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P r e  v a ¹ u  b e z p e è n o s »
Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodr¾anie týchto pokynov mô¾e by» 
nebezpeèné alebo protizákonné. Preèítajte si celú pou¾ívateåskú a in¹talaènú 
príruèku, kde nájdete ïal¹ie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE
Prístroj nezapínajte, keï je pou¾ívanie bezdrôtových telefónov 
zakázané, alebo keï by mohol spôsobi» ru¹enie alebo 
nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Ako vodiè majte pri ¹oférovaní 
v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Pri riadení 
vozidla musíte ma» na zreteli predov¹etkým bezpeènos» 
cestnej premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové prístroje sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e 
negatívne ovplyvni» ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Prístroj vypnite v blízkosti palív, chemikálií 
alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

PRÍSLU©ENSTVO
Pou¾ívajte iba schválené príslu¹enstvo. Neprepájajte nekompatibilné 
výrobky.

Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho príruèke pou¾ívateåa 
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.
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S t r u è n ý  ú v o d
Struèný úvod

V tejto èasti sú v krátkosti opísané základné funkcie súpravy do auta. 
Podrobné informácie nájdete v príslu¹ných èastiach v tejto príruèke.

■ Prvé nastavenie
1. Zapnite súpravu do auta (pozrite si str. 15) a mobilné zariadenie.

2. Ak sa zobrazí výzva na výber jazyka, otáèaním kolieska NaviTM 
(ïalej oznaèované ako koliesko) prejdite na po¾adovaný jazyk 
a stlaète koliesko.

3. Aktivujte funkciu Bluetooth v zariadení a nastavte pripojenie 
Bluetooth medzi súpravou do auta a zariadením.

■ Diaåkové ovládanie
1. Tlaèidlo hlasovej voåby/stlmenia

Stlaèením tlaèidla hlasovej voåby 
stlmíte alebo zru¹íte stlmenie 
hovoru, prípadne aktivujete hlasovú 
voåbu v kompatibilnom mobilnom 
zariadení, keï neprebieha 
¾iadny hovor.

2. Prepínacie tlaèidlo

Prepínacie tlaèidlo sa pou¾íva na 
prepínanie medzi prvým a druhým 
(primárnym a sekundárnym) 
pripojeným zariadením, keï je 
aktivovaná funkcia viacbodového 
pripojenia.
6



S t r u è n ý  ú v o d
3. Koliesko Navi

• Ak chcete zada» telefónne èíslo alebo pou¾i» rýchlu voåbu, 
v pohotovostnom re¾ime otoète koliesko doåava.

• Ak chcete vyhåada» kontakt v zozname kontaktov, 
v pohotovostnom re¾ime otoète koliesko doprava.

• Ak chcete nastavi» hlasitos» poèas hovoru alebo prechádza» 
polo¾kami menu, otoète koliesko doåava alebo doprava.

• Ak napríklad chcete vybra» polo¾ku Menu v pohotovostnom 
re¾ime alebo zvýraznenú funkciu v menu, stlaète koliesko.

4. Tlaèidlo Vola»

• Ak chcete uskutoèni» alebo prija» hovor, prípadne prepnú» medzi 
aktívnym a podr¾aným hovorom, stlaète tlaèidlo Vola».

• Ak chcete v pohotovostnom re¾ime zobrazi» zoznam posledných 
volaných èísel, stlaète tlaèidlo Vola».

• Ak chcete v pohotovostnom re¾ime opä» zavola» na posledné 
volané èíslo, dvakrát stlaète tlaèidlo Vola».

5. Tlaèidlo Koniec

• Ak chcete ukonèi» alebo odmietnu» hovor, stlaète tlaèidlo Koniec.

• Ak chcete pri zadávaní textu alebo èísel odstráni» posledný 
zadaný znak, stlaète tlaèidlo Koniec.

• Ak sa chcete vráti» na predchádzajúcu úroveò menu alebo 
zobrazenie displeja, stlaète tlaèidlo Koniec.

• Ak sa chcete vráti» do pohotovostného re¾imu z funkcií menu, 
stlaète a dve sekundy podr¾te stlaèené tlaèidlo Koniec.

Tip: Ak je batéria diaåkového ovládania vybitá, hovor mô¾ete 
prija» alebo ukonèi» stlaèením vypínaèa.
7



Ú v o d
1. Úvod

Pomocou súpravy do auta Nokia CK-200 mô¾ete uskutoèòova» 
a prijíma» hovory bez pou¾itia rúk. Mô¾ete tie¾ skopírova» zoznam 
kontaktov z dvoch kompatibilných mobilných zariadení do súpravy do 
auta a zobrazi» skopírované kontakty na zabudovanom displeji, èo vám 
umo¾ní uskutoèòova» hovory prostredníctvom pripojeného zariadenia.

Súprava do auta sa dodáva s bezdrôtovým diaåkovým ovládaním, ktoré 
umo¾òuje jednoduché ovládanie súpravy do auta aj na diaåku.

Pomocou technológie Bluetooth mô¾ete súpravu do auta pripoji» 
k dvom kompatibilným zariadeniam súèasne.

Kým si dáte súpravu do auta odborne nain¹talova» a zaènete ju pou¾íva», 
preèítajte si pozorne túto príruèku. Preèítajte si tie¾ pou¾ívateåskú 
príruèku prístroja, ktorý mienite pripoji» k súprave do auta. Najnov¹ie 
príruèky, dodatoèné informácie a súbory na stiahnutie súvisiace 
s výrobkom Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Tento výrobok obsahuje malé súèasti. Uchovávajte ich mimo dosahu 
malých detí.

Varovanie: Konektory zariadenia mô¾u obsahova» malé mno¾stvo 
niklu. U osôb, ktoré sú citlivé na nikel, mô¾u vzniknú» symptómy 
z dlhotrvajúceho kontaktu poko¾ky s uvedenými konektormi.

■ O tomto dokumente
Nastavenie a prevádzka sú opísané v èastiach „Zaèíname“, str. 10, 
„Základy obsluhy“, str. 19, a „Nastavenia“, str. 25. 

Tipy na rie¹enie problémov nájdete v èasti „Rie¹enie problémov“, str. 28.

In¹talácia v aute je opísaná v èasti „In¹talácia“, str. 30. Súpravu do auta 
smie in¹talova» iba kvalifikovaný servisný technik s pou¾itím 
originálnych súèastí Nokia dodávaných v predajnom balení.
8



Ú v o d
■ Aktualizácie softvéru
Softvér súpravy do auta je mo¾né aktualizova».

Stiahnite si a nain¹talujte aplikáciu na aktualizáciu softvéru súpravy 
do auta Nokia zo stránky www.nokia.com/support do kompatibilného 
poèítaèa.

Na pripojenie displeja súpravy do auta k poèítaèu pou¾ite dátový kábel 
USB so ¹tandardným konektorom USB na jednej strane a konektorom 
microUSB na druhej. Kábel sa predáva samostatne.

Otvorte aplikáciu na aktualizáciu softvéru a postupujte podåa 
zobrazených pokynov. Poèas aktualizácie softvéru nechajte 
kábel USB pripojený.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umo¾òuje prepája» kompatibilné 
zariadenia bez pou¾itia káblov. Súprava do auta a iné zariadenie 
nemusia by» na dohåad, ale ich vzájomná vzdialenos» by nemala 
prekroèi» 10 metrov (33 stôp). Pripojenia mô¾u by» ru¹ené inými 
elektronickými zariadeniami.

Súprava do auta je v súlade so ¹pecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR 
a podporuje nasledujúce profily: profil handsfree (Hands-Free Profile – 
HFP) 1.5, profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access 
Profile – PBAP) 1.0, profil doruèovania objektov (Object Push Profile – 
OPP) 1.1 a profil prenosu súborov (File Transfer Profile – FTP) 1.1. 
O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte 
u príslu¹ných výrobcov.
9



Z a è í n a m e
2. Zaèíname

■ Súèasti
Súprava do auta obsahuje nasledujúce súèasti:

1. Hlavná èas» zariadenia CK-200 s displejom

2. Montá¾na platòa pre hlavnú èas» zariadenia CK-200

3. Diaåkové ovládanie CU-13R s kolieskom Navi

4. Dr¾iak na volant pre diaåkové ovládanie CU-13R

5. Disk CD, ktorý obsahuje túto príruèku

Okrem toho sú súèas»ou balenia aj káble a iné súèasti potrebné 
na nain¹talovanie súpravy do auta.

1

2 3 4

5
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Z a è í n a m e
■ Diaåkové ovládanie CU-13R
Diaåkové ovládanie mo¾no pou¾íva» na 
ovládanie súpravy do auta. Zariadenie je 
vybavené kolieskom Navi, ktoré mo¾no 
otáèa» alebo stláèa».

1. Tlaèidlo hlasovej voåby/stlmenia

2. Prepínacie tlaèidlo

3. Koliesko Navi

4. Tlaèidlo Vola»

5. Tlaèidlo Koniec

■ Displej a pohotovostný re¾im

Súèasti displeja
Displej obsahuje 
nasledujúce súèasti:

1. Vypínaè

2. Mikrofón

3. Konektor microUSB, 
ktorý sa pou¾íva na 
aktualizáciu softvéru 
súpravy do auta 
z kompatibilného 
poèítaèa

1

2

3
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Z a è í n a m e
Pripevnenie displeja k montá¾nej 
platni
Ak chcete pou¾íva» súpravu do auta, zasuòte 
displej na montá¾nu platòu.

Ak chcete displej odpoji», vypnite súpravu 
do auta a vysuòte displej smerom nahor 
z montá¾nej platne.

Otoèenie displeja
Keï je displej pripevnený k palubnej 
doske pomocou dodanej montá¾nej 
platne, mô¾ete ho otáèa» v guåovom 
kμbe a¾ o 15 stupòov doåava, doprava, 
nahor alebo nadol.

Nepokú¹ajte sa displej otáèa» vo 
väè¹om uhle.

Informácie zobrazované v pohotovostnom re¾ime
Po zapnutí prejde súprava 
do auta do pohotovostného 
re¾imu. V pohotovostnom 
re¾ime, keï je súprava do auta 
pripojená ku kompatibilnému 
zariadeniu, sa zobrazujú 
nasledujúce informácie:

1. Intenzita signálu celulárnej siete na urèitom mieste, ak pripojené 
zariadenie poskytuje tieto informácie. Èím je li¹ta vy¹¹ia, tým je 
signál silnej¹í.

2. Názov poskytovateåa slu¾ieb, ak pripojené zariadenie poskytuje 
tieto informácie.

1 2 3

4

5
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Z a è í n a m e
3. Úroveò nabitia batérie pripojeného zariadenia, ak zariadenie 
poskytuje tieto informácie. Èím je li¹ta vy¹¹ia, tým viac energie 
zostáva. Ak je súprava do auta pripojená k dvom zariadeniam, 
zobrazuje sa úroveò nabitia batérie primárneho zariadenia.

4. Názov Bluetooth pripojeného zariadenia. Ak je súprava do auta 
pripojená k dvom zariadeniam, primárne zariadenie sa zobrazuje 
nad sekundárnym.

5. Funkcia Menu, pomocou ktorej mo¾no otvori» zoznam funkcií menu. 
Zoznam otvoríte stlaèením kolieska.

Ak chcete zada» telefónne èíslo manuálne alebo pou¾i» rýchlu voåbu, 
otoète koliesko doåava.

Ak chcete vyhåada» kontakt v zozname kontaktov súpravy do auta, 
otoète koliesko doprava.

Ak chcete zobrazi» posledné volané èísla, stlaète tlaèidlo Vola». Pozrite si 
aj èas» „Posledné hovory“, str. 23.

Indikátory displeja
Máte aktívny hovor.

Máte podr¾aný hovor.

Prichádza hovor.

Odchádza hovor.

V zariadení zobrazujúcom sa nad indikátorom máte 
neprijaté hovory.

Hovor je prepnutý do pripojeného mobilného zariadenia.

Funkcia viacbodového pripojenia je aktivovaná a súpravu 
do auta mô¾ete pripoji» k dvom zariadeniam.

Do zariadenia zobrazujúceho sa nad indikátorom ste dostali 
novú textovú správu.

Reproduktory pripojené k súprave do auta sú stlmené.
13



Z a è í n a m e
Mikrofón súpravy do auta je stlmený.

Súprava do auta kopíruje kontakty z pripojeného zariadenia.

Prostredníctvom reproduktorov súpravy do auta sa prehrávajú 
len tóny súvisiace s hovorom pripojeného zariadenia.

Ak je úroveò nabitia batérie pripojeného zariadenia nízka, krátko sa 
zobrazí hlásenie Slabá batéria.

Ak je úroveò nabitia batérie diaåkového ovládania nízka, zobrazí sa 
hlásenie Slabá batéria v diaåkovom ovládaní.

■ Vlo¾enie batérie diaåkového ovládania
Bezdrôtové diaåkové ovládanie je napájané jednou lítiovou mincovou 
batériou CR2032. Batériu vymieòajte len za rovnaký alebo podobný typ.

1. Vysuòte kryt zo 
zariadenia (1).

2. Vlo¾te batériu záporným (–) 
pólom smerujúcim k doske 
s obvodmi a zasuòte kryt 
spä» na miesto (2).

Ak chcete zabráni» skratu, 
ktorý by mohol po¹kodi» 
batériu, nemanipulujte s batériou pomocou kovových predmetov ani ju 
s nimi neuchovávajte.

Ak sa diaåkové ovládanie nebude pou¾íva» mesiac alebo dlh¹ie, vyberte 
z neho batériu, aby nedo¹lo k jej vyteèeniu.

Ak z batérie zaène vyteka» tekutina, diaåkové ovládanie dôkladne utrite 
a vlo¾te novú batériu.

V prípade prehltnutia lítiovej mincovej batérie okam¾ite vyhåadajte 
lekársku pomoc. Ak sa batéria zachytí v pa¾eráku, okam¾ite ju vyberte.

Extrémne teploty zni¾ujú výkon a ¾ivotnos» batérie. Pri teplotách hlboko 
pod bodom mrazu nemusí diaåkové ovládanie fungova» alebo sa mô¾e 
doèasne zobrazi» hlásenie Slabá batéria v diaåkovom ovládaní.
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Výmena diaåkového ovládania alebo pou¾ívanie 
viacerých diaåkových ovládaní so súpravou do auta
Ak vymeníte diaåkové ovládanie alebo ak so súpravou do auta pou¾ívate 
viaceré diaåkové ovládania, musíte nové diaåkové ovládanie spárova» 
so súpravou do auta. 

Otoète kåúè zapaåovania do polohy vypnutia a pribli¾ne na 10 sekúnd 
odpojte displej z montá¾nej platne. Pripojte displej k montá¾nej platni 
a stlaèením vypínaèa zapnite súpravu do auta. Stlaète åubovoåné 
tlaèidlo na diaåkovom ovládaní.

■ Navigácia v systéme menu
Ak chcete v pohotovostnom re¾ime otvori» zoznam funkcií menu, 
po zobrazení polo¾ky Menu stlaète koliesko.

Ak chcete prejs» na po¾adovanú polo¾ku (napríklad funkciu menu) alebo 
prechádza» zoznamom, otoète koliesko. Ak chcete vybra» po¾adovanú 
polo¾ku, prejdite na òu a stlaète koliesko.

Ak sa chcete vráti» na predchádzajúcu úroveò menu, stlaète 
tlaèidlo Koniec.

Ak sa chcete vráti» do pohotovostného re¾imu z funkcií menu, stlaète 
a dve sekundy podr¾te stlaèené tlaèidlo Koniec.

■ Zapnutie a vypnutie súpravy do auta
Ak nie je isté, èi je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky 
alebo nie, poraïte sa s technikom, ktorý in¹taloval súpravu do auta.

Ak chcete zaèa» pou¾íva» súpravu do auta, uistite sa, ¾e je pevne 
umiestnená na montá¾nej platni.

Zapnutie
Ak je kábel identifikácie stavu spínacej skrinky zapojený, súprava 
do auta sa zapne, keï na¹tartujete motor.

Ak kábel identifikácie stavu spínacej skrinky nie je zapojený, stlaète 
vypínaè. Ak sa k súprave do auta do 10 minút nepripojí ¾iadne 
zariadenie, súprava sa automaticky vypne.
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Po zapnutí sa súprava do auta pokúsi vytvori» pripojenie Bluetooth 
s jedným alebo dvoma naposledy pripojenými zariadeniami v závislosti 
od nastavenia viacbodového pripojenia.

Vypnutie
Ak je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, vypnite motor 
alebo stlaète vypínaè. Ak v zariadení pripojenom k súprave do auta 
prebieha hovor, stlaèením vypínaèa prepnite hovor do zariadenia 
a potom vypnite súpravu do auta.

Ak kábel identifikácie stavu spínacej skrinky nie je zapojený, súpravu 
do auta vypnete stlaèením vypínaèa. Ak kábel identifikácie stavu 
spínacej skrinky nie je zapojený, po odpojení zariadenia od súpravy 
do auta (napríklad aby ste si ho mohli zobra» so sebou) sa súprava 
po 10 minútach automaticky vypne.

Tip: Po vypnutí zapaåovania nenechávajte mobilné zariadenie 
pripojené k súprave do auta, aby náhodou nedo¹lo k vybitiu 
autobatérie.

■ Prvé pou¾itie
Po prvom zapnutí súpravy do auta sa zobrazí výzva na výber 
pou¾ívaného jazyka. Otáèaním kolieska prejdite na po¾adovaný jazyk 
a stlaète koliesko.

Po výbere jazyka sa zobrazí výzva na spárovanie a pripojenie súpravy 
do auta ku kompatibilnému zariadeniu Bluetooth. Pozrite si èas» 
„Spárovanie a pripojenie súpravy do auta“, str. 16.

■ Spárovanie a pripojenie súpravy do auta
Pred prvým pou¾itím je nutné súpravu do auta prièleni» (spárova») 
a pripoji» ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu, ktoré podporuje 
bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Súpravu do auta mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi zariadeniami. Súèasne ju 
mô¾ete pripoji» k dvom zariadeniam podporujúcim profil HFP Bluetooth.
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Spárovanie a pripojenie súpravy do auta ku kompatibilnému zariadeniu:

1. Ak súprava do auta e¹te nebola spárovaná so ¾iadnym zariadením, 
zapnite súpravu do auta aj zariadenie. Súprava do auta prejde do 
re¾imu párovania.

Ak u¾ súprava do auta bola spárovaná s jedným zariadením a chcete 
ju spárova» s ïal¹ím zariadením, v pohotovostnom re¾ime vyberte 
polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojenie > Správca pripojenia > 
Spárova» nové zariadenie.

2. Do troch minút aktivujte v zariadení funkciu Bluetooth a spustite 
vyhåadávanie zariadení Bluetooth. Postup nájdete v pou¾ívateåskej 
príruèke zariadenia.

3. V zariadení vyberte zo zoznamu nájdených zariadení súpravu do auta 
(Nokia CK-200).

4. Zadajte v zariadení prístupový kód Bluetooth 0000, aby sa 
zariadenie spárovalo a pripojilo k súprave do auta.

Pri niektorých zariadeniach je po spárovaní potrebné e¹te osobitne 
vytvori» pripojenie.

Ak bolo spárovanie úspe¹né, súprava do auta sa zobrazí v zozname 
aktuálne pripojených zariadení Bluetooth v zariadení a spárované 
zariadenie sa zobrazí v menu Správca pripojenia súpravy do auta.

Keï je súprava do auta pripojená k zariadeniu a pripravená na pou¾itie, 
zobrazí sa názov Bluetooth zariadenia.

Manuálne pripojenie súpravy do auta
Po zapnutí sa súprava do auta pokúsi pripoji» k jednému alebo dvom 
naposledy pripojeným zariadeniam v závislosti od nastavenia 
viacbodového pripojenia.

Ak chcete súpravu do auta pripoji» k zariadeniu manuálne 
(napríklad po strate pripojenia), uistite sa, ¾e je zariadenie zapnuté, 
a v pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > 
Pripojenie > Správca pripojenia a po¾adované zariadenie.
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Automatické pripojenie súpravy do auta
Mobilné zariadenie mô¾ete nastavi» tak, aby sa k nemu súprava do auta 
pripájala automaticky. Ak chcete aktivova» túto funkciu, upravte 
nastavenie spárovaného zariadenia v menu Bluetooth svojho zariadenia.

Odpojenie súpravy do auta
Ak chcete súpravu do auta odpoji» od mobilného zariadenia, ukonèite 
pripojenie v menu Bluetooth svojho zariadenia. Prípadne mô¾ete 
v pohotovostnom re¾ime vybra» polo¾ku Menu > Nastavenia > 
Pripojenie > Správca pripojenia a zariadenie, ktoré chcete odpoji».

■ Pripojenie súpravy do auta k dvom zariadeniam
Predvolene mô¾ete súpravu do auta pripoji» k dvom kompatibilným 
zariadeniam Bluetooth súèasne. Ak chcete povoli», aby sa súprava do 
auta mohla súèasne pripoji» len k jednému zariadeniu, v pohotovostnom 
re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojenie > Viacbodové 
pripojenie > vypnuté. Ak vyberiete polo¾ku zapnuté, súpravu do auta 
bude mo¾né pripoji» k dvom zariadeniam a bude sa zobrazova» 
indikátor .

Keï sa súprava do auta po zapnutí pripojí k dvom zariadeniam, prvé 
pripojené zariadenie sa stane primárnym zariadením a druhé zariadenie 
sekundárnym zariadením. V pohotovostnom re¾ime sa názov 
primárneho zariadenia zobrazuje nad sekundárnym. Ak chcete 
sekundárne zariadenie nastavi» ako primárne alebo naopak, stlaète 
prepínacie tlaèidlo.
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3. Základy obsluhy

■ Kopírovanie kontaktov z pripojených zariadení
Mô¾ete skopírova» kontakty (mená a telefónne èísla) z kompatibilných 
mobilných zariadení pripojených k súprave do auta.

Poèas kopírovania sa zobrazuje indikátor . Kopírovanie mô¾e trva» 
niekoåko minút v závislosti od poètu kontaktov. Poèas kopírovania 
kontaktov nie je mo¾né pou¾íva» súpravu do auta.

Manuálne kopírovanie
Ak chcete manuálne skopírova» kontakty pripojeného (primárneho) 
zariadenia, ak podporuje profil PBAP Bluetooth alebo príkazy AT, 
v pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > 
V¹eobecné > Zaháji» s»ahovanie kontaktov.

Ak zariadenie nepodporuje profil PBAP Bluetooth, ale podporuje profil 
OPP Bluetooth, po¹lite kontakty zo zariadenia do súpravy do auta 
ako vizitky.

Po aktualizácii kontaktov v mobilnom zariadení musíte kontakty do 
súpravy do auta skopírova» znova.

Automatické kopírovanie
Ak ste aktivovali nastavenie Autom. s»ahovanie kontaktov, po pripojení 
zariadenia sa súprava do auta z neho automaticky pokúsi skopírova» 
kontakty. Ak chcete aktivova» automatické kopírovanie, 
v pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > 
V¹eobecné > Autom. s»ahovanie kontaktov > zapnuté.

Ak máte aktivované automatické kopírovanie, pri ka¾dom pripojení 
zariadenia k súprave do auta sa kontakty ulo¾ené v súprave do auta 
aktualizujú.
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■ Hovory
Poèas hovoru rozprávajte smerom k displeju alebo externému mikrofónu 
pripojenému k súprave do auta. Optimálny výkon dosiahnete, ak sa pred 
mikrofónom nebudú nachádza» ¾iadne predmety. Poèas hovoru sa 
zobrazuje indikátor .

Kontakty z pripojeného zariadenia mô¾ete pou¾íva», len ak ste ich 
skopírovali do súpravy do auta.

Volanie
Diaåkové ovládanie mô¾ete pou¾íva» na uskutoèòovanie hovorov len 
prostredníctvom primárneho zariadenia. Ak chcete hovor uskutoèni» 
prostredníctvom sekundárneho zariadenia, nastavte ho ako primárne 
zariadenie alebo zavolajte priamo z príslu¹ného zariadenia.

Namiesto pou¾itia diaåkového ovládania mô¾ete hovor uskutoèni» aj 
priamo z pripojeného zariadenia. Hovor zo zariadenia uskutoèníte 
be¾ným spôsobom.

Ak chcete ukonèi» hovor (alebo zru¹i» pokus o spojenie), stlaète tlaèidlo 
Koniec. Ak je batérie diaåkového ovládania vybitá, stlaète vypínaè.

Volanie na telefónne èíslo
Ak chcete na zadanie telefónneho èísla pou¾i» diaåkové ovládanie, 
v pohotovostnom re¾ime otoète koliesko doåava alebo vyberte polo¾ku 
Menu > Èíselný vstup. Ak chcete zavola» na telefónne èíslo poèas 
hovoru, vyberte polo¾ku Mo¾nosti hovorov > Èíselný vstup.

Postupne vyberte jednotlivé èíslice. (Ak chcete odstráni» poslednú 
zadanú èíslicu, stlaète tlaèidlo Koniec.) Keï sa zobrazí po¾adované 
telefónne èíslo, stlaète tlaèidlo Vola» alebo vyberte polo¾ku .

Hovor s kontaktom
Ak chcete zavola» kontaktu, ktorý ste skopírovali do súpravy do auta, 
v pohotovostnom re¾ime otoète koliesko doprava alebo vyberte polo¾ku 
Menu > Kontakty. Ak chcete otvori» zoznam kontaktov poèas hovoru, 
vyberte polo¾ku Mo¾nosti hovorov > Kontakty.
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Vyberte prvý znak kontaktu, prejdite na po¾adovaný kontakt a stlaète 
koliesko alebo tlaèidlo Vola». Ak má príslu¹ný kontakt viacero èísel, 
najprv vyberte po¾adované èíslo a potom stlaète koliesko alebo 
tlaèidlo Vola».

Hovor s niektorým z posledných volaných èísel
Ak chcete opä» zavola» na posledné volané èíslo (ak zariadenie túto 
funkciu v spojení so súpravou do auta podporuje) a neprebieha hovor, 
dvakrát stlaète tlaèidlo Vola».

Ak chcete zavola» na niektoré z posledných volaných èísel, stlaète 
tlaèidlo Vola», prejdite na po¾adované meno alebo telefónne èíslo 
a stlaète koliesko alebo tlaèidlo Vola».

Ak je súprava do auta pripojená k dvom zariadeniam, hovor sa uskutoèní 
prostredníctvom primárneho zariadenia.

Hlasová voåba
Ak chcete aktivova» hlasovú voåbu (ak zariadenie túto funkciu v spojení 
so súpravou do auta podporuje) a neprebieha hovor, stlaète tlaèidlo 
hlasovej voåby. Zreteåne vyslovte hlasovú voåbu po¾adovaného kontaktu. 
Ak je súprava do auta pripojená k dvom zariadeniam, hlasová voåba je 
aktívna pre primárne zariadenie.

Podrobné informácie o hlasovej voåbe nájdete v pou¾ívateåskej 
príruèke zariadenia.

Rýchla voåba
Rýchla voåba je rýchly spôsob volania na èasto pou¾ívané 
telefónne èísla.

Ak chcete pou¾i» rýchlu voåbu, v pohotovostnom re¾ime otoète koliesko 
doåava, prejdite na po¾adované èíslo rýchlej voåby (1 – 9) a po zobrazení 
priradeného mena alebo èísla stlaète tlaèidlo Vola».

Ak chcete èíslu rýchlej voåby priradi» telefónne èíslo, pozrite si èas» 
„V¹eobecné nastavenia“, str. 26.
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Prijatie alebo odmietnutie hovoru
Pri prijímaní hovoru budete v reproduktoroch pripojených k súprave 
do auta poèu» tón zvonenia. Na displeji sa zobrazí èíslo volajúceho, 
ak celulárna sie» podporuje túto funkciu. Ak ste do súpravy do auta 
skopírovali meno a èíslo, na displeji sa zobrazí aj meno ulo¾ené 
spolu s èíslom. Ak meno a èíslo nie sú k dispozícii, zobrazí sa len 
text Skryté èíslo.

Ak chcete prija» hovor v primárnom alebo sekundárnom zariadení, 
stlaète koliesko alebo tlaèidlo Vola». Ak je batéria diaåkového ovládania 
vybitá, stlaète vypínaè súpravy do auta.

Ak chcete hovor odmietnu», stlaète tlaèidlo Koniec.

■ Stlmenie mikrofónu
Ak chcete poèas hovoru stlmi» alebo zru¹i» stlmenie mikrofónu, stlaète 
tlaèidlo hlasovej voåby/stlmenia. Prípadne mô¾ete vybra» polo¾ku 
Mo¾nosti hovorov a po¾adovanú funkciu.

Indikátor  signalizuje, ¾e mikrofón je stlmený.

■ Nastavenie hlasitosti reproduktora
Ak chcete poèas hovoru nastavi» hlasitos» reproduktora, otoète koliesko. 
Pri niektorých in¹talaèných nastaveniach mo¾no hlasitos» nastavi» aj 
z autorádia. Vybraná hlasitos» sa ulo¾í pre aktuálne zariadenia. 
Ak chcete pre hovory nastavi» predvolenú hlasitos», pozrite si èas» 
„Nastavenia zvuku“, str. 27.

Ak chcete stlmi» reproduktory, nastavte hlasitos» na najni¾¹iu úroveò. 
Zobrazí sa indikátor .

■ Spravovanie dvoch hovorov
Súèasne mô¾ete ma» v jednom z pripojených zariadení dva hovory 
a spravova» ich pomocou súpravy do auta.

Ak chcete prija» èakajúci hovor a ukonèi» aktívny hovor, stlaète 
tlaèidlo Koniec.
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Ak chcete prija» èakajúci hovor a podr¾a» aktívny hovor, stlaète tlaèidlo 
Vola». Keï je hovor podr¾aný, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete odmietnu» èakajúci hovor, vyberte polo¾ku Mo¾nosti 
hovorov > Odmietnu» prichádzajúci hovor.

Ak chcete ukonèi» aktívny hovor a aktivova» podr¾aný hovor, stlaète 
tlaèidlo Koniec.

Ak chcete prepína» medzi aktívnym hovorom a podr¾aným hovorom, 
stlaète tlaèidlo Vola».

Keï je súprava do auta pripojená k dvom zariadeniam a v èase, keï máte 
aktívny hovor v jednom zo zariadení, prichádza hovor do druhého 
zariadenia, najprv ukonèite aktívny hovor a potom prijmite nový hovor 
alebo ho prijmite priamo v zariadení. Ak prijmete hovor priamo 
v zariadení, na spravovanie hovoru budete môc» pou¾íva» len 
funkcie zariadenia.

■ Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta 
a pripojeným zariadením

Ak chcete prepnú» hovor medzi súpravou do auta a pripojeným 
zariadením, vyberte polo¾ku Mo¾nosti hovorov > Aktivova» slúchadlo 
alebo Aktivova» handsfree. Niektoré mobilné zariadenia mô¾u ukonèi» 
pripojenie Bluetooth, kým hovor neskonèí. Indikátor  signalizuje, 
¾e hovor je prepnutý do zariadenia.

■ Odosielanie re»azcov tónov
Ak chcete poèas hovoru odosla» re»azec tónov, ako napríklad heslo 
(slu¾ba siete), vyberte polo¾ku Mo¾nosti hovorov > Odosla» DTMF. 
Postupne vyberte jednotlivé znaky. (Ak chcete odstráni» posledný 
zadaný znak, stlaète tlaèidlo Koniec.) Ak chcete re»azec odosla», vyberte 
polo¾ku  alebo stlaète tlaèidlo Vola».

■ Posledné hovory
Keï k súprave do auta pripojíte kompatibilné mobilné zariadenie, 
súprava do auta zo zariadenia automaticky skopíruje telefónne èísla 
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posledných neprijatých a prijatých hovorov alebo volaných èísel, 
ak zariadenie a celulárna sie» podporujú tieto funkcie.

Ak chcete zobrazi» posledné hovory, v pohotovostnom re¾ime vyberte 
polo¾ku Menu > Posledné hovory a typ hovoru. Prejdite na po¾adovaný 
kontakt a stlaèením kolieska zobrazte detaily alebo stlaèením tlaèidla 
Vola» zavolajte kontaktu.

Keï máte neprijaté hovory, zobrazuje sa indikátor .

■ Zobrazovanie textových správ
Menu Správy sa zobrazí, len ak pripojené zariadenie podporuje vlastné 
rozhranie pripojiteånosti Nokia.

Ak prijmete textovú správu (slu¾ba siete), keï je súprava do auta 
pripojená ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu Nokia, zobrazí sa 
indikátor .

Ak chcete zobrazi» novú správu z kompatibilného zariadenia Nokia, 
vyberte polo¾ku Menu > Správy a po¾adovanú správu.

Ak chcete zavola» odosielateåovi zobrazenej správy, stlaète 
tlaèidlo Vola». Prípadne mô¾ete stlaèi» koliesko a vybra» polo¾ku 
Vola» odosielateåa.

Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.nokia.com/support.

■ Moje vlastné tlaèidlo
Menu Moje vlastné tlaèidlo sa zobrazí, len ak je v zariadení pripojenom 
k súprave do auta nain¹talovaná aplikácia nastavenia príslu¹enstva Nokia.

Ak táto aplikácia v zariadení nie je nain¹talovaná, informácie 
o jej dostupnosti pre va¹e zariadenie nájdete na stránke 
www.nokia.com/support.

Keï vyberiete toto menu, súprava do auta vykoná funkciu, ktorú ste 
v aplikácii nastavenia príslu¹enstva Nokia ¹pecifikovali pre krátke 
stlaèenie Môjho vlastného tlaèidla. Súpravu do auta mô¾ete nastavi», 
aby nahlas preèítala novú textovú správu, zavolala na va¹e obåúbené 
èíslo alebo odmietla hovor a odoslala vopred definovanú textovú správu. 
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie.
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4. Nastavenia

■ Nastavenia pripojenia
Ak chcete spravova» pripojenia Bluetooth, v pohotovostnom re¾ime 
vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojenie a jednu z uvedených 
mo¾ností:

• Správca pripojenia — Ak chcete spárova» a pripoji» súpravu do auta 
ku kompatibilnému zariadeniu, vyberte polo¾ku Spárova» nové 
zariadenie. Ak chcete súpravu do auta pripoji» k predtým 
spárovanému zariadeniu alebo odpoji» zariadenie, vyberte príslu¹né 
zariadenie zo zoznamu.

• Viacbodové pripojenie — Súpravu do auta mô¾ete pripoji» k dvom 
zariadeniam súèasne. Ak vyberiete polo¾ku vypnuté, súpravu do auta 
bude mo¾né súèasne pripoji» len k jednému zariadeniu. Keï súpravu 
do auta mo¾no pripoji» k dvom zariadeniam, zobrazuje sa 
indikátor .

Ak súpravu do auta mo¾no pripoji» k dvom zariadeniam súèasne, pri 
pou¾ití funkcie opakovania voåby alebo hlasovej voåby sa hovor 
uskutoèní prostredníctvom primárneho zariadenia.

• Odstráni» spárované zariadenia — Vyberte zariadenie, ktoré chcete 
odstráni» zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak vyberiete polo¾ku 
Odstráni» v¹etky spárovania, v¹etky spárovania so zariadeniami sa 
odstránia a súprava do auta sa bude musie» spárova» s iným 
zariadením, aby ju bolo mo¾né pou¾íva».

■ Nastavenia displeja
V pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Displej 
a jednu z uvedených mo¾ností:

• Jas — Vyberte po¾adovanú úroveò jasu displeja.

• Noèný re¾im — Aktivujte alebo deaktivujte noèný re¾im. Ak vyberiete 
polo¾ku zapnuté, podsvietenie displeja sa stmaví.
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• Farba displeja — Vyberte farbu podsvietenia displeja. Ak chcete 
definova» vlastnú farbu, vyberte polo¾ku Vlastná a otáèaním kolieska 
nastavte mno¾stvo èervenej (R), zelenej (G) a modrej (B) vo výslednej 
farbe. Medzi týmito tónmi sa presuniete stlaèením kolieska.

• Autom. stmievanie — Vyberte èas, po uplynutí ktorého sa 
displej stmaví.

■ V¹eobecné nastavenia
V pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > 
V¹eobecné a jednu z uvedených mo¾ností:

• Rýchle voåby — Èíslam rýchlej voåby (1 – 9) priraïte telefónne èísla 
pre pripojené zariadenie (ak sú pripojené dve zariadenia, výber platí 
pre primárne zariadenie). Vyberte nepriradené èíslo rýchlej voåby. 
Ak chcete priradi» kontakt, vyberte polo¾ku Kontakty. Ak chcete 
zada» èíslo manuálne, vyberte polo¾ku Èíselný vstup.

Ak chcete nahradi» kontakt priradený èíslu rýchlej voåby, vyberte 
èíslo rýchlej voåby a polo¾ku Nahradi».

Ak chcete zobrazi» kontakt priradený èíslu rýchlej voåby, vyberte èíslo 
rýchlej voåby, kontakt a polo¾ku Ukáza» èíslo. Ak chcete zavola» na 
príslu¹né èíslo, stlaète koliesko alebo tlaèidlo Vola».

Ak chcete odstráni» kontakt z èísla rýchlej voåby, vyberte èíslo rýchlej 
voåby a polo¾ku Odstráni». Kontakt sa odstráni len zo zoznamu èísel 
rýchlej voåby, nie zo zoznamu kontaktov.

Ak chcete uskutoèni» hovor pomocou rýchlej voåby, pozrite si èas» 
„Rýchla voåba“, str. 21.

• Zobrazenie mena — Vyberte, èi sa má zoznam kontaktov triedi» podåa 
mena alebo priezviska.

• Automatické prijímanie hovorov — Aktivujte alebo deaktivujte 
automatické prijímanie hovorov. Ak vyberiete polo¾ku zapnuté, 
súprava do auta bude automaticky prijíma» prichádzajúce hovory 
po druhom zazvonení.

• Jazyk — Vyberte pou¾ívaný jazyk.
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• Zaháji» s»ahovanie kontaktov — Skopírujte kontakty z pripojeného 
primárneho zariadenia do súpravy do auta. Poèas kopírovania 
kontaktov sa zobrazuje indikátor .

• Autom. s»ahovanie kontaktov — Nastavte, aby súprava do auta 
automaticky aktualizovala kontakty pri ka¾dom pripojení 
kompatibilného zariadenia k súprave do auta. Súpravu do auta poèas 
kopírovania nemo¾no pou¾íva».

• Informácie o produkte — Pozrite si informácie o súprave do auta.

• Odstráni» osobné údaje — Odstráòte kontakty, èísla rýchlej voåby 
alebo zoznamy hovorov zo súpravy do auta.

• Obnovi» nastavenia z výroby — Obnovte nastavenia súpravy do auta 
na predvolené hodnoty.

■ Nastavenia zvuku
V pohotovostnom re¾ime vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Zvuk 
a jednu z uvedených mo¾ností:

• Ozvuèené menu — Nastavte, aby súprava do auta prehrávala 
niektoré hlasové pokyny, ako napríklad názvy hlavných menu. 
Informácie o dostupných jazykoch nájdete na stránke 
www.nokia.com/support.

• Smerovanie zvuku — Vyberte, pri ktorých zvukoch pripojeného 
zariadenia sa majú pou¾i» reproduktory súpravy do auta a stlmi» 
autorádio. Ak vyberiete polo¾ku V¹etky zvuky zariadenia, budú sa 
prehráva» v¹etky zvuky. Ak vyberiete polo¾ku Iba hovory, budú sa 
prehráva» iba tóny súvisiace s hovorom a bude sa zobrazova» 
indikátor .

• ©tandardná hlasitos» — Vyberte predvolenú hlasitos» reproduktorov. 
Nastavenie ulo¾íte stlaèením kolieska.

• Výstra¾né tóny súpravy do auta — Aktivujte alebo deaktivujte 
výstra¾né tóny súpravy do auta.
27



R i e ¹ e n i e  p r o b l é m o v
5. Rie¹enie problémov

■ Reset súpravy do auta
Súprava do auta nereaguje na moju èinnos». Ako ju mám resetova»?
Odpojte displej od montá¾nej platne na minimálne 10 sekúnd 
a stlaèením vypínaèa zapnite súpravu do auta.

■ «a¾kosti s pripojením
Súpravu do auta nemô¾em pripoji» k môjmu zariadeniu pomocou 
technológie Bluetooth.
• Skontrolujte, èi je súprava do auta zapnutá a spárovaná s va¹ím 

zariadením.

• Skontrolujte, èi je v zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth 
a autorizujte pripojenie súpravy do auta k zariadeniu.

■ Problémy so zvukom
Na druhom konci linky sa ozýva ozvena môjho hlasu.
• Zní¾te hlasitos» reproduktora v aute. Ak je súprava do auta pripojená 

k stereosystému v aute, zní¾te vstupnú úroveò, ak je to mo¾né.

• Zabezpeète optimálnu vzdialenos» medzi mikrofónom 
a reproduktormi.

• Uistite sa, ¾e mikrofón nie je nasmerovaný na reproduktor.

Volajúci na druhom konci linky nepoèuje poèas hovoru môj hlas.
• Skontrolujte, èi je zariadenie správne pripojené k súprave do auta 

prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

• Rozprávajte smerom k displeju alebo voliteånému externému 
mikrofónu pripojenému k súprave do auta. Optimálny výkon 
dosiahnete, ak sa pred mikrofónom nebudú nachádza» ¾iadne 
predmety.

• Uistite sa, ¾e ste omylom nestlmili mikrofón.
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Kvalita zvuku nie je dobrá alebo nepoèu» zvuk.
• Ak je súprava do auta pripojená k autorádiu, skontrolujte, èi je 

správne nastavená hlasitos» autorádia.

• Ak je súprava do auta pripojená k voliteånému reproduktoru, 
skontrolujte, èi je správne nastavená hlasitos» v súprave do auta.

• Uistite sa, ¾e ste omylom nestlmili hlasitos» reproduktora.

• Skontrolujte, èi je autorádio zapnuté.

Keï sa prijme volanie, autorádio sa nestlmí.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taloval súpravu do auta, aby skontroloval, 
èi je správne zapojený kábel stlmenia autorádia. Kábel stlmenia 
autorádia sa nemusí nachádza» vo v¹etkých autách.

■ Iné problémy
Súprava do auta sa nezapne, keï zapnem zapaåovanie.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taloval súpravu do auta, aby skontroloval, 
èi je správne zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky 
zapaåovania. Ak va¹e auto nepodporuje identifikácie stavu spínacej 
skrinky zapaåovania, súpravu do auta zapnete alebo vypnete stlaèením 
vypínaèa súpravy do auta.

Diaåkové ovládanie nefunguje.
Vymeòte batériu. Ak diaåkové ovládanie nemo¾no pou¾i», hovor prijmete 
alebo ukonèíte stlaèením vypínaèa displeja.
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6. In¹talácia

■ Bezpeènostné informácie
Pri in¹talácii súpravy do auta dodr¾iavajte nasledujúce bezpeènostné 
pravidlá:

• In¹taláciu a servis súpravy do auta smie vykonáva» iba kvalifikovaný 
servisný technik pou¾itím schválených originálnych súèastí Nokia, 
dodávaných v predajnom balení. Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u 
by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, 
vz»ahujúcich sa na súpravu do auta.

Koncoví pou¾ívatelia nesmú zabúda», ¾e súprava do auta obsahuje 
zlo¾ité technické zariadenie, ktoré si vy¾aduje odbornú in¹taláciu 
pomocou ¹peciálnych nástrojov a odborných znalostí.

• Pokyny v tomto návode treba chápa» iba ako v¹eobecné pravidlá, 
týkajúce sa in¹talácie súpravy do auta vo vozidle. Vzhåadom na ¹iroké 
spektrum typov a modelov automobilov na trhu tento návod nemô¾e 
zohåadni» individuálne technické po¾iadavky konkrétneho typu 
automobilu. Podrobné informácie pre príslu¹né typy vozidiel získate 
od ich výrobcov.

• Súprava do auta je urèená na priame pripojenie k vozidlu s 12V 
napájaním a uzemneným záporným pólom. Pripojenie k 24V systému 
vy¾aduje konvertor z 24 V na 12 V, ktorý sa musí pou¾i» na linke 
VBatt. Linku zapaåovania mo¾no pripoji» priamo k 24V systému.

Súprava do auta má zabudovanú ochranu proti prepätiu, ale 
v dôsledku pripojenia pomocou nesprávnej polarity mô¾ete dôjs» 
k po¹kodeniu jednotky.

• Pamätajte, ¾e súèas»ou moderných automobilových systémov je 
palubný poèítaè, v ktorom sú ulo¾ené kåúèové parametre vozidla. 
Nesprávne odpojenie autobatérie mô¾e spôsobi» stratu dát, ktorá si 
vy¾iada prácnu reinicializáciu systému. Ak máte pochybnosti, obrá»te 
sa pred zaèatím in¹talaèných prác na predajcu automobilu.

• Nepripájajte súèasti súpravy k vysokonapä»ovým vedeniam systému 
zapaåovania.
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• Pri in¹talácii súèastí súpravy do auta dbajte na to, aby ¾iadna z nich 
neru¹ila ani neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém 
vozidla ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy pou¾ívané pri 
prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Dohliadnite na to, aby súprava 
do auta a v¹etky jej súèasti boli nain¹talované na miestach, kde 
osobám vo vozidle nehrozí nebezpeèenstvo kontaktu s nimi v prípade 
nehody alebo nárazu.

Ak sa má pou¾íva» displej mobilného zariadenia, skontrolujte, èi je 
zariadenie namontované v dr¾iaku a èi je displej zariadenia pre 
pou¾ívateåa dobre viditeåný.

• Vá¹ servisný technik alebo predajca vás pravdepodobne oboznámi 
s alternatívnymi rie¹eniami vhodnej montá¾e zariadenia do vá¹ho 
vozidla tak, aby nebolo potrebné vàtanie otvorov.

• Poèas práce v aute nefajèite. Skontrolujte, èi v okolí nie je ¾iadny 
zdroj ohòa alebo plameòa.

• Dbajte na to, aby ste poèas in¹talaèných prác nepo¹kodili elektrické 
káble, palivové prívody a prívody brzdovej kvapaliny ani 
bezpeènostné vybavenie.

• Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne nain¹talované alebo 
nedostatoène tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, 
napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické 
systémy brániace pre¹mykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, 
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. 
V prípade, ¾e zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke 
takéhoto systému, obrá»te sa na predajcu vá¹ho automobilu.

• Zabezpeète ulo¾enie káblov v dráhach, na ktorých nebudú vystavené 
mechanickému opotrebovávaniu a námahe (neveïte ich napríklad 
pod sedadlami alebo cez ostré hrany).
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■ Aktualizácia softvéru
Pred nain¹talovaním súpravy do auta aktualizujte softvér súpravy do 
auta na najnov¹iu verziu.

Stiahnite si a nain¹talujte aplikáciu na aktualizáciu softvéru súpravy do 
auta Nokia zo stránky www.nokia.com/support do kompatibilného 
poèítaèa.

Na pripojenie displeja súpravy do auta k poèítaèu pou¾ite dátový kábel 
USB so ¹tandardným konektorom USB na jednej strane a konektorom 
microUSB na druhej. Kábel sa predáva samostatne.

Otvorte aplikáciu na aktualizáciu softvéru a postupujte podåa 
zobrazených pokynov. Poèas aktualizácie softvéru nechajte 
kábel USB pripojený.

■ In¹talácia súpravy do auta vo vozidle
V tejto èasti uvádzame opis in¹talácie súèastí súpravy do auta do 
vozidla. Funkcia jednotlivých súèastí je vysvetlená v èasti „Súèasti“, 
str. 10.

Pri in¹talácii súèastí súpravy do auta dbajte na to, aby ¾iadna z nich 
neru¹ila ani neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém vozidla 
ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy pou¾ívané pri prevádzke 
vozidla (napríklad airbagy). Na namontovanie displeja v oblasti mo¾ného 
nárazu hlavy nepou¾ívajte skrutky. Namiesto toho pou¾ite dodanú 
lepiacu podlo¾ku.

In¹talácia súpravy do auta mô¾e vies» k stlmeniu výstra¾ných tónov 
alebo iných zvukových upozornení vo vozidle (napríklad výstra¾ných 
tónov pri cúvaní alebo upozornenia, ¾e svetlá neboli vypnuté). Ïal¹ie 
informácie vám poskytne zastúpenie alebo výrobca vá¹ho vozidla.
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Príklad vhodnej in¹talácie s diaåkovým ovládaním namontovaným na 
konzole a s voliteåným externým mikrofónom. Externý mikrofón je 
potrebný len v hluènom prostredí vo vozidle.

Diaåkové ovládanie CU-13R
Diaåkové ovládanie sa má upevni» v pohodlnom dosahu pou¾ívateåa. 
Diaåkové ovládanie nemontujte v oblasti mo¾ného nárazu hlavy.

Pri in¹talácii diaåkového ovládania dbajte na to, aby neru¹ilo ani 
neobmedzovalo systém riadenia ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo 
systémy pou¾ívané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Diaåkové ovládanie mô¾ete pripevni» k volantu alebo ho mô¾ete 
namontova» na palubnú dosku alebo konzolu medzi prednými sedadlami 
vodièa a spolujazdca.

Montá¾ na palubnú dosku alebo konzolu pomocou 
dodaného pásika
1. Upevnite dodaný pásik na vhodné miesto v automobile. Stiahnite 

ochrannú fóliu z väè¹ej podlo¾ky a zatlaète podlo¾ku na miesto.

Po stiahnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej vrstvy. 
Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete pásik prilepi», suchý 
a nenachádza sa na òom neèistota a prach.
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2. Stiahnite ochrannú fóliu z men¹ej podlo¾ky a pripevnite podlo¾ku 
k spodnej èasti diaåkového ovládania. Nezakrývajte kryt batérie 
diaåkového ovládania.

3. Pritlaète pásiky pevne k sebe, aby sa vzájomne zachytili, 
a skontrolujte, èi diaåkové ovládanie bezpeène dr¾í na mieste.

Montá¾ na volant pomocou dodaného remienka
Nain¹talujte diaåkové ovládanie na vnútornú èas» volantu. Diaåkové 
ovládanie nein¹talujte na strednú ani vonkaj¹iu èas» volantu.

1. Omotajte remienok okolo volantu (nie je zobrazené na obrázkoch).

2. Ak chcete otvori» príchytku oznaèenú ¹ípkou, potiahnite príchytku 
(1) a prevleète remienok cez otvor (2).

3. Potiahnutím remienka od konca ho zaistite na mieste (3).

4. Zatlaète koniec remienka smerom nadol (4) a zatlaète príchytku 
smerom nahor (5).

5. Zatlaète príchytku proti volantu, kým sa nezaistí na mieste (6).

6. Zatlaète diaåkové ovládanie do dr¾iaka (7).

Ak chcete diaåkové ovládanie uvoåni», zatlaète ho odspodu cez 
otvor v dr¾iaku.

1 2 3
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Ak chcete remienok odpoji», odtiahnite príchytku od volantu (8).

Displej
Displej mô¾ete pripoji» k palubnej doske pomocou dodanej montá¾nej 
platne.

Displej by mal by» umiestnený tak, aby bol dobre viditeåný pre 
pou¾ívateåa a aby ho bolo mo¾né jednoducho otáèa» doåava, doprava, 
nahor alebo nadol.

Pri in¹talácii displeja dbajte na to, aby neru¹il ani neobmedzoval systém 
riadenia a brzdový systém vozidla ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo 
systémy pou¾ívané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Uistite sa, ¾e kábel displeja dosiahne do spojovacej skrinky.

V prípade zabudovaného mikrofónu namontujte displej tak, aby nebol 
príli¹ vzdialený od ¹oféra ani vystavený priamemu prúdeniu vzduchu 
z vetrania. Ak to nie je mo¾né splni», pou¾ite voliteåný externý mikrofón.

Pripevnenie montá¾nej platne k palubnej doske
1. Stiahnite ochrannú fóliu z lepiacej podlo¾ky na montá¾nej platni.

2. Pevne zatlaète montá¾nu platòu k palubnej doske.

3. Veïte kábel displeja CA-165 z montá¾nej platne napríklad cez 
ventilaèný systém (podrobnosti nájdete v dokumentácii automobilu) 
a pripojte kábel k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke 
RX-73.

7
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Pripevnenie displeja k montá¾nej platni
1. Zasuòte displej na montá¾nu platòu (1).

2. Nastavte displej do po¾adovanej polohy (2).

3. Ak chcete nastavi» uhol montá¾nej platne, uvoånite skrutku na konci 
dr¾iaka na platni, otoète platòu (postupne v krokoch po 45 stupòov) 
a utiahnite skrutku.

Ak chcete displej odpoji», vysuòte ho smerom nahor z montá¾nej platne.

1

2
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Spojovacia skrinka RX-73
Spojovacia skrinka má nasledujúce konektory:

1. Konektor pre kábel priameho vstupu CU-161

2. Konektor pre napájací kábel CA-153P alebo napájací kábel kábla ISO 
CA-160

3. Konektor pre voliteåný reproduktor (napríklad Nokia SP-3) alebo 
kábel reproduktora kábla ISO CA-160

4. Konektor pre voliteåný nabíjací kábel (napríklad CA-134)

5. Konektor pre kábel displeja CA-165

6. Konektor pre voliteåný externý mikrofón (napríklad MP-2)

Pri in¹talácii spojovacej skrinky dbajte na to, aby káble k mikrofónu 
a reproduktoru dosiahli na miesta, kam chcete tieto súèasti 
namontova».

Spojovaciu skrinku nain¹talujte do automobilu pomocou vhodného 
upevòovacieho materiálu (nie je súèas»ou predajného balenia). 
Uistite sa, ¾e je spojovacia skrinka pevne zaistená na mieste.

1 2 3
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■ Integrácia so systémom autorádia
Súprava do auta sa mô¾e pripoji» k systému autorádia tromi rozliènými 
spôsobmi. Vyberte si najvhodnej¹iu mo¾nos» v závislosti od súèastí, 
ktoré obsahuje predajné balenie.

Informácie o konektoroch na spojovacej skrinke RX-73 nájdete v èasti 
„Spojovacia skrinka RX-73“, str. 37.

K súprave do auta mô¾ete pripoji» reproduktor s impedanciou najmenej 
4 ohmy. Ak je impedancia vy¹¹ia ako 8 ohmov, bude výstupný výkon 
výrazne ni¾¹í oproti normálu. S adaptérmi elektroin¹talácie ¹pecifickými 
pre konkrétny automobil mô¾ete súpravu do auta pripája» k vozidlu bez 
akýchkoåvek úprav existujúcej elektroin¹talácie. Informácie 
o dostupnosti získate od servisného technika.
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In¹talácia s pou¾itím kábla ISO CA-160
Keï súpravu do auta pripojíte k systému autorádia pomocou kábla ISO 
CA-160, pri uskutoèòovaní alebo prijímaní hovoru sa autorádio stlmí.

1. Ak chcete pripoji» kábel ISO k autorádiu:

• Odpojte dve zásuvky ISO od autorádia pre napájanie 
a reproduktory.

• Pripojte zásuvkový konektor kábla ISO ku konektorom napájania 
a reproduktorov zväzku káblov v automobile.

• Skontrolujte zdroj permanentného +12V napájania (èervený vodiè) 
a zdroj zapaåovania (modrý vodiè) na konektore spojovacej skrinky. 
V prípade potreby vymeòte konfiguraèné konektory „+12V 
battery“ (+12V batéria) a „Ignition“ (Zapaåovanie) kábla ISO.

CA-160
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I n ¹ t a l á c i a
Skontrolujte správnu polohu kábla stlmenia signálu pre autorádio 
a pripojte konfiguraèný konektor „Mute“ (Stlmenie) k príslu¹nej 
zásuvke (Mute1 (Stlmenie1), Mute2 (Stlmenie2) alebo Mute3 
(Stlmenie3)). Predvolene je konektor stlmenia pripojený k pinu 
konektora ISO A2 (Mute2). Ak autorádio nepodporuje funkciu 
stlmenia, konektor nepripájajte.

Zapojte dva zasúvacie konektory ISO do autorádia.

2. Zapojte zástrèky kábla reproduktorov a napájania kábla ISO do 
príslu¹ných konektorov na spojovacej skrinke.

3. Pripojte displej k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke.

Voliteåné kroky:

• Ak chcete nabi» kompatibilné mobilné zariadenie prostredníctvom 
súpravy do auta, pripojte kompatibilný nabíjací kábel (napríklad 
Nokia CA-134) k spojovacej skrinke.

• Ak chcete namiesto zabudovaného mikrofónu pou¾i» externý 
mikrofón (napríklad Nokia MP-2), pripojte mikrofón k príslu¹nému 
konektoru na spojovacej skrinke a upravte nastavenia mikrofónu 
(pozrite si èas» „Nastavenia in¹talátora“, str. 44). V hluènom 
prostredí vo vozidle mo¾no budete musie» pou¾i» externý mikrofón.
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I n ¹ t a l á c i a
In¹talácia s pou¾itím napájacieho kábla CA-153P 
a externého reproduktora
V tomto nastavení sa spojovacia skrinka pripojí k autorádiu pomocou 
napájacieho kábla CA-153P a na uskutoèòovanie hovorov sa pou¾ije 
voliteåný externý reproduktor.
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1. Pripojte vodièe napájacieho kábla CA-153P k vozidlu 
nasledujúcim spôsobom:

• Èierny vodiè k uzemneniu vozidla.

• Èervený vodiè k zdroju permanentného 12V napájania. K tejto 
linke v¾dy pripojte dodanú 2A poistku do blízkosti zdroja.

• Modrý vodiè k linke Ignition (Zapaåovanie) alebo ACC 
(Príslu¹enstvo). K tejto linke v¾dy pripojte dodanú 1A poistku 
do blízkosti zdroja.

2. Pripojte napájací kábel k príslu¹nému konektoru na 
spojovacej skrinke.

3. Pripojte reproduktor (napríklad Nokia SP-3) k príslu¹nému konektoru 
na spojovacej skrinke.

4. Pripojte displej k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke.

Voliteåné kroky:

• Ak chcete stlmi» autorádio, keï uskutoèòujete alebo prijímate hovor, 
pripojte ¾ltý kábel stlmenia napájacieho kábla CA-153P k autorádiu.

• Ak chcete nabi» kompatibilné mobilné zariadenie prostredníctvom 
súpravy do auta, pripojte kompatibilný nabíjací kábel (napríklad 
Nokia CA-134) k spojovacej skrinke.

• Ak chcete namiesto zabudovaného mikrofónu pou¾i» voliteåný 
externý mikrofón (napríklad Nokia MP-2), pripojte mikrofón 
k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke a upravte nastavenia 
mikrofónu (pozrite si èas» „Nastavenia in¹talátora“, str. 44). Externý 
mikrofón mo¾no budete musie» pou¾i» v hluènom prostredí 
vo vozidle.
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In¹talácia s pou¾itím napájacieho kábla CA-153P 
a kábla priameho vstupu CA-161
V tomto nastavení sa spojovacia skrinka pripojí k autorádiu pomocou 
napájacieho kábla CA-153P a kábla priameho vstupu CA-161 a na 
uskutoèòovanie hovorov sa pou¾ijú reproduktory autorádia.

1. Pripojte vodièe napájacieho kábla CA-153P k vozidlu nasledujúcim 
spôsobom:

• Èierny vodiè k uzemneniu vozidla.

• Èervený vodiè k zdroju permanentného 12V napájania. K tejto 
linke v¾dy pripojte dodanú 2A poistku do blízkosti zdroja.
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• Modrý vodiè k linke Ignition (Zapaåovanie) alebo ACC 
(Príslu¹enstvo). K tejto linke v¾dy pripojte dodanú 1A poistku 
do blízkosti zdroja.

• ®ltý vodiè k vstupu stlmenia autorádia.

2. Pripojte kábel priameho vstupu CA-161 k príslu¹ným konektorom 
na autorádiu a spojovacej skrinke.

3. Pripojte displej k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke.

V niektorých automobiloch mô¾e by» potrebné zapnú» autorádio, aby ste 
mohli poèu» zvuk hovoru.

Voliteåné kroky:

• Ak chcete nabi» kompatibilné mobilné zariadenie prostredníctvom 
súpravy do auta, pripojte kompatibilný nabíjací kábel (napríklad 
Nokia CA-134) k spojovacej skrinke.

• Ak chcete namiesto zabudovaného mikrofónu pou¾i» voliteåný 
externý mikrofón (napríklad Nokia MP-2), pripojte mikrofón 
k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke a upravte nastavenia 
mikrofónu (pozrite si èas» „Nastavenia in¹talátora“, str. 44). 
Externý mikrofón mo¾no budete musie» pou¾i» v hluènom 
prostredí vo vozidle.

■ Nastavenia in¹talátora
Nastavenia in¹talátora by mal upravova» len kvalifikovaný 
servisný technik.

V pohotovostnom re¾ime stlaète a pribli¾ne 10 sekúnd podr¾te vypínaè 
a vyberte jednu z uvedených mo¾ností:

• Nastavenia DSP — Vyberte súbor zvukových nastavení, ktoré vám 
najviac vyhovujú. Ak chcete aktivova» nové nastavenia, mo¾no 
budete musie» súpravu do auta vypnú» a opä» zapnú».

• Nastavenia mikrofónu — Vyberte interný alebo externý mikrofón 
podåa in¹talaèného nastavenia.
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■ Voliteåné príslu¹enstvo
Mo¾nosti súpravy do auta mô¾ete roz¹íri» voliteåným príslu¹enstvom. 
Informácie o vhodnom príslu¹enstve získate od predajcu alebo 
servisného technika. Pou¾ívajte iba schválené a kompatibilné 
príslu¹enstvo.

Nabíjací kábel
Ak chcete nabi» kompatibilné mobilné zariadenie pomocou súpravy 
do auta a necha» pritom zapaåovaè cigariet voåný pre iné zariadenia, 
mô¾ete pou¾i» voliteåný nabíjací kábel, napríklad CA-134.

Mikrofón
V hluènom prostredí mô¾ete namiesto zabudovaného mikrofónu pou¾i» 
voliteåný externý mikrofón (napríklad Nokia MP-2), pomocou ktorého 
dosiahnete vy¹¹iu kvalitu zvuku. Ak chcete pou¾i» externý mikrofón, 
pripojte ho k príslu¹nému konektoru na spojovacej skrinke.

Starostlivý výber miesta in¹talácie mikrofónu zabezpeèí vy¹¹iu kvalitu 
prenosu hlasu.

Najlep¹ie miesto na namontovanie mikrofónu je v blízkosti spätného 
zrkadla. Mikrofón pripevnite tak, aby smeroval k ústam vodièa 
a najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora súpravy do auta, 
aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Uistite sa, ¾e kábel mikrofónu dosiahne do spojovacej skrinky.

Nein¹talujte mikrofón na miesto, kde by bol vystavený prúdeniu vzduchu 
z vetrania automobilu. Neukladajte kábel mikrofónu do vyhrievacieho, 
ventilaèného alebo klimatizaèného systému. Na montá¾ mikrofónu 
pou¾ite dodanú obojstrannú lepiacu pásku.

Zapojte zástrèku mikrofónu do konektora mikrofónu na spojovacej 
skrinke a otoèením zástrèky v smere hodinových ruèièiek 
konektor zaistite.
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Externá anténa
Externá anténa zlep¹uje príjem mobilného zariadenia v aute. 
O dostupnosti sa informujte u predajcu.

Poznámka: V záujme dodr¾ania smerníc týkajúcich sa rádiofrekvenènej 
expozície in¹talujte externú anténu tak, aby bolo mo¾né medzi 
externou anténou a v¹etkými osobami zachováva» minimálnu 
vzdialenos» 20 centimetrov (8 palcov) pri príjme externej antény 
neprekraèujúcom 3 dBi.

■ Kontrola funkcií súpravy do auta
Po in¹talácii súpravy do auta skontrolujte, èi je správne namontovaná 
a èi správne pracuje. Pozrite si aj èas» „Rie¹enie problémov“, str. 28.
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S t a r o s t l i v o s »  a  ú d r ¾ b a
Starostlivos» a údr¾ba

Súprava do auta je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením, a preto by 
sa s òou malo zaobchádza» starostlivo. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte súpravu do auta v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny 
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte súpravu do auta v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Nepokú¹ajte sa súpravu do auta otvori».

• Na èistenie súpravy do auta nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá a silné saponáty. Na èistenie povrchu súèastí 
pou¾ívajte iba jemnú, èistú a suchú handrièku.

• Èasti súpravy do auta nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja 
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Recyklovanie
Pou¾ité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste v¾dy na urèené 
zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej 
likvidácii odpadu a pomô¾ete recyklova» materiály. Pozrite si environmentálne 
informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke 
www.nokia.com/werecycle, alebo www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, 
v dokumentácii alebo obale upozoròuje, ¾e v¹etky elektrické 
a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skonèení svojej 
¾ivotnosti mali odnies» na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí 

v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu. Viac informácií o ochrane ¾ivotného prostredia nájdete v eko-deklarácii 
produktu na stránke www.nokia.com/environment.
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Ï a l ¹ i e  b e z p e è n o s t n é  i n f o r m á c i e
Ïal¹ie bezpeènostné informácie

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène 
tienené elektronické systémy v motorových vozidlách - napríklad elektronické 
systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace pre¹mykovaniu 
(zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, 
airbagové systémy. Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte od zastúpenia alebo 
od výrobcu buï vá¹ho vozidla, alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u ma» za následok 
neplatnos» záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, èi sú v¹etky 
bezdrôtové zariadenia vo va¹om vozidle správne namontované a funkèné. 
Neskladujte alebo neprevá¾ajte åahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne 
materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súèasti alebo príslu¹enstvo. 
Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa rozpínajú veåkou 
silou. Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných alebo prenosných 
bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam sa 
airbag rozpína. Ak sa bezdrôtové zariadenie nain¹taluje do vozidla nesprávne 
a airbag sa nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.
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