaèítko Volat nebo toèítko. Je-li baterie dálkového ovládání 
vybitá, stisknìte vypínaè sady do auta.

Chcete-li hovor odmítnout, stisknìte tlaèítko Konec.

■ Vypnutí mikrofonu
Chcete-li v prùbìhu hovoru vypnout nebo zapnout mikrofon, stisknìte 
tlaèítko Hlasové vytáèení / Zti¹it. Mù¾ete také zvolit Mo¾nosti volání 
a po¾adovanou funkci.

Symbol  oznaèuje, ¾e mikrofon je vypnutý.

■ Nastavení hlasitosti reproduktoru
Chcete-li v prùbìhu hovoru nastavit hlasitost reproduktoru, otoète 
toèítkem. V nìkterých konfiguracích montá¾e lze hlasitost nastavit také 
na autorádiu. Vybraná hlasitost pro aktuální pøístroj je ulo¾ena. Postup 
nastavení výchozí hlasitosti hovorù najdete v èásti „Nastavení zvuku“, 
strana 27.

Chcete-li reproduktory vypnout, nastavte hlasitost na nejni¾¹í úroveò. 
Sada zobrazí symbol .

■ Dva hovory souèasnì
Sada do auta umo¾òuje pracovat se dvìma hovory na jednom 
z pøipojených pøístrojù souèasnì.

Chcete-li pøijmout èekající hovor a ukonèit aktivní hovor, stisknìte 
tlaèítko Konec.

Chcete-li pøijmout èekající hovor a pøidr¾et aktivní hovor, stisknìte 
tlaèítko Volat. Pøi pøidr¾eném hovoru je zobrazen symbol .

Chcete-li odmítnout èekající hovor, zvolte Mo¾nosti volání > Odmítnout 
pøíchozí hovor.

Chcete-li ukonèit aktivní hovor a aktivovat pøidr¾ený hovor, stisknìte 
tlaèítko Konec.
22



Z á k l a d n í  p o u ¾ í v á n í
Chcete-li pøepnout mezi aktivním a pøidr¾eným hovorem, stisknìte 
tlaèítko Volat.

Kdy¾ je sada do auta pøipojena ke dvìma pøístrojùm a nìkdo vám zavolá 
na druhý pøístroj v dobì, kdy máte aktivní hovor v prvním pøístroji, 
nejprve ukonèete aktivní hovor a poté pøijmìte druhý hovor. Druhý 
hovor mù¾ete také pøijmout pøímo z pøístroje. Pokud druhý hovor 
pøijmete pøímo z pøístroje, mù¾ete pro práci s ním pou¾ít pouze 
funkce pøístroje.

■ Pøepnutí hovoru mezi sadou do auta 
a pøipojeným pøístrojem

Chcete-li pøepnout hovor mezi sadou do auta a pøipojeným pøístrojem, 
zvolte Mo¾nosti volání > Aktivovat sluchátko nebo Aktivovat handsfree. 
Nìkteré mobilní pøístroje mohou ukonèit pøipojení Bluetooth a¾ do doby, 
kdy hovor skonèí. Symbol  oznaèuje, ¾e hovor je pøepnutý 
do pøístroje.

■ Odesílání tónové volby
Chcete-li v prùbìhu hovoru odeslat tónovou volbu, napøíklad heslo pro 
urèitou slu¾bu (sí»ová slu¾ba), zvolte Mo¾nosti volání > Odeslat DTMF. 
Vyberte znaky jeden po druhém. (Chcete-li odstranit døíve zadaný znak, 
stisknìte tlaèítko Konec.) Chcete-li øetìzec odeslat, zvolte  nebo 
stisknìte tlaèítko Volat.

■ Poslední hovory
Kdy¾ k sadì do auta pøipojíte kompatibilní mobilní pøístroj, sada 
z pøístroje automaticky zkopíruje poslední nepøijaté, pøijaté 
a uskuteènìné hovory, pokud pøístroj a mobilní sí» tyto 
funkce podporují.

Chcete-li zobrazit poslední hovory, v pohotovostním re¾imu zvolte 
mo¾nost Menu > Poslední hovory a typ volání. Pøejdìte na kontakt 
a stisknutím toèítka zobrazte podrobnosti hovoru. Chcete-li kontaktu 
zavolat, stisknìte tlaèítko Volat.

Máte-li nepøijaté hovory, je zobrazen symbol .
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■ Zobrazení textových zpráv
Menu Zprávy je zobrazeno pouze tehdy, kdy¾ pøipojený pøístroj 
podporuje specializované rozhraní pøipojení spoleènosti Nokia.

Pøijmete-li textovou zprávu (sí»ová slu¾ba) v dobì, kdy je sada do auta 
pøipojena ke kompatibilnímu pøístroji Nokia, sada zobrazí symbol .

Chcete-li zobrazit novou zprávu z kompatibilního pøístroje Nokia, 
zvolte mo¾nost Menu > Zprávy a zprávu.

Chcete-li zavolat odesilateli zobrazené zprávy, stisknìte tlaèítko Volat. 
Mù¾ete také stisknout toèítko a zvolit mo¾nost Volat odesilatele.

Informace o kompatibilitì najdete na adrese to 
www.nokia.com/support.

■ Menu Vlastní klávesa
Menu Vlastní klávesa je zobrazeno pouze tehdy, kdy¾ je 
v pøístroji pøipojeném k sadì do auta nainstalována aplikace 
Nokia Accessory Setup.

Pokud tato aplikace není ve va¹em pøístroji nainstalována, 
informace o její dostupnosti pro svùj pøístroj najdete na adrese 
www.nokia.com/support.

Kdy¾ zvolíte toto menu, pøístroj vyvolá funkci nastavenou pro krátké 
stisknutí tlaèítka Vlastní klávesa v aplikaci Nokia Accessory Setup. 
Sadu do auta mù¾ete nastavit, aby nahlas pøeèetla novou textovou 
zprávu, zavolala na oblíbené èíslo nebo odmítla hovor a odeslala pøedem 
zadanou textovou zprávu. Podrobnosti najdete v nápovìdì k aplikaci.
24



N a s t a v e n í
4. Nastavení

■ Nastavení pøipojení
Chcete-li spravovat pøipojení Bluetooth, v pohotovostním re¾imu 
zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Pøipojení a nìkterou 
z následujících mo¾ností:

• Správce pøipojení – Chcete-li sadu do auta spárovat a pøipojit ke 
kompatibilnímu pøístroji, zvolte mo¾nost Párovat nový pøístroj. 
Chcete-li sadu do auta pøipojit k døíve spárovanému pøístroji 
nebo pøístroj odpojit, vyberte pøístroj v seznamu.

• Vícebodové pøipojení – Sadu do auta mù¾ete pøipojit ke dvìma 
pøístrojùm souèasnì. Pokud zvolíte mo¾nost vyp, sada do auta se 
bude moci pøipojit v¾dy jen k jednom pøístroji. Mù¾e-li se sada do 
auta pøipojit ke dvìma pøístrojùm, je zobrazen symbol .

Mù¾e-li se sada do auta pøipojit ke dvìma pøístrojùm souèasnì 
a pou¾ijete-li funkci opakovaného volání nebo hlasového vytáèení, 
hovor bude uskuteènìn z primárního pøístroje.

• Odstranit spárované pøístroje – Vyberte pøístroj, který chcete 
odstranit ze seznamu spárovaných pøístrojù. Zvolíte-li mo¾nost 
Odstranit v¹echna párování, budou odstranìna párování se v¹emi 
pøístroji a pøed pou¾itím sady do auta bude nutné spárovat ji 
s pøístrojem.

■ Nastavení displeje
V pohotovostním re¾imu zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Displej 
a nìkterou z následujících mo¾ností:

• Jas – Výbìr po¾adované úrovnì jasu displeje.

• Noèní re¾im – Aktivace nebo deaktivace noèního re¾imu. Zvolíte-li 
mo¾nost zap, podsvícení displeje bude slab¹í.
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• Barva displeje – Výbìr barvy podsvícení displeje. Chcete-li definovat 
vlastní barvu, zvolte mo¾nost Vlastní a otáèením toèítka nastavte 
podíl èervené (R), zelené (G) a modré (B) barevné slo¾ky. Mezi 
barevnými slo¾kami mù¾ete pøecházet stisknutím toèítka.

• Autom. ztmavování – Výbìr doby, po které displej ztmavne.

■ Obecné nastavení
V pohotovostním re¾imu zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Obecné 
a nìkterou z následujících mo¾ností:

• Zrychlená volba – Pøiøazení telefonních èísel èíslùm zrychlené volby 
(1-9) pro pøipojený pøístroj (jsou-li pøipojeny dva pøístroje, pou¾ije 
se primární pøístroj). Vyberte nepøiøazené èíslo zrychlené volby. 
Chcete-li pøiøadit kontakt, zvolte mo¾nost Kontakty. Chcete-li ruènì 
zadat èíslo, zvolte mo¾nost Èíselný vstup.

Chcete-li nahradit kontakt pøiøazený k èíslu zrychlené volby, vyberte 
èíslo zrychlené volby a zvolte mo¾nost Nahradit.

Chcete-li zobrazit kontakt pøiøazený k èíslu zrychlené volby, vyberte 
èíslo zrychlené volby a kontakt a zvolte mo¾nost Ukázat èíslo. 
Chcete-li na èíslo zavolat, stisknìte toèítko nebo tlaèítko Volat.

Chcete-li odstranit kontakt pøiøazený k èíslu zrychlené volby, vyberte 
èíslo zrychlené volby a zvolte mo¾nost Odstranit. Kontakt bude 
odstranìn pouze ze seznamu èísel zrychlené volby, nikoli ze 
seznamu kontaktù.

Popis uskuteènìní hovoru s pou¾itím zrychlené volby najdete v èásti 
„Zrychlená volba“, strana 21.

• Zobrazení jména – Výbìr zpùsobu øazení seznamu kontaktù 
(podle jména nebo pøíjmení).

• Automatické pøijetí hovoru – Aktivace nebo deaktivace 
automatického pøijímání. Zvolíte-li mo¾nost zap, sada do auta 
automaticky pøijme pøíchozí hovor po dvou zazvonìních.
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• Jazyk – Výbìr pou¾ívaného jazyka.

• Zahájit stahování kontaktù – Kopírování kontaktù z pøipojeného 
primárního pøístroje do sady do auta. Pøi kopírování kontaktù je 
zobrazen symbol .

• Autom. stahování kontaktù – Nastavení, aby sada do auta 
automaticky aktualizovala kontakty z kompatibilního pøístroje pøi 
ka¾dém jeho pøipojení. V prùbìhu kopírování nelze sadu pou¾ívat.

• Informace o výrobku – Zobrazení informací o sadì do auta.

• Odstranit osobní data – Odstranìní kontaktù, èísel zrychlené volby 
a seznamù hovorù ze sady do auta.

• Obnovit nastavení z výroby – Obnovení nastavení sady do auta na 
výchozí hodnoty.

■ Nastavení zvuku
V pohotovostním re¾imu zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Zvuk 
a nìkterou z následujících mo¾ností:

• Ozvuèené menu – Nastavení sady do auta, aby pøehrávala nìkteré 
hlasové výzvy, napøíklad názvy hlavních menu. Informace 
o dostupných jazycích najdete na adrese to www.nokia.com/support.

• Smìrování zvuku – Výbìr zvukù pøehrávaných z pøipojeného pøístroje 
prostøednictvím reproduktorù sady do auta pøi zti¹eném autorádiu. 
Zvolíte-li mo¾nost V¹echny zvuky pøístroje, budou pøehrávány 
v¹echny zvuky. Zvolíte-li mo¾nost Pouze volání, budou pøehrávány 
pouze tóny související s hovory a zobrazí se symbol .

• Výchozí hlasitost – Výbìr výchozí hlasitosti reproduktorù. Chcete-li 
nastavení ulo¾it, stisknìte toèítko.

• Výstra¾né tóny sady do auta – Aktivace nebo deaktivace výstra¾ných 
tónù sady do auta.
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5. Øe¹ení problémù

■ Resetování sady do auta
Sada do auta nereaguje na ovládání. Jak ji lze resetovat?
Odpojte displej od montá¾ního panelu alespoò na 10 sekund 
a stisknutím vypínaèe sadu do auta zapnìte.

■ Problémy s pøipojením
Sadu do auta nelze pøipojit k pøístroji pomocí technologie Bluetooth.
• Zkontrolujte, zda je sada do auta zapnutá a spárovaná s pøístrojem.

• Zkontrolujte, zda je v pøístroji aktivována technologie Bluetooth, 
a povolte sadì do auta pøipojení k pøístroji.

■ Problémy se zvukem
Druhý úèastník hovoru sly¹í ozvìnu mého hlasu.
• Ztlumte hlasitost reproduktoru ve voze. Je-li sada do auta pøipojena 

ke stereofonní soupravì vozidla, sni¾te úroveò vstupu, je-li to mo¾né.

• Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi mikrofonem a reproduktory 
optimální.

• Zkontrolujte, zda není mikrofon otoèen smìrem k reproduktoru.

Druhý úèastník pøi hovoru nesly¹í mùj hlas.
• Zkontrolujte, zda je pøístroj správnì pøipojen k sadì do auta 

prostøednictvím technologie Bluetooth.

• Hovoøte smìrem k displeji nebo k volitelnému externímu mikrofonu 
pøipojenému k sadì do auta. Chcete-li dosáhnout optimální kvality 
hovoru, odstraòte z prostoru pøed mikrofonem v¹echny pøedmìty.

• Zkontrolujte, zda jste omylem nevypnuli mikrofon.
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Kvalita zvuku není dobrá nebo není sly¹et ¾ádný zvuk.
• Pokud je sada do auta pøipojena k autorádiu, zkontrolujte, zda je 

správnì nastavena hlasitost autorádia.

• Pokud je sada do auta pøipojena k volitelnému reproduktoru, 
zkontrolujte, zda je správnì nastavena hlasitost sady do auta.

• Zkontrolujte, zda jste omylem nezti¹ili reproduktor.

• Zkontrolujte, zda je zapnuté autorádio.

Pøi pøíjmu hovoru nedojde ke zti¹ení autorádia.
Zeptejte se technika, který instaloval sadu do auta, zda správnì pøipojil 
vodiè pro zti¹ení autorádia. V¹echna vozidla nejsou vybavena vodièem 
pro zti¹ení autorádia.

■ Ostatní problémy
Sada do auta se nezapne pøi zapnutí zapalování vozu.
Zeptejte se technika, který instaloval sadu do auta, zda správnì pøipojil 
vodiè snímaèe zapalování. Pokud vozidlo není vybaveno snímaèem 
zapalování, zapínejte a vypínejte sadu do auta pomocí jejího vypínaèe.

Dálkové ovládání nefunguje.
Vymìòte baterii. Nelze-li pou¾ít dálkové ovládání, pou¾ijte k pøíjmu 
nebo ukonèení hovoru vypínaè na displeji.
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6. Montá¾

■ Bezpeènostní informace
Pøi montá¾i sady do auta dodr¾ujte následující bezpeènostní pokyny.

• Instalovat nebo opravovat sadu do auta mù¾e pouze kvalifikovaný 
servisní pracovník s pou¾itím originálních souèástí Nokia dodaných 
v prodejním balení. Neodborný servis nebo montá¾ mohou být 
nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk poskytovaných 
na sadu do auta.

Koncový u¾ivatel by si mìl uvìdomit, ¾e sada do auta se skládá 
z komplikovaného technického vybavení, které vy¾aduje 
profesionální montá¾, pou¾ití speciálních nástrojù 
a odborné znalosti.

• Pokyny obsa¾ené v této pøíruèce jsou obecná vodítka, která je mo¾né 
pou¾ít pro montá¾ sady do auta. Vzhledem k rùznosti typù a modelù 
vozù na trhu nemù¾e tato pøíruèka pokrýt individuální technické 
po¾adavky v¹ech vozidel. Podrobnìj¹í informace získáte od výrobce 
pøíslu¹ného vozu.

• Sadu do auta lze pøímo pøipojit k vozidlu s palubním napìtím 12 V 
a ukostøením záporného pólu. Pøipojení k systému s napìtím 24 V 
vy¾aduje pou¾ití pøevodníku z 24 V na 12 V u vodièe VBatt. 
Vodiè zapalování lze k systému s napìtím 24 V pøipojit pøímo.

Sada do auta je vybavena vestavìnou pøepì»ovou ochranou. 
Pøepólování v¹ak mù¾e jednotku po¹kodit.

• Nezapomeòte, ¾e moderní automobilové systémy obsahují palubní 
poèítaèe, ve kterých jsou ulo¾eny základní parametry vozidla. 
Nevhodné odpojení baterie vozu mù¾e zpùsobit ztrátu dat a následná 
opìtovná inicializace systému mù¾e být velmi pracná. V pøípadì 
jakýchkoli nejasností se je¹tì pøed zahájením montá¾e obra»te 
na prodejce vozu.

• Nepøipojujte sadu do auta k vysokonapì»ovým vodièùm 
systému zapalování.
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• Pøi montá¾i souèástí sady do auta zajistìte, aby ¾ádná z nich neru¹ila 
ani neblokovala systém øízení, brzdový systém èi jiné øídicí systémy 
nebo systémy pou¾ívané pøi provozu vozidla (napøíklad airbagy). 
Zajistìte, aby sada do auta ani ¾ádné její souèásti nebyly instalovány 
tam, kde by mohly pøijít do kontaktu s osobami ve voze v pøípadì 
nehody nebo srá¾ky.

Pokud je tøeba pou¾ívat displej mobilního pøístroje, zajistìte, 
aby pøístroj byl upevnìn v dr¾áku a jeho displej byl u¾ivateli 
dobøe viditelný.

• Servisní pracovník nebo prodejce vám mù¾e poskytnout informace 
o vhodných alternativách montá¾e vybavení do vozidla bez nutnosti 
vrtání otvorù.

• Pøi práci ve voze nekuøte. Zkontrolujte, zda v blízkosti nejsou ¾ádné 
zdroje otevøeného ohnì.

• Pracujte opatrnì, aby v prùbìhu montá¾e nedo¹lo k po¹kození 
elektrických kabelù, palivového èi brzdového systému nebo 
bezpeènostního vybavení.

• Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo 
nedùslednì stínìné elektronické systémy motorových vozidel 
(napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronické 
protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty 
a systémy airbagù). Pokud zjistíte závadu nebo zmìnu funkce 
takového systému, obra»te se na prodejce vozu.

• Zajistìte, aby ulo¾ené kabely nebyly mechanicky namáhány 
(neveïte je napøíklad pod sedadly nebo pøes ostré hrany).

■ Aktualizace softwaru
Pøed instalací sady do auta aktualizujte její software na nejnovìj¹í verzi.

Stáhnìte si a nainstalujte aplikaci pro aktualizaci sady do auta Nokia 
z adresy www.nokia.com/support do kompatibilního poèítaèe.

Pøipojte displej sady do auta k poèítaèi datovým kabelem USB, který má 
na jednom konci standardní konektor USB a na druhém konci konektor 
micro USB. Kabel se prodává samostatnì.
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Spus»te aplikaci pro aktualizaci a postupujte podle zobrazených pokynù. 
V prùbìhu aktualizace softwaru kabel USB neodpojujte.

■ Montá¾ sady do auta ve voze
Tato èást popisuje montá¾ souèástí sady do auta ve voze. Souèásti jsou 
popsány v èásti „Souèásti“, strana 10.

Pøi montá¾i souèástí sady do auta zajistìte, aby ¾ádná z nich neru¹ila ani 
neblokovala systém øízení, brzdový systém èi jiné øídicí systémy nebo 
systémy pou¾ívané pøi provozu vozidla (napøíklad airbagy). Pokud displej 
instalujete do oblasti s mo¾ným nárazem hlavy, nepou¾ívejte ¹rouby. 
Nahraïte je dodávaným lepicím pøípravkem.

Montá¾ sady do auta mù¾e zpùsobit zti¹ení nìkterých zvukových signálù 
nebo výstra¾ných tónù vozidla (napøíklad výstra¾ných tónù pøi couvání 
nebo upozornìní na zapnutá svìtla). Dal¹í informace získáte od výrobce 
vozu nebo od jeho zástupce.

Pøíklad vhodné instalace s dálkovým ovládáním umístìným na støedovém 
panelu a volitelným externím mikrofonem. Externí mikrofon je nutný 
pouze v hluèném prostøedí.
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Dálkové ovládání CU-13R
Dálkové ovládání je tøeba umístit tak, aby bylo pro u¾ivatele snadno 
dostupné. Neinstalujte dálkové ovládání do oblasti s mo¾ným 
nárazem hlavy.

Pøi montá¾i dálkového ovládání zajistìte, aby neru¹ilo ani neblokovalo 
systém øízení èi jiné øídicí systémy nebo systémy pou¾ívané pøi provozu 
vozidla (napøíklad airbagy).

Dálkové ovládání mù¾ete upevnit na volant, na palubní desku nebo na 
støedový panel mezi sedadlem øidièe a spolujezdce.

Upevnìní na palubní desku nebo støedový panel pomocí 
dodávané lepicí pásky
1. Pøipevnìte dodávanou podlo¾ku s páskou na po¾adované místo 

ve vozidle: odlepte ochrannou fólii z vìt¹í podlo¾ky a pøitisknìte 
podlo¾ku na místo.

Po odlepení ochranné fólie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem. 
Zajistìte, aby plocha pro pøilepení podlo¾ky byla suchá, èistá 
a nezaprá¹ená.

2. Odlepte ochrannou fólii z men¹í podlo¾ky a pøilepte podlo¾ku na 
spodní stranu dálkového ovládání. Nezakrývejte kryt baterie 
dálkového ovládání.

3. Pøitisknìte obì podlo¾ky k sobì a zkontrolujte, zda je dálkové 
ovládání pevnì uchyceno.

Upevnìní na volant pomocí dodávaného pásku
Dálkové ovládání umístìte na vnitøní stranu volantu. Neumis»ujte jej 
do støedu volantu nebo na jeho vnìj¹í stranu.

1. Obtoète pásek kolem volantu (na obrázcích není znázornìn).

2. Zatáhnìte za západku oznaèenou ¹ipkou (1) a protáhnìte pásek 
otvorem (2).
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3. Zatáhnutím za konec pásku jej zajistìte na místì (3).

4. Stlaète konec pásku smìrem dolù (4) a západku smìrem nahoru (5).

5. Zatlaète západku smìrem k volantu, a¾ zapadne na své místo (6).

6. Zatlaète dálkové ovládání do dr¾áku (7).

Chcete-li dálkové ovládání uvolnit, zatlaète na nì zespodu 
otvorem v dr¾áku.

Chcete-li pásek odstranit, zatáhnìte za západku smìrem od volantu (8).

1 2 3
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Displej
Displej mù¾ete uchytit k palubní desce pomocí dodávaného 
montá¾ního panelu.

Displej je tøeba umístit tak, aby byl u¾ivateli dobøe viditelný a aby 
umo¾òoval snadné natoèení vlevo, vpravo, nahoru nebo dolù.

Pøi montá¾i displeje zajistìte, aby neru¹il ani neblokoval systém øízení, 
brzdné èi jiné øídicí systémy nebo systémy pou¾ívané pøi provozu vozidla 
(napøíklad airbagy).

Zkontrolujte, zda kabel displeje dosáhne ke spojovací skøíòce.

Pro pou¾ívání vestavìného mikrofonu umístìte displej tak, aby nebyl 
pøíli¹ daleko od øidièe a nebyl vystaven pøímému proudìní vzduchu 
z ventilaèních otvorù. Není-li to mo¾né, pou¾ijte volitelný 
externí mikrofon.

Uchycení montá¾ního panelu k palubní desce
1. Odlepte ochrannou fólii z lepicí vrstvy na montá¾ním panelu.

2. Pevnì pøitisknìte montá¾ní panel k palubní desce.

3. Protáhnìte kabel displeje CA-165 od montá¾ního panelu (napøíklad 
ventilaèním systémem – podrobnosti najdete v dokumentaci k vozu) 
a pøipojte jej k pøíslu¹né zdíøce konektoru spojovací skøíòky RX-73.

Uchycení displeje k montá¾nímu panelu
1. Zasuòte displej do montá¾ního panelu (1).

2. Nastavte displej do vhodné polohy (2).

1

2
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3. Chcete-li nastavit úhel montá¾ního panelu, povolte ¹roub na jednom 
konci závìsu panelu, otáèejte panelem (v krocích po 45 stupních) 
a poté ¹roub utáhnìte.

Chcete-li displej odpojit, vysuòte jej z montá¾ního panelu 
smìrem nahoru.

Spojovací skøíòka RX-73
Spojovací skøíòka má zdíøky pro následující konektory:

1. Konektor kabelu pøímého vstupu CA-161

2. Konektor napájecího kabelu CA-153P nebo napájecího kabelu 
ISO CA-160

3. Konektor volitelného reproduktoru (napøíklad Nokia SP-3) nebo 
kabelu reproduktoru ISO CA-160

4. Konektor volitelného nabíjecího kabelu (napøíklad CA-134)

5. Konektor kabelu displeje CA-165

6. Konektor volitelného externího mikrofonu (napøíklad MP-2)

1 2 3
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Pøi montá¾i spojovací skøíòky zkontrolujte, zda kabely mikrofonu 
a reproduktoru dosáhnou na místa, kam chcete tyto souèásti 
nainstalovat.

Nainstalujte do vozu spojovací skøíòku pomocí vhodného montá¾ního 
materiálu (není dodáván v prodejním balení). Zkontrolujte, zda je 
spojovací skøíòka pevnì uchycena.

■ Propojení se systémem autorádia
Sadu do auta je mo¾né pøipojit k systému autorádia tøemi rùznými 
zpùsoby. Vyberte vhodný zpùsob podle souèástí dodávaných 
v prodejním balení.

Informace o zdíøkách pro konektory na spojovací skøíòce RX-73 najdete 
v èásti „Spojovací skøíòka RX-73“, strana 36.

Sadu do auta mù¾ete pøipojit k reproduktoru s impedancí nejménì 
4 ohmy. Je-li impedance vy¹¹í ne¾ 8 ohmù, bude výstupní výkon 
výraznì ni¾¹í ne¾ obvykle. Pomocí pøipojovacího adaptéru pro pøíslu¹ný 
typ vozidla mù¾ete sadu do auta pøipojit k vozidlu bez nutnosti 
zmìn ve stávajícím zapojení. Informace o dostupnosti získáte 
od servisního pracovníka.
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Montá¾ s pou¾itím ISO kabelu CA-160
Kdy¾ sadu do auta pøipojíte k systému autorádia pomocí ISO kabelu 
CA-160, autorádio bude pøi volání nebo pøíjmu hovoru zti¹eno.

1. Pøipojení ISO kabelu k autorádiu:

• Odpojte od autorádia dvì ISO zástrèky napájení a reproduktorù.

• Pøipojte zdíøku konektoru ISO kabelu ke konektorùm napájení 
a reproduktorù propojovacího adaptéru vozidla.

• Zkontrolujte pøívod trvalého napìtí +12 V (èervený vodiè) a pøívod 
zapalování (modrý vodiè) na konektoru propojovací skøíòky. 
V pøípadì potøeby prohoïte konfiguraèní konektory 
„+12V battery“ (Baterie +12 V) a „Ignition“ (Zapalování) 
na ISO kabelu.

CA-160

CK-200

C
A

-1
3

4
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Zkontrolujte správné umístìní signálu zti¹ení autorádia a pøipojte 
konfiguraèní konektor „Mute“ (Zti¹it) k odpovídající zásuvce 
(Mute1, Mute2 nebo Mute3). Ve výchozím nastavení je konektor 
Mute pøipojen k vývodu A2 (Mute2) ISO konektoru. Pokud 
autorádio nepodporuje funkci zti¹ení, ponechejte konektor 
nepøipojený.

Pøipojte dva zástrèkové ISO konektory k autorádiu.

2. Pøipojte zástrèky vodièe reproduktoru a napájecího vodièe ISO kabelu 
do odpovídajících zdíøek konektorù propojovací skøíòky.

3. Pøipojte kabel displeje do odpovídající zdíøky konektoru 
spojovací skøíòky.

Volitelné kroky:

• Chcete-li prostøednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, 
pøipojte k propojovací skøíòce kompatibilní nabíjecí kabel 
(napøíklad Nokia CA-134).

• Chcete-li místo integrovaného mikrofonu pou¾ívat externí mikrofon 
(napøíklad Nokia MP-2), pøipojte mikrofon k odpovídající zdíøce 
konektoru propojovací skøíòky a zmìòte nastavení mikrofonu 
(viz èást „Instalaèní nastavení“, strana 43). V hluèných prostøedích 
mù¾e být pou¾ití externího mikrofonu nutné.
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M o n t á ¾
Montá¾ s pou¾itím napájecího kabelu CA-153P 
a externího reproduktoru
V této konfiguraci je propojovací skøíòka pøipojena k autorádiu 
napájecím kabelem CA-153P a pro hovory se pou¾ívá volitelný 
externí reproduktor.
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M o n t á ¾
1. Pøipojte vodièe napájecího kabelu CA-153P k vozidlu následovnì:

• Èerný vodiè ke kostøe vozidla.

• Èervený vodiè k trvalému napìtí 12 V. K tomuto vodièi v¾dy 
pøipojte dodávanou pojistku 2 A, a to poblí¾ zdroje.

• Modrý vodiè k vodièi zapalování (Ignition) nebo pøíslu¹enství 
(ACC). K tomuto vodièi v¾dy pøipojte dodávanou pojistku 1 A, 
a to poblí¾ zdroje.

2. Pøipojte napájecí kabel do odpovídající zdíøky konektoru 
spojovací skøíòky.

3. Pøipojte reproduktor (napøíklad Nokia SP-3) do odpovídající zdíøky 
konektoru spojovací skøíòky.

4. Pøipojte kabel displeje do odpovídající zdíøky konektoru 
spojovací skøíòky.

Volitelné kroky:

• Chcete-li zti¹it autorádio pøi volání nebo pøíjmu hovoru, pøipojte 
¾lutý vodiè zti¹ení (Mute) napájecího kabelu CA-153P k autorádiu.

• Chcete-li prostøednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, 
pøipojte k propojovací skøíòce kompatibilní nabíjecí kabel 
(napøíklad Nokia CA-134).

• Chcete-li místo integrovaného mikrofonu pou¾ívat volitelný externí 
mikrofon (napøíklad Nokia MP-2), pøipojte mikrofon k odpovídající 
zdíøce konektoru propojovací skøíòky a zmìòte nastavení mikrofonu 
(viz èást „Instalaèní nastavení“, strana 43). V hluèných prostøedích 
mù¾e být pou¾ití externího mikrofonu nutné.
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M o n t á ¾
Montá¾ s pou¾itím napájecího kabelu CA-153P a kabelu 
pøímého vstupu CA-161
V této konfiguraci je propojovací skøíòka pøipojena k autorádiu 
napájecím kabelem CA-153P a kabelem pøímého vstupu CA-161 
a pro hovory se pou¾ívají reproduktory autorádia.

1. Pøipojte vodièe napájecího kabelu CA-153P k vozidlu následovnì:

• Èerný vodiè ke kostøe vozidla.

• Èervený vodiè k trvalému napìtí 12 V. K tomuto vodièi v¾dy 
pøipojte dodávanou pojistku 2 A, a to poblí¾ zdroje.
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M o n t á ¾
• Modrý vodiè k vodièi zapalování (Ignition) nebo pøíslu¹enství 
(ACC). K tomuto vodièi v¾dy pøipojte dodávanou pojistku 1 A, 
a to poblí¾ zdroje.

• ®lutý vodiè ke vstupu zti¹ení autorádia (Mute).

2. Pøipojte kabel pøímého vstupu CA-161 do pøíslu¹ných zdíøek 
konektoru autorádia a spojovací skøíòky.

3. Pøipojte kabel displeje do odpovídající zdíøky konektoru 
spojovací skøíòky.

U nìkterých vozidel je zvuk hovoru sly¹itelný a¾ po zapnutí autorádia.

Volitelné kroky:

• Chcete-li prostøednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, 
pøipojte k propojovací skøíòce kompatibilní nabíjecí kabel 
(napøíklad Nokia CA-134).

• Chcete-li místo integrovaného mikrofonu pou¾ívat volitelný externí 
mikrofon (napøíklad Nokia MP-2), pøipojte mikrofon k odpovídající 
zdíøce konektoru propojovací skøíòky a zmìòte nastavení mikrofonu 
(viz èást „Instalaèní nastavení“, strana 43). V hluèných prostøedích 
mù¾e být pou¾ití externího mikrofonu nutné.

■ Instalaèní nastavení
Instalaèní nastavení by mìl mìnit pouze kvalifikovaný 
servisní pracovník.

V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te vypínaè po dobu pøibli¾nì 
10 sekund a zvolte z následujících mo¾ností:

• Nastavení DSP – Výbìr sady nastavení zvuku, která nejlépe vyhovuje. 
Chcete-li aktivovat nová nastavení, pravdìpodobnì budete muset 
sadu do auta vypnout a znovu zapnout.

• Nastavení mikrofonu – Výbìr interního nebo externího mikrofonu 
podle konfigurace montá¾e.
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M o n t á ¾
■ Doplòkové pøíslu¹enství
Funkce sady do auta mù¾ete roz¹íøit pomocí doplòkového pøíslu¹enství. 
O vhodném pøíslu¹enství pro sadu do auta se poraïte se svým prodejcem 
nebo servisním pracovníkem. Pou¾ívejte pouze schválené a kompatibilní 
pøíslu¹enství.

Nabíjecí kabel
Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní pøístroj ze sady do auta 
a ponechat zásuvku zapalovaèe volnou pro jiná zaøízení, mù¾ete 
pou¾ít volitelný nabíjecí kabel, napøíklad CA-134.

Mikrofon
V hluèných prostøedích mù¾ete ke zlep¹ení kvality zvuku pou¾ít externí 
mikrofon (napøíklad Nokia MP-2) místo vestavìného. Chcete-li pou¾ívat 
externí mikrofon, pøipojte jej do odpovídající zdíøky konektoru 
spojovací skøíòky.

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

Nejlep¹í místo pro uchycení mikrofonu je poblí¾ zpìtného zrcátka. 
Upevnìte mikrofon tak, aby smìøoval k ústùm øidièe a byl nejménì 
1 metr od reproduktoru sady do auta, aby se pøede¹lo zpìtné vazbì.

Zkontrolujte, zda kabel mikrofonu dosáhne ke spojovací skøíòce.

Upevnìte mikrofon tak, aby nebyl vystaven proudìní vzduchu 
z ventilaèních otvorù. Neumis»ujte kabel mikrofonu na systémy topení, 
ventilace nebo klimatizace. Mikrofon upevnìte pomocí dodávané 
oboustranné lepicí pásky.

Pøipojte konektor mikrofonu do zdíøky pro mikrofon propojovací skøíòky 
a otoèením ve smìru hodinových ruèièek jej pevnì zajistìte.
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M o n t á ¾
Vnìj¹í anténa
Vnìj¹í anténa zlep¹uje pøíjem mobilního pøístroje ve voze. Informace 
o dostupnosti získáte od prodejce.

Poznámka: Aby byly dodr¾eny smìrnice týkající se vystavení rádiovým 
vlnám, nainstalujte vnìj¹í anténu tak, aby byla zachována minimální 
vzdálenost 20 centimetrù (8 palcù) mezi vnìj¹í anténou a osobami, 
pøièem¾ koeficient zesílení vnìj¹í antény nepøesáhne 3 dBi.

■ Kontrola funkce sady do auta
Po montá¾i sady do auta zkontrolujte, zda je správnì nainstalovaná 
a správnì funguje. Viz také èást „Øe¹ení problémù“, strana 28.
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P é è e  a  ú d r ¾ b a
Péèe a údr¾ba

Tato sada do auta je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. 
Proto je o ni tøeba peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruky.

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

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte sadu do auta v pra¹ném a ¹pinavém 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození pohyblivých souèástí 
a elektronických souèástek.

• Nepokou¹ejte se sadu do auta otevøít.

• Pøi èi¹tìní souèástí sady do auta nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani 
silné èisticí prostøedky. Pro èi¹tìní povrchu souèástí pou¾ívejte pouze mìkký, 
èistý, suchý hadøík.

• Souèásti sady do auta nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti 
a zabránit správné funkci.

Recyklace
Pou¾itá elektronická zaøízení, baterie a balicí materiály v¾dy vracejte na sbìrná 
místa, která jsou k tomu urèena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému 
ukládání odpadu a podporujete opakované vyu¾ívání surovinových zdrojù. 
Informace o ¾ivotním prostøedí a pokyny k recyklování výrobkù Nokia najdete 
na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné 
dokumentaci nebo na obalu vám má pøipomínat, ¾e v¹echny elektrické 
a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukonèení své 
¾ivotnosti ulo¾eny do oddìleného sbìru. Tento po¾adavek se týká 

Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. 
Dal¹í informace o ochranì ¾ivotního prostøedí najdete v Eko-deklaraci výrobku 
na adrese www.nokia.com/environment.
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D a l ¹ í  b e z p e è n o s t n í  i n f o r m a c e
Dal¹í bezpeènostní informace

■ Dopravní prostøedky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedostateènì 
stínìné elektronické systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy 
vstøikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, 
elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagù. Podrobnìj¹í informace 
získáte od výrobce vozu nebo pøídavného vybavení, pøípadnì od jeho zástupce.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou ukonèit záruku 
poskytovanou na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství 
mobilního pøístroje ve voze správnì instalováno a jestli správnì pracuje. 
Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály 
ve stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en pøístroj, jeho èásti nebo pøíslu¹enství. 
U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy se nafukují znaènou silou. 
Neumis»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného 
bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se 
airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle 
nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému zranìní.
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