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http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia 
berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa 
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Selama diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun Nokia tidak 
bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan atau kerusakan khusus, insidental, 
konsekuensial, atau tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang 
berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak 
terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk 
tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia 
berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi rinci, hubungi 
agen Nokia Anda.

Ketentuan Ekspor
Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-
undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua 
ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1.1

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity


D a f t a r  I s i

3

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda ............  5

Panduan ringkas ..........................  6
Pemasangan untuk pertama kali ............ 6
Perangkat input ........................................... 6

1. Pendahuluan.............................  9
Tentang dokumen ini.................................. 9
Teknologi nirkabel Bluetooth................  10

2. Persiapan ................................  11
Komponen ..................................................  11
Perangkat input CU-10...........................  12
Layar dan modus siaga ...........................  12

Memutar layar .......................................  12
Menyimpan layar dalam kantong ....  13
Informasi yang ditampilkan dalam 
modus siaga............................................  13

Menavigasi menu .....................................  13
Mengaktifkan atau
menonaktifkan car kit.............................  14

Mengaktifkan.........................................  14
Menonaktifkan ......................................  14

Penggunaan untuk pertama kali..........  15
Membuat pasangan dan 
menghubungkan car kit .........................  15

Membuat pasangan dan 
menghubungkan dengan
ponsel atau pemutar musik ...............  16
Membuat sambungan
car kit secara manual ..........................  17
Membuat sambungan
car kit secara otomatis........................  17
Memutuskan sambungan car kit......  17
Mengatur atau menghapus daftar 
perangkat pasangan.............................  17

3. Panggilan................................  19
Membuat panggilan ................................  19
Menjawab panggilan...............................  19

Mengatur volume suara panggilan .....  20
Mengaktifkan atau menonaktifkan 
suara mikrofon ..........................................  20
Daftar panggilan.......................................  20
Panggilan cepat ........................................  21
Mengalihkan panggilan antara car kit 
dan perangkat yang terhubung............  21
Mengirim nada DTMF..............................  21

4. Pemutar musik........................ 22
Mendengarkan musik ..............................  22
Mengatur volume suara musik.............  23
Pengaturan pemutar musik ...................  23

5. Kontak..................................... 24
Mencari kontak .........................................  24
Panggilan cepat ........................................  24
Menyalin kontak ke car kit ....................  25

6. Pengaturan.............................. 27
Pengaturan Bluetooth.............................  27
Pengaturan pengguna dan
pemasangan...............................................  27

Pengaturan audio..................................  27
Pengaturan layar...................................  28
Pengaturan umum................................  28
Pengaturan pemasangan ....................  29

7. Mengatasi masalah ................ 30
Mengatur ulang car kit...........................  30
Masalah sambungan ...............................  30
Masalah audio...........................................  31
Masalah lainnya........................................  32

8. Pemasangan ............................ 33
Informasi keselamatan............................  33
Integrasi dengan sistem radio mobil ..  34

Menggunakan kabel ISO CA-152 .....  35
Menggunakan kabel daya
CA-153P ..................................................  38

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



D a f t a r  I s i

4

Memasang car kit di kendaraan...........  39
Unit handsfree HF-23..........................  40
Perangkat input CU-10 .......................  41
Layar SU-34............................................  42
Mikrofon MP-2......................................  44
Kabel ISO CA-152.................................  45
Sensor gerakan ......................................  45

Aksesori opsional......................................  45
Dudukan ponsel.....................................  45
Antena eksternal ...................................  46

Memeriksa pengoperasian car kit........  46
Pembaruan perangkat lunak .................  46

Perawatan dan pemeliharaan....  47

Informasi keselamatan
tambahan ...................................  48

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



U n t u k  k e s e l a m a t a n  A n d a

5

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas berikut. Mengabaikannya dapat membahayakan keselamatan 
dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk dan panduan 
pemasangan lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN
Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dilarang 
atau dapat menimbulkan interferensi maupun bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN
Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap 
berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama 
Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.

INTERFERENSI
Semua perangkat nirkabel dapat mengalami interferensi yang mungkin 
mempengaruhi performanya.

NONAKTIFKAN DI WILAYAH YANG DILARANG
Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dekat tempat bahan 
bakar, zat kimia, atau kawasan peledakan.

LAYANAN RESMI
Hanya teknisi berpengalaman yang boleh memasang atau memperbaiki 
produk ini.

AKSESORI
Gunakan hanya aksesori yang disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak 
kompatibel.

Untuk petunjuk keselamatan rinci, baca buku petunjuk sebelum menghubungkan 
perangkat ini dengan perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Panduan ringkas

Bagian ini secara ringkas menjelaskan fitur dasar car kit. Untuk informasi 
rinci, lihat bagian yang sesuai dalam buku petunjuk ini.

■ Pemasangan untuk pertama kali
1. Aktifkan car kit (lihat hal. 14) dan ponsel atau pemutar musik.

2. Bila Anda diminta memilih bahasa untuk teks pada layar car kit, putar 
tombol NaviTM untuk menggulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian 
tekan tombol gulir.

3. Aktifkan fitur Bluetooth di ponsel atau pemutar musik, kemudian 
konfigurasikan sambungan Bluetooth antara car kit dan perangkat.

4. Bila Anda diminta menyalin kontak dari perangkat ke car kit, putar tombol 
Navi untuk menggulir ke Yes, kemudian tekan tombol gulir untuk memulai 
penyalinan. Jika memilih No, Anda tidak dapat menggunakan kontak 
tersimpan untuk membuat panggilan melalui car kit.

■ Perangkat input
Bila Anda menggunakan perangkat input 
untuk mengoperasikan pemutar musik yang 
terhubung ke car kit, fungsi pemutar musik 
yang tersedia akan ditampilkan pada layar car 
kit.

1. Tombol panggilan melalui suara

Tekan  untuk mengaktifkan panggilan 
melalui suara pada ponsel yang kompatibel 
bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

2. Tombol diam

Tekan  untuk menonaktifkan atau 
mengaktifkan loudspeaker eksternal dalam modus siaga.

Tekan  untuk menonaktifkan atau mengaktifkan mikrofon saat 
panggilan berlangsung.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Tekan terus  sekitar 2 detik untuk mengalihkan panggilan dari car kit ke 
perangkat kompatibel yang terhubung.

3. Tombol modus

Tekan tombol modus untuk beralih antara modus siaga dan menu pemutar 
musik.

Dalam menu pemutar musik, tekan tombol modus untuk memulai, 
menghentikan sebentar, atau melanjutkan pemutaran musik di pemutar 
musik yang kompatibel dan terhubung dengan car kit.

4. Tombol panggil

• Tekan  untuk membuat atau menjawab panggilan maupun beralih 
antara panggilan aktif dan yang ditahan.

• Tekan  dalam modus siaga untuk melihat daftar nomor yang terakhir 
dihubungi.

• Tekan  dua kali dalam modus siaga untuk menghubungi kembali 
nomor yang terakhir dihubungi.

5. Tombol putus

• Tekan  untuk mengakhiri atau menolak panggilan.

• Tekan  untuk menghapus satu karakter bila menulis teks atau angka.

• Tekan  untuk kembali ke tingkat menu atau tampilan layar 
sebelumnya.

• Tekan terus  untuk kembali ke modus siaga dari fungsi menu.

• Tekan terus  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan car kit (jika car 
kit tidak tersambung ke sistem kunci kontak).

6. Tombol Navi (selanjutnya disebut sebagai tombol gulir)

• Putar tombol gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur volume suara 
saat panggilan berlangsung atau sewaktu mendengarkan musik, 
maupun menggulir di item menu.

• Putar tombol gulir ke kiri dalam modus siaga untuk memasukkan 
nomor telepon atau menggunakan panggilan cepat.

• Putar tombol gulir ke kanan pada modus siaga untuk mencari kontak 
dalam Contacts.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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• Tekan tombol gulir untuk menjalankan fungsi yang ditampilkan di 
bagian bawah layar.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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1. Pendahuluan

Dengan Nokia Display Car Kit CK-600, Anda dapat dengan nyaman membuat 
dan menjawab panggilan menggunakan handsfree serta mendengarkan 
musik dari perangkat yang kompatibel.

Anda juga dapat menyalin kontak dari dua perangkat yang kompatibel ke car 
kit, sehingga dua pengguna dapat segera menggunakan kontak setelah 
perangkat terhubung ke car kit. Kontak dan fungsi menu car kit dapat diakses 
dengan perangkat input dan layar yang tersedia.

Car kit dapat dipasangkan maksimal dengan 8 perangkat Bluetooth sekaligus 
serta terhubung ke ponsel dan pemutar musik kompatibel pada saat yang 
sama.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum memasang car kit secara 
profesional dan menggunakannya. Baca juga buku petunjuk perangkat yang 
dihubungkan dengan car kit. Buku petunjuk memberikan informasi 
pemeliharaan dan keselamatan penting.

Kunjungi www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia setempat untuk 
memperoleh panduan, informasi tambahan, dan download terkini yang 
terkait dengan produk Nokia Anda.

Produk ini mungkin memiliki komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-
anak.

■ Tentang dokumen ini
Pemasangan dan pengoperasian dijelaskan dalam “Persiapan” hal. 11, 
“Panggilan” hal. 19, “Pemutar musik” hal. 22, “Kontak” hal. 24, serta 
“Pengaturan” hal. 27. 

Tips untuk mengatasi masalah dapat ditemukan di “Mengatasi masalah” 
hal. 30.

Pemasangan di mobil dijelaskan dalam “Pemasangan” hal. 33. Car kit hanya 
boleh dipasang oleh teknisi layanan berpengalaman menggunakan komponen 
Nokia asli yang tersedia dalam kemasan penjualan.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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■ Teknologi nirkabel Bluetooth
Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan 
perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Car kit dan perangkat lain tidak harus 
saling berhadapan, namun keduanya harus berada dalam jarak 10 meter (33 
kaki) satu sama lain. Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti 
dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Car kit ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung 
profil sebagai berikut: Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (agar dapat menggunakan 
handsfree car kit dengan perangkat selular untuk panggilan), Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0 (untuk menyalin kontak dari perangkat selular ke car 
kit), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (untuk streaming musik 
dari pemutar musik ke car kit), dan Audio Video Remote Control Profile 
(AVRCP) 1.0 (untuk mengoperasikan pemutar musik yang terhubung dengan 
perangkat input). Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan 
perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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2. Persiapan

■ Komponen
Berikut adalah beberapa komponen dalam car kit ini:

1. Unit handsfree HF-23

2. Kabel ISO CA-152 (jika tersedia dalam kemasan penjualan)

3. Kabel daya CA-153P (jika tersedia dalam kemasan penjualan)

4. Mikrofon MP-2

5. Layar SU-34

6. Kabel pengisi daya CA-134 dengan konektor Nokia 2,0 mm

7. Perangkat input CU-10 dengan tombol Navi

8. Loudspeaker SP-3 (jika tersedia dalam kemasan penjualan)

9. Kantong CP-335 untuk menyimpan layar bila tidak digunakan

2

1

3

5

6

7

10

9

8

4
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10.CD yang berisi buku petunjuk dan panduan pemasangan

■ Perangkat input CU-10
Anda dapat mengoperasikan car kit 
menggunakan perangkat input. Perangkat 
dilengkapi tombol Navi yang dapat diputar 
atau ditekan.

1. Tombol panggilan melalui suara

2. Tombol diam

3. Tombol modus

4. Tombol panggil

5. Tombol putus

6. Tombol Navi (selanjutnya disebut sebagai 
tombol gulir)

Tombol dapat menyala untuk memudahkan pengoperasian dalam kondisi 
gelap. Untuk fungsi yang dapat dilakukan dengan perangkat input, lihat 
“Perangkat input” hal. 6.

■ Layar dan modus siaga

Memutar layar
Bila layar terpasang di dasbor menggunakan 
dudukan yang tersedia, Anda dapat memutar 
layar hingga sekitar 24 derajat ke kiri atau kanan 
dan hingga 20 derajat ke atas atau bawah.

Bila layar terpasang di dasbor menggunakan 
pelat dudukan yang tersedia, Anda dapat 
memutar layar hingga 15 derajat ke kiri atau 
kanan dan hingga 10 derajat ke atas atau bawah. 

Jangan coba memaksa layar agar berputar lebih 
jauh.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Menyimpan layar dalam kantong
Bila layar tidak digunakan, lepaskan dari dudukan atau pelat dudukan, 
kemudian simpan dalam kantong yang tersedia agar tidak tergores.

Informasi yang ditampilkan dalam modus siaga
Bila car kit dalam modus siaga dan terhubung dengan perangkat kompatibel 
menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, maka informasi berikut akan 
ditampilkan:

1. Misalnya, status car kit saat ini, jenis 
perangkat yang terhubung (ponsel atau 
pemutar musik yang kompatibel)

2. Kekuatan sinyal jaringan selular di lokasi 
saat ini jika informasi diberikan oleh 
ponsel yang terhubung. Semakin tinggi 
baris, maka sinyal semakin kuat

3. Nama atau logo penyedia layanan jika 
informasi tersebut diberikan oleh ponsel yang terhubung

4. Status baterai ponsel yang terhubung jika informasi tersebut diberikan 
oleh ponsel. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya yang tersisa

5. Fungsi yang dapat dilakukan dengan menekan tombol gulir. Dalam modus 
siaga, menekan tombol gulir akan membuka daftar fungsi menu

Untuk memasukkan nomor telepon secara manual atau menggunakan 
panggilan cepat, putar tombol gulir ke kiri. Untuk informasi rinci, lihat 
“Panggilan cepat” hal. 24.

Untuk mencari kontak dari Contacts di car kit, putar tombol gulir ke kanan. 
Untuk informasi rinci, lihat “Mencari kontak” hal. 24.

Untuk melihat nomor yang terakhir dihubungi, tekan . Untuk informasi rinci, 
lihat “Daftar panggilan” hal. 20.

■ Menavigasi menu
Berbagai fungsi car kit dikelompokkan ke dalam menu.

1

2 3 4

5
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Untuk membuka daftar fungsi menu dalam modus siaga, tekan tombol gulir 
bila Menu ditampilkan di bagian bawah layar.

Untuk menggulir ke item (misalnya, fungsi menu) maupun menelusuri daftar, 
putar tombol gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih item, gulir ke item, 
kemudian tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, tekan . Untuk kembali ke 
modus siaga, tekan terus  hingga tampilan modus siaga muncul di layar.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan car kit
Jika tidak yakin tentang sambungan kabel sensor kunci kontak, hubungi 
teknisi yang memasang car kit.

Mengaktifkan
Hidupkan kunci kontak jika kabel sensornya tersambung. Bila car kit 
diaktifkan, lampu layar dan indikator pada perangkat input akan menyala.

Jika kabel sensor kunci kontak tidak tersambung, tekan terus  selama sekitar 
5 detik. Cara lainnya, hidupkan kunci kontak, mulai berkendara, dan tunggu 
hingga sensor gerakan internal mengaktifkan car kit secara otomatis (jika 
sensor gerakan diaktifkan). Bila sensor gerakan aktif, car kit akan nonaktif 
setelah 2 menit jika tidak ada ponsel yang terhubung. Untuk mengaktifkan 
kembali car kit, tekan terus  selama sekitar 5 detik. Untuk mengaktifkan 
atau menonaktifkan sensor gerakan, tekan tombol gulir dalam modus siaga, 
lalu pilih Settings > Installation > Ignition sensor.

Setelah diaktifkan, car kit akan mencoba membuat sambungan Bluetooth 
dengan ponsel yang terakhir kali digunakan dengannya.

Menonaktifkan
Matikan kunci kontak jika kabel sensornya tersambung. Jika terdapat 
panggilan yang sedang berlangsung di ponsel yang terhubung dengan car kit, 
maka car kit akan nonaktif setelah panggilan dihentikan. Bila car kit 
dinonaktifkan, lampu layar dan indikator pada perangkat input akan mati.

Jika kabel sensor kunci kontak tidak tersambung, tekan terus  selama sekitar 
5 detik untuk menonaktifkan car kit. Jika kabel sensor kunci kontak tidak 
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tersambung dan Anda mengakhiri sambungan perangkat dari car kit 
(misalnya, untuk dibawa), maka car kit akan nonaktif secara otomatis setelah 
2 menit.

Setelah kunci kontak dimatikan, jangan biarkan ponsel atau pemutar musik 
terhubung ke car kit agar daya aki mobil tidak habis secara tidak disengaja. 
Jika ponsel atau pemutar musik dibiarkan terhubung, maka car kit akan 
nonaktif secara otomatis setelah 12 jam.

■ Penggunaan untuk pertama kali
Bila mengaktifkan car kit untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih 
bahasa yang dikehendaki untuk teks pada layar car kit. Putar tombol gulir ke 
bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan tombol gulir. 

Setelah memilih bahasa, Anda akan diminta memasangkan dan 
menghubungkan car kit dengan perangkat yang kompatibel menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth. Lihat juga langkah 3 hingga 5 dalam “Membuat 
pasangan dan menghubungkan car kit” hal. 15.

Bila perangkat terhubung dengan car kit, Anda akan diminta menyalin kontak 
dari perangkat ke car kit. Untuk mulai menyalin, pilih Yes. Jika memilih No, 
Anda tidak dapat menggunakan kontak tersimpan untuk membuat panggilan 
melalui car kit. Untuk menyalin kontak di lain waktu, lihat “Menyalin kontak 
ke car kit” hal. 25.

■ Membuat pasangan dan menghubungkan car kit
Sebelum menggunakan car kit, Anda harus mengaitkan (memasangkan) serta 
menghubungkannya dengan ponsel atau pemutar musik yang kompatibel dan 
mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. Lihat juga “Teknologi nirkabel 
Bluetooth” hal. 10.

Bila perangkat digunakan dengan car kit, amankan perangkat di mobil 
menggunakan dudukan ponsel yang kompatibel. Namun, Anda dapat 
mempertahankan sambungan Bluetooth di mobil meskipun misalnya, 
perangkat disimpan dalam tas.

Untuk mengisi daya baterai perangkat Nokia yang kompatibel sewaktu 
menggunakan car kit, sambungkan perangkat ke car kit menggunakan kabel 
pengisi daya yang tersedia.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Anda dapat memasangkan car kit maksimal dengan 8 perangkat, namun 
hanya membuat sambungan dengan satu perangkat yang mendukung profil 
Bluetooth HFP serta perangkat lain yang mendukung profil A2DP (dan 
mungkin AVRCP) setiap kali.

Membuat pasangan dan menghubungkan dengan ponsel 
atau pemutar musik
Jika ponsel mendukung profil Bluetooth HFP serta A2DP (dan mungkin 
AVRCP) dan memiliki fitur pemutar musik, Anda dapat menggunakan car kit 
untuk menangani panggilan serta memutar musik.

Jika ponsel tidak mendukung profil Bluetooth A2DP, Anda dapat 
memasangkan car kit secara terpisah dengan ponsel dan pemutar musik yang 
mendukung profil tersebut.

Untuk memasangkan dan menghubungkan car kit dengan ponsel atau 
pemutar musik yang kompatibel setelah digunakan untuk pertama kali:

1. Aktifkan car kit dan ponsel atau pemutar musik.

Jika ingin memasangkan dan menghubungkan pemutar musik yang 
mendukung profil Bluetooth A2DP, putuskan sambungan car kit dari 
ponsel jika ponsel mendukung profil tersebut.

2. Tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilih Bluetooth > Paired 
devices > Pair new device.

3. Aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat, kemudian atur agar mencari 
perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk, lihat buku petunjuk perangkat.

4. Pilih car kit (Nokia CK-600) dari daftar perangkat yang ditemukan pada 
perangkat, atau ikuti petunjuk terkait dalam buku petunjuk perangkat.

Kode akses Bluetooth 0000 akan ditampilkan pada layar car kit.

5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasangkan dan 
menghubungkan car kit dengan perangkat. Pada beberapa perangkat, 
Anda mungkin harus menghubungkannya secara terpisah setelah 
membuat pasangan. Lihat “Membuat sambungan car kit secara manual” 
hal. 17, atau buku petunjuk perangkat.
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Jika tidak memiliki keypad, perangkat mungkin menggunakan kode akses 
0000 secara default. Jika tidak demikian, lihat buku petunjuk perangkat 
untuk mengubah kode akses Bluetooth default menjadi 0000.

Jika pembuatan pasangan berhasil dan perangkat terhubung dengan car kit, 
pesan yang terkait akan ditampilkan pada layar car kit. Car kit juga akan 
ditampilkan dalam menu ponsel atau pemutar musik sehingga Anda dapat 
melihat perangkat Bluetooth yang saat ini dipasangkan.

Membuat sambungan car kit secara manual
Untuk membuat sambungan secara manual dengan ponsel atau pemutar 
musik yang dipasangkan bila car kit aktif, tekan tombol gulir dalam modus 
siaga, pilih Bluetooth > Connect phone atau Connect music player, lalu pilih 
perangkat dari daftar.

Membuat sambungan car kit secara otomatis
Anda dapat mengatur ponsel agar terhubung dengan car kit secara otomatis. 
Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat 
pasangan di menu Bluetooth.

Bila diaktifkan, car kit akan mencoba membuat sambungan Bluetooth ke 
ponsel yang terakhir digunakan. Jika gagal, car kit akan mencoba terhubung 
ke ponsel kedua yang digunakan terakhir.

Memutuskan sambungan car kit
Untuk memutuskan sambungan car kit dari ponsel atau pemutar musik, tutup 
sambungan di menu Bluetooth perangkat. Cara lainnya, tekan tombol gulir 
dalam modus siaga, lalu pilih Bluetooth > Active devices dan perangkat 
dengan sambungan yang akan diputus.

Mengatur atau menghapus daftar perangkat pasangan
Car kit akan menyimpan informasi tentang 8 perangkat Bluetooth yang 
terakhir dipasangkan dengannya.

Untuk menghapus perangkat dari daftar perangkat pasangan, tekan tombol 
gulir dalam modus siaga, lalu pilih Bluetooth > Paired devices, perangkat yang 
dikehendaki, dan Delete pairing.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



P e r s i a p a n

18

Untuk menghapus daftar perangkat pasangan dan mengatur ulang car kit ke 
pengaturan pabrik, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilihSettings > 
Restore factory settings.
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3. Panggilan

■ Membuat panggilan
Untuk memasukkan nomor telepon, putar tombol gulir ke kiri dalam modus 
siaga. Gulir ke digit pertama nomor telepon, kemudian tekan tombol gulir. 
Pilih digit lain nomor telepon tersebut dengan cara yang sama. (Untuk 
menghapus digit terakhir, tekan .) Setelah nomor telepon ditampilkan di 
layar, tekan  untuk menghubunginya. Untuk mengakhiri panggilan (atau 
membatalkan upaya panggilan), tekan .

Untuk mencari kontak dari Contacts, lihat “Mencari kontak” hal. 24.

Untuk menghubungi nomor yang terakhir dihubungi, tekan  dua kali. Untuk 
menghubungi salah satu dari nomor yang terakhir dihubungi, tekan , gulir 
ke nama atau nomor telepon yang dikehendaki, kemudian tekan .

Untuk mengaktifkan fitur panggilan melalui suara pada ponsel yang 
terhubung, tekan  bila tidak ada panggilan yang berlangsung dan ponsel 
mendukung penggunaan fitur tersebut dengan car kit. Lanjutkan sesuai 
petunjuk dalam buku petunjuk ponsel. Untuk panggilan melalui suara, Anda 
harus menyimpan tag suara untuk kontak yang dikehendaki di ponsel.

■ Menjawab panggilan
Untuk menjawab panggilan, tekan  atau tombol gulir. Nama pemanggil 
akan ditampilkan jika jaringan selular mendukung fungsi tersebut dan Anda 
telah menyalin informasi kontak pemanggil dari perangkat yang terhubung ke 
car kit (lihat “Menyalin kontak ke car kit” hal. 25). Jika tidak menjawab 
panggilan, Anda dapat melihat nama (atau nomor telepon) pemanggil dengan 
menekan tombol gulir setelah panggilan (lihat juga “Daftar panggilan” 
hal. 20).

Untuk menolak panggilan masuk, tekan .

Jika Anda telah mengatur fungsi Automatic answer ke On, car kit akan secara 
otomatis menjawab panggilan. Lihat “Pengaturan pengguna dan 
pemasangan” hal. 27.
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Untuk menahan panggilan, tekan tombol gulir bila Call options ditampilkan, 
lalu pilih Hold; untuk mengaktifkan panggilan yang ditahan, pilih Unhold.

Jika fitur panggilan tunggu diaktifkan di ponsel, untuk menjawab panggilan 
baru saat panggilan berlangsung, tekan . Panggilan pertama akan ditahan. 
Untuk menolak panggilan baru, tekan . Untuk beralih antara panggilan aktif 
dan yang ditahan, tekan . Untuk mengakhiri panggilan aktif dan 
mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan .

■ Mengatur volume suara panggilan
Agar dapat mengatur volume suara saat panggilan berlangsung atau bila 
terdapat panggilan masuk, putar tombol gulir ke kiri untuk memperkecil atau 
ke kanan untuk memperbesar volume suara. Bila volume suara diubah, baris 
horizontal di bagian atas layar akan bergerak mengikuti perubahan tersebut. 
Volume suara diatur hanya untuk panggilan aktif. Untuk mengatur volume 
suara default panggilan, lihat “Pengaturan audio” hal. 27.

Untuk menonaktifkan volume suara, tekan  dalam modus siaga atau bila 
menerima panggilan. Untuk kembali ke volume suara awal, tekan .

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan suara mikrofon
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara mikrofon saat panggilan 
berlangsung, tekan ; atau tekan tombol gulir bila Call options ditampilkan, 
lalu gunakan pilihan yang dikehendaki. Bila suara mikrofon dinonaktifkan,  
akan ditampilkan.

■ Daftar panggilan
Car kit mendata nomor telepon panggilan terkini yang tidak terjawab, 
diterima, dan keluar. Car kit akan mendata panggilan tidak terjawab dan yang 
diterima hanya jika jaringan selular mendukung fungsi tersebut dan 
perangkat yang Anda hubungkan ke car kit diaktifkan serta dalam jangkauan 
layanan jaringan.

Untuk melihat panggilan terakhir, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu 
pilih Call register dan jenis panggilan. Untuk melihat nomor telepon panggilan 
yang dipilih, tekan tombol gulir. Untuk menghubungi nomor telepon, tekan .
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■ Panggilan cepat
Anda dapat menetapkan kontak ke salah satu nomor panggilan cepat, 1 - 9. 
Lihat “Panggilan cepat” hal. 24.

Untuk menggunakan panggilan cepat, putar tombol gulir ke kiri dalam modus 
siaga, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang dikehendaki. Kontak yang 
ditetapkan ke nomor panggilan cepat tersebut akan ditampilkan. Untuk 
menghubungi kontak, tekan .

■ Mengalihkan panggilan antara car kit dan perangkat 
yang terhubung

Untuk mengalihkan panggilan dari car kit ke ponsel yang kompatibel, tekan 
terus  selama sekitar 2 detik. Ponsel tertentu mungkin akan menutup 
sambungan Bluetooth hingga panggilan berakhir. 

Untuk mengalihkan kembali panggilan ke car kit, tekan tombol gulir bila 
Reconnect ditampilkan atau gunakan fungsi yang relevan pada perangkat.

■ Mengirim nada DTMF
Anda dapat mengirim string nada DTMF (misalnya, sandi) saat panggilan 
berlangsung. Tekan tombol gulir bila Call options ditampilkan, lalu pilih Send 
DTMF. 

Gulir ke digit pertama string, kemudian tekan tombol gulir. Pilih string digit 
lain dengan cara yang sama. (Untuk menghapus digit terakhir, tekan .) 
Setelah seluruh string ditampilkan, tekan  untuk mengirimnya sebagai nada 
DTMF.
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4. Pemutar musik

Anda dapat menggunakan car kit untuk mendengarkan musik dari pemutar 
musik kompatibel (atau kartu memorinya) yang mendukung profil Bluetooth 
A2DP (dan mungkin AVRCP).

Untuk membuka menu pemutar musik, tekan tombol gulir dalam modus siaga, 
lalu pilih Music. Cara lainnya, tekan tombol modus untuk beralih antara 
modus siaga dan menu pemutar musik. Car kit akan mendeteksi profil 
Bluetooth yang didukung oleh pemutar musik terhubung dan menampilkan 
fungsi yang tersedia.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. 
Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus 
dapat merusak pendengaran.

■ Mendengarkan musik
Untuk mendengarkan musik dari pemutar musik melalui car kit, pastikan 
pemutar terhubung ke car kit dan siap digunakan, kemudian buka menu 
pemutar musik. Car kit akan menampilkan fungsi pemutar musik yang dapat 
dikontrol dengan perangkat input.

Jika pemutar musik mendukung profil 
Bluetooth A2DP, Anda dapat melakukan hal 
berikut:

• Untuk memutar atau menghentikan 
sebentar lagu yang dipilih pada pemutar 
musik, tekan tombol modus.

• Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan 
suara pemutaran, tekan .
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Jika pemutar musik mendukung profil 
Bluetooth AVRCP, Anda juga dapat melakukan 
hal berikut:

• Untuk memilih lagu sebelumnya, tekan 
.

• Untuk memilih lagu berikutnya, tekan .

Untuk kembali ke layar sebelumnya tanpa 
menghentikan pemutaran, tekan .

Untuk kembali ke modus siaga tanpa menghentikan pemutaran, tekan terus 
 selama sekitar 2 detik.

Jika Anda menerima atau membuat panggilan sewaktu mendengarkan musik, 
maka musik akan dihentikan sebentar hingga panggilan berakhir.

■ Mengatur volume suara musik
Untuk mengatur volume suara selama pemutaran musik, putar tombol gulir ke 
kiri untuk memperkecil atau ke kanan untuk memperbesar volume suara, atau 
atur volume suara radio mobil. Untuk mengatur volume default suara musik, 
lihat “Pengaturan audio” hal. 27.

Untuk menonaktifkan volume suara, tekan  selama pemutaran musik. 
Untuk kembali ke volume suara awal, tekan .

■ Pengaturan pemutar musik
Untuk menyesuaikan pengaturan pemutar musik, buka menu pemutar musik, 
kemudian tekan tombol gulir bila Music settings ditampilkan.

Untuk melihat atau mengubah pemutar musik yang terhubung dengan car kit, 
pilih Active music player. Untuk mengubah pemutar musik, pilih pemutar yang 
dikehendaki dari daftar. Lihat juga “Pengaturan Bluetooth” hal. 27.

Untuk memodifikasi nada pemutaran musik, pilih Equaliser dan pilihan yang 
dikehendaki. Pengaturan ini tidak dapat diubah jika Anda menggunakan 
amplifier radio mobil untuk musik.

Untuk keluar dari pengaturan musik, pilih Back.
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5. Kontak

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon (kontak) dari dua ponsel yang 
kompatibel ke car kit, serta menggunakan kontak untuk panggilan. Hal ini 
bermanfaat bila menggunakan car kit dengan dua ponsel karena Anda dapat 
langsung mengakses kontak sewaktu kontak tersimpan dalam ponsel 
disinkronisasi dengan car kit di latar belakang.

Kontak yang disalin akan disimpan dalam menu Contacts. Untuk informasi 
rinci, lihat “Menyalin kontak ke car kit” hal. 25.

■ Mencari kontak
Car kit menggunakan pencarian prediksi untuk akses yang lebih cepat ke 
kontak tersimpan. Pencarian hanya akan menampilkan karakter yang tersedia, 
sedangkan karakter yang tidak tersedia akan berwarna abu-abu.

Untuk mencari kontak dalam modus siaga, putar tombol gulir ke kanan atau 
tekan tombol gulir, lalu pilih Contacts > Search.

Untuk melihat semua kontak tersimpan dalam Contacts, tekan  atau pilih 
.

Untuk hanya melihat nama kontak yang diawali huruf tertentu, gulir ke huruf 
pertama nama tersebut, kemudian tekan tombol gulir. (Untuk karakter lain 
yang tersedia, pilih tanda panah kanan.) Anda dapat mengulanginya sebanyak 
4 kali. Untuk menghapus huruf terakhir, tekan . Untuk melihat daftar nama 
yang diawali dengan huruf yang dimasukkan, tekan , atau pilih . Untuk 
beralih kembali ke daftar karakter, pilih .

Untuk menghubungi nomor telepon default kontak yang dipilih, gulir ke 
kontak yang dikehendaki, kemudian tekan . Untuk menghubungi beberapa 
nomor telepon lain kontak tersebut, tekan tombol gulir, gulir ke nomor yang 
dikehendaki, kemudian tekan .

■ Panggilan cepat
Panggilan cepat merupakan cara cepat untuk menghubungi nomor yang 
sering dihubungi. Anda dapat menetapkan nomor telepon ke nomor panggilan 
cepat, 1 - 9. 
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Panggilan cepat harus diaktifkan sebelum digunakan (lihat “Pengaturan 
pengguna dan pemasangan” hal. 27).

Untuk menetapkan panggilan cepat, tekan tombol gulir dalam modus siaga, 
lalu pilih Contacts > Speed dials.

• Untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan panggilan cepat, pilih 
Activate atau Deactivate. Jika panggilan cepat dinonaktifkan, Anda akan 
diminta mengaktifkannya bila mencoba menggunakan panggilan cepat.

• Untuk melihat kontak yang ditetapkan ke nomor panggilan cepat, pilih 
View, lalu telusuri daftar. Untuk menghubungi kontak yang dipilih, tekan 
tombol gulir. 

• Untuk menetapkan nama atau nomor telepon ke nomor panggilan cepat, 
pilih Assign. Untuk memilih nama dari daftar kontak, pilih huruf pertama 
nama tersebut. Nama yang diawali dengan huruf ini akan muncul di layar. 
Pilih nama, nomor telepon, dan nomor panggilan cepat yang dikehendaki.

• Untuk menghapus panggilan cepat yang telah ditetapkan, pilih Delete dan 
kontak yang akan dihapus dari daftar panggilan cepat. Kontak hanya akan 
dihapus dari daftar panggilan cepat, bukan dari Contacts.

■ Menyalin kontak ke car kit
Anda dapat menyalin kontak yang disimpan dalam memori internal dua 
ponsel yang kompatibel dan terhubung ke car kit.

Untuk menyalin kontak dari perangkat yang terhubung, tekan tombol gulir 
dalam modus siaga, lalu pilih Contacts > Download Contacts > Yes.  akan 
ditampilkan saat penyalinan berlangsung.

Jika Anda membuat atau menerima panggilan sewaktu kontak sedang disalin, 
penyalinan mungkin akan terhenti. Jika demikian, ulangi penyalinan. Sewaktu 
kontak disalin, Anda tidak dapat menggunakan kontak yang tersimpan dalam 
Contacts.

Jika Anda menghubungkan perangkat lain dengan car kit, kontak yang disalin 
dari perangkat sebelumnya tidak dapat digunakan. Untuk menggunakan 
kontak yang tersimpan dalam perangkat baru dengan car kit, salin kontak ke 
car kit.
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Setiap kali perangkat terhubung ke car kit, kontak yang tersimpan dalam 
Contacts akan diperbarui jika kontak yang tersimpan dalam perangkat 
berubah.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



P e n g a t u r a n

27

6. Pengaturan

■ Pengaturan Bluetooth
Untuk mengatur sambungan Bluetooth, tekan tombol gulir dalam modus 
siaga, lalu pilih Bluetooth.

Untuk melihat perangkat yang sedang terhubung dengan car kit, pilih Active 
devices. Untuk mengakhiri sambungan perangkat dari car kit, pilih perangkat 
yang dikehendaki. Untuk menghubungkan perangkat pasangan bila daftar 
perangkat kosong, tekan tombol gulir, lalu pilih perangkat yang dikehendaki.

Untuk melihat perangkat yang sedang dipasangkan dengan car kit, pilih 
Paired devices. Untuk memasangkan car kit dengan ponsel atau pemutar 
musik yang kompatibel, pilih perangkat dan Pair new device. Untuk 
menghapus pasangan, pilih perangkat dan Delete pairing.

Untuk menghubungkan car kit dengan ponsel atau pemutar musik pasangan, 
pilih Connect phone atau Connect music player, lalu pilih perangkat dari 
daftar. Lihat juga “Membuat pasangan dan menghubungkan car kit” hal. 15.

■ Pengaturan pengguna dan pemasangan
Anda dapat menyimpan berbagai pengaturan pengguna dan pemasangan 
untuk maksimal 8 perangkat pasangan.

Pengaturan audio
Untuk menyesuaikan pengaturan audio, tekan tombol gulir dalam modus 
siaga, lalu pilih Settings > Audio.

Untuk mengatur volume suara default panggilan telepon, pilih Handsfree 
volume, putar tombol gulir ke kiri untuk memperkecil atau ke kanan untuk 
memperbesar volume suara, kemudian tekan tombol gulir. Lihat juga 
“Mengatur volume suara panggilan” hal. 20.

Untuk mengatur volume suara default pemutar musik, pilih Music volume, 
putar tombol gulir ke kiri untuk memperkecil atau ke kanan untuk 
memperbesar volume suara, kemudian tekan tombol gulir.
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Untuk menetapkan waktu penonaktifan suara radio mobil, pilih Phone sounds 
dan pilihan yang dikehendaki. Jika memilih Calls only, suara radio mobil akan 
dinonaktifkan hanya bila Anda menerima panggilan. Jika Anda memilih 
Always on, radio mobil akan dinonaktifkan bila perangkat yang terhubung 
mengeluarkan bunyi, misalnya nada pesan teks.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada peringatan, pilih Warning 
tones dan pilihan yang dikehendaki.

Pengaturan layar
Untuk menyesuaikan pengaturan layar, tekan tombol gulir dalam modus 
siaga, lalu pilih Settings > Display.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus malam, pilih Night mode dan 
pilihan yang dikehendaki. Jika memilih On, lampu latar layar akan meredup.

Untuk menetapkan arah rotasi menu bila tombol gulir diputar, pilih Menu 
rotation dan pilihan yang dikehendaki. Jika Clockwise dipilih, menu akan 
berotasi sesuai arah putaran tombol gulir.

Untuk mengubah warna layar, misalnya latar belakang dan baris kekuatan 
sinyal, pilih Colour themes dan tema warna yang dikehendaki.

Untuk mengatur kecerahan layar, pilih Brightness dan tingkat kecerahan yang 
dikehendaki.

Untuk menetapkan waktu yang akan menonaktifkan lampu latar layar dalam 
modus siaga, pilih Auto dimming dan waktu yang dikehendaki. Jika memilih 
Off, lampu latar akan selalu aktif bila car kit diaktifkan.

Pengaturan umum
Untuk menyesuaikan pengaturan umum, tekan tombol gulir dalam modus 
siaga, lalu pilih Settings > General.

Untuk memilih jika kontak yang tersimpan dalam Contacts diurutkan 
berdasarkan nama depan atau belakang, pilih Sort order dan pilihan yang 
dikehendaki.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat, pilih Speed dials 
dan pilihan yang dikehendaki. Jika memilih On, nomor telepon yang 

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



P e n g a t u r a n

29

ditetapkan ke nomor panggilan cepat, 1 - 9, dapat dihubungi seperti 
dijelaskan dalam “Panggilan cepat” hal. 21.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jawab otomatis, pilih Automatic 
answer dan pilihan yang dikehendaki. Jika memilih On, car kit akan secara 
otomatis menjawab panggilan masuk. Untuk menetapkan jangka waktu 
dalam menjawab panggilan, lihat buku petunjuk ponsel.

Untuk mengubah bahasa car kit, pilih Language settings dan bahasa yang 
dikehendaki.

Untuk melihat versi perangkat lunak dan perangkat keras produk, pilih 
Product info. Untuk menggulir informasi, tekan tombol gulir berulang kali.

Untuk mengatur ulang car kit ke pengaturan pabrik, pilih Restore factory 
settings. Cara lainnya, aktifkan car kit, kemudian tekan terus tombol gulir 
selama sekitar 5 detik.

Pengaturan pemasangan
Pengaturan pemasangan hanya boleh diubah oleh teknisi layanan 
berpengalaman selama pemasangan car kit. Untuk menyesuaikan 
pengaturan, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilih Settings > 
Installation.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor gerakan internal, pilih 
Ignition sensor dan pilihan yang dikehendaki.

Untuk memilih output musik yang tepat, pilih Music output dan modus yang 
sesuai dengan konfigurasi car kit. Untuk informasi rinci, lihat “Integrasi 
dengan sistem radio mobil” hal. 34.
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7. Mengatasi masalah

■ Mengatur ulang car kit
Car kit tidak bereaksi terhadap tindakan. Bagaimana cara mengatur ulang 
car kit?
Tekan terus  selama sekitar 10 detik bila car kit diaktifkan. Car kit akan 
diaktifkan ulang. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan car kit.

■ Masalah sambungan
Car kit tidak dapat dihubungkan dengan perangkat melalui sambungan 
Bluetooth.
• Pastikan car kit telah diaktifkan dan dipasangkan dengan perangkat.

• Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan pada perangkat.

Car kit tidak membuat sambungan Bluetooth dengan perangkat pasangan 
bila diaktifkan atau bila kunci kontak dihidupkan.
• Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan pada perangkat.

• Hubungi teknisi yang memasang car kit untuk memastikan kabel sensor 
kunci kontak tersambung dengan benar.

• Pastikan perangkat telah diatur agar terhubung ke car kit secara otomatis 
bila car kit diaktifkan.

Radio mobil tidak memiliki input stereo atau tambahan.
Minta teknisi yang memasang car kit agar menggunakan adaptor yang dapat 
digunakan untuk sambungan output stereo car kit ke input lainnya pada radio 
mobil (misalnya, konektor pemutar CD) agar memperoleh suara stereo.

Perangkat musik yang kompatibel tidak dapat dipasangkan dengan car kit.
Pastikan kode akses Bluetooth perangkat musik adalah 0000. Jika hal tersebut 
bukan masalahnya, ubah kode akses menjadi 0000 seperti yang dijelaskan 
dalam buku petunjuk perangkat musik.
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■ Masalah audio
Suara bergaung di ujung lain saluran.
• Perkecil volume suara speaker mobil. Jika car kit terhubung ke sistem 

stereo mobil, kurangi tingkat input, jika mungkin.

• Pastikan jarak antara mikrofon dan speaker telah optimal.

• Pastikan mikrofon tidak mengarah ke speaker.

Pemanggil tidak dapat mendengar suara saya saat panggilan berlangsung.
Pastikan perangkat terhubung secara benar dengan car kit melalui 
sambungan Bluetooth.

Kualitas audio buruk atau suara tidak terdengar.
• Jika car kit terhubung ke radio mobil, pastikan volume suara radio mobil 

diatur dengan benar.

• Jika car kit terhubung ke loudspeaker yang tersedia, pastikan volume suara 
car kit diatur dengan benar.

Car kit tidak mengeluarkan suara dalam modus stereo.
• Pastikan radio mobil diatur agar menerima audio melalui input stereo.

• Pastikan sumber audio yang benar telah dipilih pada radio mobil.

• Pastikan volume suara radio mobil telah diatur dengan benar.

Kualitas suara musik mirip dengan panggilan telepon.
Jika Anda menggunakan fitur pemutar musik ponsel, pastikan ponsel 
mendukung profil Bluetooth A2DP dan tidak ada perangkat A2DP lain yang 
terhubung dengan car kit. Jika ponsel mendukung profil tersebut dan 
perangkat A2DP lain terhubung dengan car kit, putuskan sambungan 
perangkat lain dari car kit, kemudian hubungkan ponsel.

Jika Anda menggunakan perangkat musik yang mendukung profil Bluetooth 
A2DP, pastikan tidak ada perangkat A2DP lain yang terhubung dengan car kit.

Musik tidak terdengar bila ponsel atau perangkat musik terhubung dengan 
car kit.
• Pastikan ponsel atau perangkat musik mendukung profil Bluetooth A2DP 

dan tidak ada perangkat A2DP lain (misalnya, adapter Bluetooth yang 
menggunakan A2DP) yang terhubung dengan car kit.
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• Pastikan ponsel atau perangkat musik terhubung secara benar dengan car 
kit.

• Pastikan car kit tersambung dengan benar ke input stereo input pada radio 
mobil. Lihat “Integrasi dengan sistem radio mobil” hal. 34, atau hubungi 
teknisi yang memasang car kit.

Suara radio mobil tetap terdengar saat menjawab panggilan.
Hubungi teknisi yang memasang car kit untuk memastikan kabel 
penonaktifan suara radio mobil telah tersambung dengan benar.

■ Masalah lainnya
Car kit tetap tidak aktif bila kunci kontak mobil dihidupkan.
Hubungi teknisi yang memasang car kit untuk memastikan kabel sensor kunci 
kontak telah tersambung dengan benar.

Daya baterai ponsel tidak terisi bila perangkat disambungkan dengan car 
kit.
Pastikan ponsel telah tersambung dengan car kit menggunakan kabel pengisi 
daya yang tersedia.
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8. Pemasangan

■ Informasi keselamatan
Patuhi panduan keselamatan berikut bila memasang car kit.

• Hanya teknisi layanan berpengalaman yang boleh memasang atau 
memperbaiki car kit menggunakan komponen Nokia asli yang disetujui 
dan tersedia dalam kemasan perangkat. Kesalahan pemasangan atau 
perbaikan dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang 
berlaku untuk car kit. 

Pengguna akhir harus mengingat bahwa car kit terdiri dari perlengkapan 
teknis rumit yang memerlukan pemasangan profesional menggunakan 
peralatan khusus dan pengalaman pakar. 

• Petunjuk yang diberikan dalam buku petunjuk ini merupakan panduan 
umum yang berlaku untuk pemasangan car kit di kendaraan. Namun, 
karena banyaknya jenis dan model mobil yang tersedia di pasar, maka buku 
petunjuk ini tidak dapat membahas setiap persyaratan teknis yang relevan 
untuk jenis kendaraan tertentu. Untuk informasi rinci tentang kendaraan 
terkait, hubungi produsen kendaraan.

• Car kit hanya dapat digunakan di kendaraan dengan arde 12-V negatif. 
Penggunaan pada tegangan daya lainnya atau polaritas yang berbeda 
akan merusak peralatan.

• Perlu diketahui bahwa sistem otomotif modern mencakup komputer 
terpasang yang menyimpan parameter kendaraan penting. Memutuskan 
sambungan aki kendaraan secara tidak benar dapat menyebabkan 
hilangnya data, sehingga memerlukan upaya ekstensif untuk 
menginisialisasi ulang sistem. Jika ragu, hubungi dealer mobil Anda 
sebelum memasang perangkat ini.

• Jangan sambungkan perlengkapan car kit ke saluran sistem kunci kontak 
bertegangan tinggi.

• Bila komponen car kit akan dipasang, pastikan komponen tersebut tidak 
mengganggu atau menghalangi roda kemudi, sistem rem, sistem kontrol, 
atau sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan 
(misalnya, kantong udara). Pastikan car kit beserta komponennya tidak 
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dipasang di tempat yang mungkin akan bersentuhan dengan Anda jika 
terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Jika layar perangkat selular akan digunakan, pastikan perangkat telah 
dipasang pada dudukan dan layar perangkat terlihat jelas oleh pengguna.

• Teknisi layanan atau dealer Anda mungkin dapat memberikan informasi 
tentang alternatif pemasangan perlengkapan yang sesuai di kendaraan 
tanpa harus membuat lubang.

• Jangan merokok saat bekerja di dalam mobil. Pastikan tidak ada sumber 
api atau percikan api di sekitar tempat kerja.

• Hati-hati saat memasang perangkat ini agar tidak merusak kabel listrik, 
saluran bahan bakar atau rem, maupun perlengkapan keselamatan.

• Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor 
yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan baik (misalnya, sistem 
pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip/anti penguncian, 
kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara). Jika Anda melihat 
kesalahan atau perubahan pengoperasian sistem tersebut, hubungi dealer 
mobil.

• Pastikan letak kabel tidak menjadikannya mudah terkelupas atau sobek 
secara mekanis (misalnya, tidak diletakkan di bawah jok mobil atau di atas 
benda tajam).

■ Integrasi dengan sistem radio mobil
Car kit dapat tersambung ke sistem radio mobil dengan tiga cara berbeda. 
Gunakan pilihan yang sesuai dengan komponen yang tersedia dalam kemasan 
penjualan.

Untuk informasi tentang soket pada unit handsfree HF-23, lihat “Unit 
handsfree HF-23” hal. 40.

Anda dapat menyambungkan car kit ke loudspeaker dengan impedansi 
minimal 2 ohm. Impedansi optimal untuk car kit adalah 4 ohm. Jika impedansi 
melebihi 8 ohm, daya output akan menjadi lebih lemah secara nyata 
dibandingkan biasanya.
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Menggunakan kabel ISO CA-152
Bila menyambungkan car kit ke sistem radio mobil dengan kabel ISO CA-152, 
Anda dapat menggunakan amplifier car kit untuk panggilan dan amplifier 
radio mobil untuk musik, atau menggunakan amplifier car kit untuk keduanya.

Menggunakan amplifier car kit untuk panggilan dan musik
Dalam konfigurasi ini, suara radio mobil akan dinonaktifkan bila Anda 
membuat atau menerima panggilan maupun mendengarkan musik dari 
perangkat terhubung yang mendukung profil Bluetooth A2DP.

Amplifier internal car kit akan digunakan untuk panggilan dan musik yang 
diputar pada perangkat A2DP.

1. Untuk menyambungkan kabel ISO ke radio mobil:

• Lepaskan kabel yang sesuai dari radio mobil, kemudian pasang 
konektor kabel ISO. Sambungkan ujung lain kabel ke speaker radio 
mobil.
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• Sambungkan salah satu kabel berlabel Mute 1, Mute 2, atau Mute 3 
pada radio mobil ke kabel ISO. Biarkan kabel penonaktifan suara 
lainnya tetap tersambung.

• Pasang konektor daya kabel ISO ke soket yang sesuai pada unit 
handsfree.

• Periksa pin daya +12-V dan pin kunci kontak pada radio mobil serta pin 
kabel ISO yang sesuai. Jika perlu, tukar pin pada sekring kabel ISO. 
Sambungkan kabel ISO ke dua soket ISO yang tidak digunakan.

2. Sambungkan kabel ISO ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

3. Sambungkan perangkat input eksternal CU-10 dan mikrofon 
MP-2 ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

4. Untuk mengisi daya ponsel Nokia yang kompatibel melalui car kit, 
sambungkan salah satu ujung kabel pengisi daya CA-134 yang diberikan 
ke unit handsfree dan ujung lainnya ke soket pengisi daya 2,0 mm (0,08 
inci) pada ponsel.

5. Aktifkan car kit, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilih 
Settings > Audio > Music output > System connector.

Menggunakan amplifier car kit untuk panggilan dan amplifier 
radio mobil untuk musik
Dalam konfigurasi ini, suara radio mobil akan dinonaktifkan bila Anda 
membuat atau menerima panggilan.
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Amplifier dan equaliser radio mobil akan digunakan untuk musik yang diputar 
pada perangkat yang terhubung dan mendukung profil A2DP. Amplifier 
internal car kit akan digunakan untuk panggilan.

1. Untuk menyambungkan kabel ISO ke radio mobil:

• Lepaskan kabel yang sesuai dari radio mobil, kemudian pasang 
konektor kabel ISO. Sambungkan ujung lain kabel ke speaker radio 
mobil.

• Sambungkan salah satu kabel berlabel Mute 1, Mute 2, atau Mute 3 
pada radio mobil ke kabel ISO. Biarkan kabel penonaktifan suara 
lainnya tetap tersambung.

• Pasang konektor kabel daya ISO ke soket yang sesuai pada unit 
handsfree.

• Periksa pin daya +12-V dan pin kunci kontak pada radio mobil serta pin 
kabel ISO yang sesuai. Jika perlu, tukar pin pada sekring kabel ISO. 
Sambungkan kabel ISO ke dua soket ISO yang tidak digunakan.
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2. Sambungkan kabel ISO ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

3. Potong lingkaran yang ditunjukkan dengan gunting pada gambar.

4. Sambungkan output stereo unit handsfree ke input AUX pada radio mobil. 
Gunakan kabel khusus yang sesuai untuk radio mobil (kabel ini tidak 
diberikan bersama car kit).

5. Sambungkan perangkat input eksternal CU-10 dan mikrofon 
MP-2 ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

6. Untuk mengisi daya ponsel Nokia yang kompatibel melalui car kit, 
sambungkan salah satu ujung kabel pengisi daya CA-134 yang diberikan 
ke unit handsfree dan ujung lainnya ke soket pengisi daya 2,0 mm (0,08 
inci) pada ponsel.

7. Aktifkan car kit, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilih 
Settings > Audio > Music output > Automatic detection.

Menggunakan kabel daya CA-153P
Dalam konfigurasi ini, suara radio mobil akan dinonaktifkan bila Anda 
membuat atau menerima panggilan.

Loudspeaker SP-3 akan digunakan untuk panggilan. Amplifier dan equaliser 
radio mobil akan digunakan untuk musik yang diputar pada perangkat yang 
terhubung serta mendukung profil Bluetooth A2DP.
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1. Sambungkan kawat kabel daya CA-153P yang sesuai ke aki mobil dan 
sensor kontak kunci (jika tersedia). Sambungkan kabel penonaktifan suara 
radio mobil (jika tersedia) ke radio mobil.

2. Sambungkan kabel daya ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

3. Sambungkan loudspeaker SP-3 ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

4. Sambungkan output stereo unit handsfree ke input AUX pada radio mobil. 
Gunakan kabel khusus yang sesuai untuk radio mobil (kabel ini tidak 
diberikan bersama car kit).

5. Sambungkan perangkat input eksternal CU-10 dan mikrofon 
MP-2 ke soket yang sesuai pada unit handsfree.

6. Untuk mengisi daya ponsel Nokia yang kompatibel melalui car kit, 
sambungkan salah satu ujung kabel pengisi daya CA-134 yang diberikan 
ke unit handsfree dan ujung lainnya ke soket pengisi daya 2,0 mm (0,08 
inci) pada ponsel.

7. Aktifkan car kit, tekan tombol gulir dalam modus siaga, lalu pilih 
Settings > Audio > Music output > Automatic detection. Cara lainnya, jika 
musik akan didengarkan melalui loudspeaker eksternal (misalnya, SP-3), 
pilih Mono speaker, dan bukan Automatic detection.

Jangan gunakan amplifier internal unit handsfree jika ingin agar loudspeaker 
eksternal memutar musik. Jika ingin mengganti sekring kabel CA-153P, 
gunakan hanya sekring tingkat 2 A atau yang lebih rendah.

■ Memasang car kit di kendaraan
Bagian ini menjelaskan tentang cara memasang komponen car kit di dalam 
kendaraan. Komponen tersebut dijelaskan dalam “Komponen” hal. 11.

Bila komponen car kit akan dipasang, pastikan komponen tersebut tidak 
mengganggu atau menghalangi roda kemudi, sistem rem, sistem kontrol, atau 
sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, 
kantong udara). Jangan gunakan baut untuk memasang layar jika dipasang di 
area yang mungkin mengganggu kepala. Sebagai gantinya, gunakan perekat 
yang tersedia.

Pemasangan car kit dapat menimbulkan penonaktifan peringatan atau nada 
tanda lainnya di kendaraan (misalnya, nada peringatan terbalik atau tanda 
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lampu terus menyala). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen 
kendaraan atau staf perwakilannya.

Contoh pemasangan yang benar dengan layar dipasang menggunakan 
dudukan yang tersedia

Unit handsfree HF-23
Berikut adalah soket yang terdapat pada unit handsfree:

1 2 3 4

65 7 8 9
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1. Soket perangkat input CU-10

2. Soket kabel pengisi daya CA-134 (untuk mengisi daya ponsel Nokia yang 
kompatibel)

3. Soket unit layar SU-34

4. Soket mini-USB untuk pembaruan firmware

5. Soket mikrofon MP-2

6. Output stereo (soket RCA standar) untuk sambungan ke radio mobil 
dengan port input yang sesuai. Output hanya aktif bila Anda 
mendengarkan musik dari perangkat yang mendukung profil Bluetooth 
A2DP dan terhubung dengan car kit.

7. Soket kabel daya CA-153P

8. Soket kabel ISO CA-152

9. Soket loudspeaker SP-3

Bila unit handsfree dipasang, pastikan panjang kabel mikrofon dan 
loudspeaker menjangkau hingga ke tempat pemasangan komponen ini.

Jangan pasang unit handsfree dalam kotak logam tertutup atau pada 
permukaan logam karena akan mengganggu sambungan Bluetooth antara 
unit handsfree dan perangkat Bluetooth yang terhubung dengan car kit. 
Untuk sambungan yang optimal, pastikan jarak antara unit handsfree dan 
permukaan logam lebih dari 4 mm (0,16 inci).

Pasang unit handsfree di mobil menggunakan materi dudukan yang sesuai 
(tidak tersedia dalam kemasan penjualan). Pastikan unit handsfree terpasang 
dengan kencang.

Perangkat input CU-10
Perangkat input harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh 
pengguna. Jangan pasang perangkat input di area yang menghalangi kepala.

Untuk sambungan, pastikan panjang kabel perangkat input menjangkau unit 
handsfree. Lokasi terbaik untuk memasang perangkat input adalah pada 
konsol antara jok pengemudi dan penumpang secara horizontal agar tombol 
perangkat input menghadap bagian depan kendaraan.

Untuk memasang perangkat input:
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1. Pasang bantalan perekat yang tersedia di lokasi yang dikehendaki dalam 
mobil: lepaskan lembar pelindung dari salah satu sisi bantalan, kemudian 
tekan bantalan pada tempatnya.

Sewaktu melepas lembar pelindung, jangan sentuh bagian berperekat 
dengan jari. Pastikan permukaan yang akan dipasang bantalan tersebut 
sudah kering dan bersih.

2. Lepaskan lembar pelindung dari bantalan di bagian bawah perangkat 
input dan dari sisi lain bantalan yang menempel di mobil.

3. Tekan bantalan dengan kuat, lalu pastikan perangkat input terpasang 
dengan kencang pada tempatnya.

Layar SU-34
Layar harus terlihat jelas oleh pengguna dan dapat dengan mudah diputar ke 
kiri, kanan, atas, atau bawah. 

Bila memasang layar, pastikan layar tidak mengganggu atau menghalangi 
roda kemudi, sistem rem, sistem kontrol, atau sistem lainnya yang digunakan 
untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantong udara).

Pastikan panjang kabel layar menjangkau unit handsfree untuk sambungan. 
Pasang layar pada dasbor dengan posisi tegak lurus.

Sewaktu melepas lembar pelindung dari perekat yang tersedia, jangan sentuh 
bagian berperekat dengan jari.

Memasang dudukan di dasbor
Untuk menggunakan layar dengan dudukan yang tersedia:

1. Lepaskan lembar pelindung dari salah satu sisi perekat yang tersedia, 
kemudian pasang perekat ke kaki dudukan.

2. Letakkan kabel layar di antara dua kaki dudukan, kemudian kencangkan di 
antara kaitnya.

3. Lepaskan lembar pelindung dari sisi lain perekat, kemudian tekan dudukan 
dengan kuat di dasbor.

Pastikan permukaan yang akan dipasang dudukan sudah kering dan bersih. 

Memasang pelat di dasbor
Untuk menggunakan layar dengan pelat dudukan yang tersedia:
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1. Lepaskan lembar pelindung dari salah satu sisi perekat, kemudian pasang 
pada pelat.

2. Lepaskan lembar pelindung dari sisi lain perekat, kemudian tekan pelat 
dengan kuat ke perangkat dudukan (misalnya, braket dudukan) yang 
terpasang di dasbor.

Bila Anda menggunakan baut dan bukan perekat untuk memasang pelat, 
jangan pasang pelat di area yang mungkin mengganggu kepala. Untuk 
membuat lubang, periksa tanda pada bagian dalam pelat yang menunjukkan 
lokasi penempatan baut.

Memasang layar ke dudukan atau pelat
Untuk memasang layar ke dudukan:

1. Tekan engsel bola pada dudukan ke soket di konektor kabel layar (1).

2. Geser layar ke konektor (2).

3. Atur layar ke posisi yang sesuai (3).

Untuk memasang layar ke pelat:

1. Tekan engsel bola pada dudukan atau pelat ke soket di konektor kabel layar 
(1).

2. Geser layar ke konektor (2).

3

2

1
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3. Atur layar ke posisi yang sesuai (3).

Jika dudukan perlu diubah, tarik konektor kabel layar dari engsel bola. Untuk 
melepaskan layar, tarik layar dari konektor.

Mikrofon MP-2
Pilih lokasi pemasangan mikrofon dengan cermat untuk meningkatkan 
kualitas pengiriman suara.

Tempat terbaik untuk memasang mikrofon adalah di dekat kaca spion tengah. 
Pasang mikrofon agar mengarah ke mulut pengemudi dan berjarak minimal 1 
meter (3 kaki) dari loudspeaker car kit untuk menghindari pantulan audio.

Untuk sambungan, pastikan panjang kabel mikrofon menjangkau unit 
handsfree.

Pasang mikrofon di tempat yang tidak terkena aliran udara dari ventilasi. 
Jangan pasang kabel mikrofon di dekat sistem pemanas, ventilasi, atau AC. 
Gunakan pita perekat dua sisi yang tersedia untuk meletakkan mikrofon agar 
mengurangi suara latar belakang mobil yang dapat mengganggu panggilan.

Pasang konektor mikrofon ke soket mikrofon pada unit handsfree, kemudian 
putar konektor tersebut searah jarum jam agar terkunci dengan kuat. 
Penggunaan mikrofon selain yang tersedia dapat mempengaruhi kualitas 
audio

3

2

1
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Kabel ISO CA-152
Jika kabel ISO CA-152 diberikan bersama car kit, Anda dapat 
menggunakannya untuk dengan mudah menyambungkan car kit ke radio 
mobil yang dilengkapi soket ISO. Lihat “Integrasi dengan sistem radio mobil” 
hal. 34.

Sensor gerakan
Unit handsfree HF-23 dilengkapi sensor gerakan yang dapat digunakan agar 
car kit aktif secara otomatis bila Anda menghidupkan kunci kontak dan mulai 
berkendara. Sensor gerakan berfungsi bila diaktifkan dan kabel sensor kunci 
kontak tidak tersambung.

Untuk mengaktifkan sensor gerakan, aktifkan car kit, tekan tombol gulir 
dalam modus siaga, pilih Settings > Installation > Ignition sensor > On.

■ Aksesori opsional
Anda dapat menambah fitur car kit dengan aksesori opsional. Untuk 
mengetahui aksesori yang sesuai dengan car kit, hubungi dealer atau teknisi 
layanan. Gunakan hanya aksesori yang disetujui dan kompatibel.

Dudukan ponsel
Untuk menggunakan perangkat selular di mobil, Anda dapat memasang 
dudukan ponsel yang dirancang bagi perangkat tersebut. Untuk mengetahui 
dudukan yang sesuai dengan perangkat, hubungi dealer.
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Jika layar perangkat selular akan digunakan, pastikan perangkat telah 
dipasang pada dudukan dan layar perangkat terlihat jelas oleh pengguna. 
Pastikan pemasangan dudukan tidak mengganggu atau menghalangi roda 
kemudi, sistem rem, sistem kontrol, atau sistem lainnya yang digunakan untuk 
mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantong udara). 

Untuk petunjuk pemasangan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama 
dudukan ponsel tersebut.

Antena eksternal
Antena eksternal akan meningkatkan penerimaan sinyal ponsel di dalam 
mobil. Untuk ketersediaan, hubungi dealer.

Catatan: Agar sesuai dengan panduan pemaparan RF, pasang antena 
eksternal dengan jarak tetap minimal 20 cm (8 inci) ke semua orang, dan 
kekuatan antena eksternal tidak melebihi 3 dBi.

■ Memeriksa pengoperasian car kit
Pastikan car kit telah terpasang dan berfungsi dengan benar. Lihat juga 
“Mengatasi masalah” hal. 30.

■ Pembaruan perangkat lunak
Firmware car kit dapat diperbarui dari PC yang kompatibel menggunakan 
kabel USB standar (tidak diberikan bersama car kit) yang memiliki konektor 
USB di salah satu ujung dan konektor mini-USB di ujung lainnya. Pastikan 
kabel USB tetap tersambung sewaktu firmware diperbarui. Untuk 
memperbarui firmware, Anda harus men-download dan menginstal program 
penginstalan ke PC.

Untuk program penginstalan, versi firmware terkini, dan informasi lainnya, 
kunjungi www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia setempat.
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Perawatan dan pemeliharaan

Car kit Anda merupakan produk unggul dalam desain dan pembuatan, karenanya harus 
ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak 
Anda atas jaminan.

• Pastikan car kit dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis 
cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit 
elektronik berkarat.

• Jangan gunakan atau jangan simpan car kit ini di tempat yang berdebu dan kotor. 
Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.

• Jangan coba membuka car kit ini.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk 
membersihkan komponen car kit ini. 

• Jangan cat car kit ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat 
bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika car kit Anda tidak berfungsi dengan baik, bawa ke pusat layanan resmi terdekat 
untuk diperbaiki.
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Informasi keselamatan tambahan

■ Kendaraan
Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak 
dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindung (misalnya, sistem pengisian 
bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol 
kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, 
pertanyaan tentang kendaraan Anda, atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi 
produsen atau agennya.

Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat berbahaya dan membatalkan jaminan 
perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua 
peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan 
beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah 
terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, 
atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat 
bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau jangan 
pasang benda dan peralatan nirkabel portabel di sekitar kantong udara atau di tempat 
mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak 
terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat 
mengakibatkan cedera berat.
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