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Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné 
alebo protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾ívanie, kde nájdete ïal¹ie 
informácie.

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte ich 
mimo dosahu malých detí.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE
Nezapínajte prístroj, 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.

VYPNITE PRI ÈERPANÍ POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte prístroj na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti 
palív alebo chemikálií.

VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Re¹pektujte v¹etky zákazy. Nepou¾ívajte prístroj na miestach, kde 
prebiehajú trhacie práce. 

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

DOPLNKY
Pou¾ívajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné 
výrobky.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na 
pou¾itie preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte 
nekompatibilné výrobky.
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Rýchly ¹tart

V tejto èasti nájdete krátky popis základných funkcií súpravy do auta. 
Podrobnosti nájdete v príslu¹ných èastiach tohto návodu na pou¾ívanie.

■ Vstupné zariadenie
Tlaèidlo na stlmenie mikrofónu (1)
• Stlaèením tohto tlaèidla stlmíte 

hlasitos» súpravy do auta 
v pohotovostnom re¾ime, alebo keï 
prijímate hovor.

• Stlaèením poèas hovoru stlmíte alebo 
odtlmíte mikrofón.

• Stlaèením a podr¾aním tohto tlaèidla 
prepnete aktívne spojenie z pripojenej 
súpravy do auta do kompatibilného telefónu.

Tlaèidlo hlasovej voåby (2)
• Stlaèením tohto tlaèidla aktivujete hlasovú voåbu s kompatibilným 

mobilným prístrojom, keï neprebieha hovor.

Tlaèidlo Hovor (3)
• Stlaèením odpoviete na volanie, alebo prepnete medzi aktívnym 

a podr¾aným hovorom.

• Stlaèením v pohotovostnom re¾ime otvoríte zoznam posledných 
volaných èísel.

• Opakovaným stlaèením v pohotovostnom re¾ime zavoláte na 
posledné z volaných èísel.

Tlaèidlo Koniec (4)
• Stlaèením ukonèíte alebo odmietnete hovor.

• Stlaèením vyma¾ete znak pri písaní textu alebo zadávaní èísel.

• Stlaèením tohto tlaèidla sa vrátite k predchádzajúcej polo¾ke menu 
alebo k zobrazeniu na displeji.
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• Stlaèením a pridr¾aním tohto tlaèidla sa mô¾ete z funkcií menu 
vráti» do pohotovostného re¾imu.

• Stlaèením a podr¾aním tohto tlaèidla súpravu do auta vypnete alebo 
zapnete (ak súprava nie je pripojená k zapaåovaciemu systému auta).

Svetelný indikátor (5)
Indikuje, ¾e je súprava do auta zapnutá.

Koliesko NaviTM (6)
• Na úpravu hlasitosti poèas hovoru alebo pohyb po rôznych 

zoznamoch otáèajte doåava alebo doprava.

• V pohotovostnom re¾ime otáèanie doåava slú¾i na zadanie 
telefónneho èísla, alebo rýchlu voåbu.

• V pohotovostnom re¾ime otáèanie doprava slú¾i na vyhåadanie 
kontaktu v menu Kontakty.

• Stlaèením kolieska sa vykoná funkcia zobrazená v spodnej èasti 
displeja.

■ Prvé nastavenie
1. Zapnite vá¹ mobilný prístroj a súpravu do auta (pozrite str. 11).

2. Po vyzvaní na výber jazyka pre texty na displeji súpravy do auta 
otáèaním kolieskom Navi rolujte na po¾adovaný jazyk a stlaète 
koliesko Navi.

3. Na va¹om mobilnom prístroji aktivujte Bluetooth a s pou¾itím tejto 
bezdrôtovej technológie spárujte a pripojte súpravu do auta ku 
kompatibilnému mobilnému prístroju.

4. Po výzve na skopírovanie kontaktov z pripojeného mobilného 
prístroja do súpravy do auta otáèaním kolieska Navi prejdite na Áno 
a stlaèením kolieska Navi spustíte kopírovanie. Ak vyberiete Nie, 
nebudete môc» pri nadväzovaní spojenia prostredníctvom súpravy do 
auta pou¾i» va¹e ulo¾ené kontakty.
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1. Úvod

Pomocou Bluetooth súpravy do auta s displejom Nokia CK-15W mô¾ete 
be¾ne vola» a prijíma» hovory bez pou¾itia rúk. Mô¾ete takisto kopírova» 
kontakty z vá¹ho mobilného prístroja do súpravy do auta a vyu¾íva» 
prístup ku kontaktom na displeji, ktorý je súèas»ou súpravy. Súpravu do 
auta a jej funkcie menu mo¾no ovláda» cez dodané vstupné zariadenie.

Súpravu do auta mo¾no pripoji» ku kompatibilnému mobilnému prístroju 
s pou¾itím bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Preèítajte si pozorne tento návod, kým si dáte súpravu do auta odborne 
nain¹talova» a zaènete ju pou¾íva». Preèítajte si tie¾ návod na 
pou¾ívanie vá¹ho mobilného prístroja, kde nájdete dôle¾ité informácie 
o bezpeènosti a údr¾be. Nav¹tívte stránky www.nokia.com/support 
alebo webové stránky miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, kde 
nájdete najnov¹iu verziu návodu, dodatoèné informácie, súbory na 
stiahnutie a slu¾by pre svoj produkt Nokia.

V¹etky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ O tomto dokumente
Zostava a obsluha súpravy do auta sú popísané v èastiach Zaèíname, 
str. 9 a Funkcie menu, str. 18. 

In¹talácia súpravy do auta je popísaná v èasti In¹talácia, str. 23. Súpravu 
do auta smie in¹talova» iba vy¹kolený servisný technik s pou¾itím 
schválených originálnych súèastí Nokia, dodávaných v predajnom balení 
súpravy.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umo¾òuje prepája» kompatibilné 
zariadenia bez pou¾itia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevy¾aduje, 
aby bol mobilný prístroj a súprava do auta na dohåad, obe zariadenia sa 
v¹ak musia nachádza» vo vzdialenosti najviac 10 metrov (30 stôp) od 
seba. Spojenie mô¾e by» ru¹ené preká¾kami, ako sú steny, a inými 
elektronickými zariadeniami.
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Súprava do auta vyhovuje ¹pecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje 
nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5 (na handsfree pou¾itie 
súpravy s va¹im mobilným prístrojom) a Phone Book Access Profile 
(PBAP) 1.0 (na kopírovanie kontaktov z vá¹ho mobilného prístroja do 
súpravy do auta). O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa 
informujte u príslu¹ných výrobcov.

V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo 
u poskytovateåa slu¾ieb.
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2. Zaèíname

■ Súèasti
Súprava do auta obsahuje nasledujúce súèasti:

• Handsfree jednotka HF-15 (1)

• Mikrofón MP-2 (2)

• Reproduktor SP-3 (3)

• Vstupné zariadenie CU-8 (4)

• Displej SU-29 vrátane systémového kábla CA-115 (5)

• Napájací kábel PCU-4 (6)

2

1

3

4

5

6
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Vstupné zariadenie
Vstupné zariadenie obsahuje 
nasledujúce súèasti:

• Tlaèidlo pre stlmenie mikrofónu 
(1)

• Tlaèidlo hlasovej voåby  (2)

• Tlaèidlo Hovor  (3)

• Tlaèidlo Koniec  (4)

• Svetelný indikátor (5)

• Koliesko Navi (6)

Displej a pohotovostný re¾im
Displejom mô¾ete otáèa» v rozsahu a¾ do 30 stupòov nahor, doåava 
a doprava, a pribli¾ne 10 stupòov nadol.  Nesna¾te sa nasilu otáèa» 
displejom viac.

Ak je súprava do auta v pohotovostnom re¾ime pripojená ku 
kompatibilnému prístroju s pou¾itím bezdrôtovej technológie Bluetooth 
a mobilný prístroj je zaregistrovaný v celulárnej sieti, na displeji sa 
zobrazuje nasledovná informácia: 

• Názov mobilného prístroja, alebo 
názov súpravy do auta (1); názov pre 
mobilný prístroj je mo¾né 
zadefinova» v Bluetooth menu 
prístroja.

• Intenzita signálu celulárnej siete 
v mieste, kde sa nachádzate (2), 
ak túto informáciu poskytuje 
mobilný prístroj; o èo vy¹¹í stµpec, o to intenzívnej¹í signál

• Názov alebo logo sie»ového operátora, alebo poskytovateåa slu¾ieb 
(3), ak mobilný prístroj túto informáciu poskytuje 

• Stav batérie mobilného prístroja (4), ak túto informáciu poskytuje 
mobilný prístroj; o èo vy¹¹í stµpec, o to viac energie je k dispozícii

1

2 3 4

5
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• Funkcia, ktorá sa mô¾e vykona» stlaèením kolieska Navi (5); 
stlaèením tohto kolieska v pohotovostnom re¾ime sa otvorí zoznam 
funkcií ponúkaných v menu

Na manuálne zadanie telefónneho èísla, alebo na pou¾itie rýchlej voåby 
slú¾i otáèanie kolieskom Navi doåava.

Na vyhåadanie kontaktu z menu Kontakty v súprave do auta otáèajte 
kolieskom Navi doprava.

■ Navigácia v menu
Rôzne funkcie súpravy do auta sú zoskupené v niekoåkých menu.

Na otvorenie zoznamu funkcií menu v pohotovostnom re¾ime stlaète 
koliesko Navi, keï sa na spodnom okraji displeja zobrazí Menu.

Na prechod ku polo¾ke (ako napríklad funkcia menu), alebo rolovanie po 
zozname otáèajte kolieskom Navi doåava, alebo doprava. Ak chcete 
vybra» polo¾ku, stlaète koliesko Navi.

Stlaèením  sa vrátite na predo¹lú úroveò menu. Pre návrat do 
pohotovostného re¾imu staète a podr¾te , a¾ sa pohotovostný re¾im 
zobrazí na displeji.

■ Zapnutie a vypnutie súpravy do auta

Zapnutie
Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlaète 
a podr¾te . (Na zapojenie kábla identifikácie stavu spínacej skrinky, 
vyhåadajte vá¹ho servisného technika.)

Ak je kábel identifikácie stavu spínacej skrinky zapojený, zapnite 
zapaåovanie automobilu.

Po zapnutí súpravy do auta sa rozsvieti displej a indikátor na vstupnom 
zariadení.

Vypnutie
Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlaète 
a podr¾te  na 5 sekúnd. Súprava do auta sa vypne po 2 minútach. 
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Po vypnutí súpravy do auta zhasne displej. Po vypnutí zapaåovania 
nenechávajte mobilný prístroj pripojený k súprave do auta, aby náhodou 
nedo¹lo k vybitiu autobatérie.

Ak je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, vypnite 
zapaåovanie automobilu. Ak vypnete zapaåovanie poèas hovoru, súprava 
do auta sa vypne a¾ po ukonèení hovoru.

■ Prvé nastavenie
Pri prvom zapnutí súpravy do auta sa zobrazí výzva, aby ste vybrali 
po¾adovaný jazyk pre texty na displeji súpravy do auta.   Otáèaním 
kolieska Navi rolujte na po¾adovaný jazyk, stlaèením kolieska ho 
vyberiete.   

Po výbere jazyka sa uvedie výzva, aby ste spárovali a pripojili súpravu do 
auta ku kompatibilnému mobilnému prístroju s pou¾itím bezdrôtovej 
technológie Bluetooth. Pozrite tie¾ kroky 3 a¾ 5 v Spárovanie a 
pripojenie súpravy do auta , str. 12.

Ak je vá¹ mobilný prístroj pripojený k súprave do auta, uvedie sa výzva, 
aby ste skopírovali kontakty z prístroja do súpravy do auta:   otáèaním 
kolieska Navi rolujte na Áno, stlaèením kolieska Navi spustíte 
kopírovanie. Ak vyberiete Nie, nebudete môc» pri nadväzovaní spojenia 
prostredníctvom súpravy do auta pou¾i» va¹e ulo¾ené kontakty. Ak 
chcete kopírova» kontakty neskôr, pozrite èas» Kontakty, str. 18.

■ Spárovanie a pripojenie súpravy do auta 
Pred pou¾itím súpravy do auta ju musíte prièleni» (spárova») a pripoji» ku 
kompatibilnému mobilnému prístroju, ktorý podporuje bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth.

Ak pou¾ívate mobilný prístroj so súpravou do auta prostredníctvom 
Bluetooth, upevnite prístroj v aute s pou¾itím kompatibilného dr¾iaka. 
Bluetooth pripojenie v aute v¹ak zostane zachované, aj keï budete ma» 
svoj mobilný prístroj napríklad v peòa¾enke.

Aby ste mohli nabíja» batériu vá¹ho prístroja poèas pou¾ívania súpravy 
do auta, pou¾ite prenosnú nabíjaèku, kompatibilnú s va¹im prístrojom.  
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Na spárovanie a pripojenie súpravy do auta ku kompatibilnému prístroju 
po prvom pou¾ití urobte nasledovné: 

1. Zapnite prístroj a súpravu do auta (pozrite str. 11).

2. V pohotovostnom re¾ime stlaète koliesko Navi a vyberte 
Bluetooth > Spárova» s telefónom.

3. Aktivujte funkciu Bluetooth vo va¹om prístroji. Postup nájdete 
v návode na pou¾ívanie svojho prístroja.

4. Nastavte vá¹ prístroj na vyhåadávanie Bluetooth zariadení a zo 
zoznamu nájdených zariadení vyberte súpravu do auta.

5. Vo va¹om prístroji zadajte prístupový kód Bluetooth, zobrazený na 
displeji súpravy do auta a pripojte súpravu ku vá¹mu prístroju. 

V prípade niektorých prístrojov je po spárovaní potrebné e¹te 
osobitne potvrdi» vytvorenie spojenia. Podrobnosti nájdete v návode 
na pou¾ívanie svojho prístroja. 

Prístroj staèí spárova» so súpravou do auta iba raz.

Po úspe¹nom spárovaní sa súprava do auta zobrazí v menu vá¹ho 
mobilného prístroja, kde mô¾ete vidie» aktuálne spárované zariadenia 
Bluetooth. Ak párovanie zlyhá, pokúste sa o spárovanie znova a pozorne 
dodr¾te postup párovania. Súpravu do auta mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi 
zariadeniami, ale súèasne ju mô¾ete pripoji» iba k jednému prístroju.

Manuálne pripojenie súpravy do auta
Ak je súprava do auta zapnutá a nie je pripojená k mobilnému prístroju, 
mô¾ete vytvori» pripojenie nasledovne: 

V pohotovostnom re¾ime stlaète koliesko Navi a vyberte 
Bluetooth > Spárované zariadenia. Vyberte po¾adovaný prístroj 
a Pripoji».

Automatické pripojenie súpravy do auta
Svoj prístroj mô¾ete nastavi», aby sa automaticky pripojil k súprave do 
auta, keï sa zapne súprava. Na prístrojoch Nokia to dosiahnete zmenou 
nastavení párovaného zariadenia v menu Bluetooth.
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Po zapnutí sa súprava do auta pokú¹a vytvori» spojenie Bluetooth 
s naposledy pou¾itým prístrojom. Ak sa to nepodarí, súprava do auta sa 
pokúsi pripoji» k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré 
s òou boli v poslednom èase spojené.

Odpojenie súpravy do auta
Na odpojenie súpravy do auta od vá¹ho prístroja zatvorte pripojenie so 
súpravou cez Bluetooth v menu Bluetooth vo va¹om prístroji, alebo 
v pohotovostnom re¾ime stlaète koliesko Navi a vyberte 
Bluetooth > Aktívne zariadenie > Odpoji».

Pri odpájaní nemusíte ru¹i» párovanie so súpravou do auta.

Vymazanie zoznamu spárovaných zariadení
Súprava do auta si ukladá párovacie informácie o posledných ôsmich 
Bluetooth zariadeniach, ktoré s òou boli spárované. Túto informáciu 
vyma¾ete zresetovaním a návratom ku nastaveniu od výrobcu. 
V pohotovostnom re¾ime stlaète koliesko Navi a vyberte 
Nastavenia > Obnovi» pôvodné nastavenia.
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3. Komunikaèné funkcie

■ Úprava hlasitosti reproduktora
Ak chcete zmeni» hlasitos» reproduktora poèas hovoru, alebo 
upozornenia na prichádzajúci hovor, otáèajte kolieskom Navi doåava na 
zní¾enie, alebo doprava na zvý¹enie hlasitosti.

Ak meníte hlasitos», vodorovná èiarová indikácia na vrchu displeja sa 
hýbe podåa úrovne hlasitosti.  Ak chcete ulo¾i» nastavenú hlasitos», 
stlaète koliesko Navi po zobrazení Ulo¾i» hlasitos».

Na stlmenie hlasitosti v pohotovostnom re¾ime, alebo ak prijímate 
hovor, stlaète . Pre návrat k pôvodnému nastaveniu stlaète .

■ Volanie
Na zadanie telefónneho èísla otáèajte kolieskom Navi v pohotovostnom 
re¾ime doåava.  Rolujte na prvú èíslicu telefónneho èísla a stlaète 
koliesko Navi. Rovnakým spôsobom vyberte ostatné èíslice telefónneho 
èísla. (Na vymazanie posledného znaku stlaète .) Po zobrazení 
telefónneho èísla stlaète , aby sa èíslo zaèalo voli». Hovor ukonèíte 
(alebo zru¹íte pokus o volanie) stlaèením .

Postup pri vyhåadávaní kontaktu z menuKontakty nájdete vVyhåadanie 
kontaktu, str. 18.

Ak si chcete zobrazi» zoznam posledných volaných èísel, stlaète . 
Posledné volané èíslo sa zaène voli», ak opakovane stlaèíte .

Na aktiváciu hlasovej voåby vo va¹om mobilnom prístroji stlaète , ak 
neprebieha hovor, a ak vá¹ prístroj podporuje túto mo¾nos» v spojení so 
súpravou do auta. Postupujte podåa pokynov uvedených v návode na 
pou¾ívanie vá¹ho prístroja. Pre hlasovú voåbu musíte vo va¹om prístroji 
ku príslu¹ným kontaktom ulo¾i» hlasové záznamy. 
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■ Rýchla voåba
Kontakt mô¾ete priradi» k niektorému z èísiel pre rýchlu voåbu 1 a¾ 9. 
Pozrite èas» Rýchle voåby, str. 18.

Ak chcete pou¾i» rýchlu voåbu, otáèaním kolieska Navi doåava 
v pohotovostnom re¾ime prejdite na po¾adované èíslo rýchlej voåby.   
Kontakt, priradený ku èíslu rýchlej voåby sa zobrazí v spodnej èasti 
displeja.  Na potvrdenie èísla stlaète , alebo rolujte na  a stlaète 
koliesko Navi. Stlaèením  sa zaène voli» èíslo.

■ Prijatie hovoru
Ak chcete prija» hovor, stlaète  alebo koliesko Navi. Meno volajúceho 
sa objaví na displeji, ak ste si skopírovali va¹e kontakty z vá¹ho 
mobilného prístroja do súpravy do auta.   Ak neodpoviete na hovor, 
mô¾ete si po ukonèení volania zobrazi» meno, alebo telefónne èíslo 
volajúceho stlaèením kolieska Navi, ak nemá volajúci toto zobrazenie 
zablokované. 

Prichádzajúci hovor odmietnete stlaèením .

Ak ste nastavili funkciu Automatická odpoveï na mo¾nos» Zap., súprava 
do auta automaticky prijme volanie. Pozrite èas» Ïal¹ie nastavenia, 
str. 20.

Ak chcete hovor podr¾a», stlaète koliesko Navi, keï sa zobrazí Mo¾nosti 
hovoru  a vyberte Podr¾a»; ak chcete obnovi» spojenie podr¾aného 
hovoru, vyberte Uvoåni».

Ak máte vo va¹om mobilnom prístroji aktivovanú funkciu signalizácie 
èakajúceho volania, mô¾ete poèas prebiehajúceho hovoru prija» iný 
hovor stlaèením . Prvý hovor sa podr¾í. Medzi hovormi mô¾ete 
prepína» stláèaním . Aktívny hovor ukonèíte stlaèením .

■ Stlmenie a odtlmenie mikrofónu
Ak chcete v priebehu hovoru stlmi» alebo odtlmi» mikrofón, stlaète ; 
alebo stlaète koliesko Navi po zobrazení Mo¾nosti hovoru  a vyberte 
po¾adovanú mo¾nos».
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■ Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta 
a pripojeným prístrojom

Ak chcete prepnú» hovor zo súpravy do auta do vá¹ho kompatibilného 
prístroja, stlaète a podr¾te . Niektoré prístroje mô¾u po ukonèení 
hovoru ukonèi» aj spojenie Bluetooth. Ak chcete prepnú» hovor spä» na 
súpravu do auta, pou¾ite príslu¹nú funkciu vo va¹om prístroji.

■ Vyslanie DTMF tónov
Poèas hovoru mô¾ete posiela» re»azec DTMF tónov (napríklad heslo).  
Stlaète koliesko Navi po zobrazení Mo¾nosti hovoru  a vyberte Posla» 
DTMF. Vyberte prvý znak re»azca. Znak sa zobrazí v spodnej èasti 
displeja. Rovnakým spôsobom vyberte ïal¹í znak.
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4. Funkcie menu

■ Kontakty
Z vá¹ho kompatibilného mobilného prístroja mô¾ete do súpravy do auta 
kopírova» mená a telefónne èísla (kontakty) a pou¾i» tieto skopírované 
kontakty pri nadväzovaní spojenia. Kontakty sa ulo¾ia do menu Kontakty.

Vyhåadanie kontaktu
Na vyhåadanie kontaktu v pohotovostnom re¾ime otáèajte kolieskom 
Navi doprava, alebo stlaète koliesko Navi a vyberte Kontakty > Håada». 

Vyberte prvé písmeno mena  (Ak chcete ma» k dispozícii viac znakov, 
vyberte pravú ¹ípku.) Toto mô¾ete opakova» ¹tyrikrát.  Na vymazanie 
posledného písmena stlaète . Na zobrazenie mien, zaèínajúcich 
zadanými písmenami stlaète , alebo vyberte . Stlaèením  
mô¾ete prepnú» spä» do zoznamu písmen.

Prejdite na po¾adované meno. Stlaète , ak chcete zavola» na 
predvolené telefónne èíslo vybraného mena, alebo stlaète koliesko Navi, 
prejdite na po¾adované telefónne èíslo a stlaète .

Rýchle voåby
Rýchla voåba je rýchla mo¾nos» vola» na èasto pou¾ívané èísla. Telefónne 
èíslo mô¾ete priradi» k niektorému z èísiel pre rýchlu voåbu 1 a¾ 9. 

Pred pou¾itím rýchlej voåby ju treba najprv nastavi» (pozrite èas» Ïal¹ie 
nastavenia, str. 20).

Na nastavenie rýchlej voåby stlaète v pohotovostnom re¾ime koliesko 
Navi a vyberte Kontakty > Rýchle voåby .

• Ak si chcete zobrazi» kontakty priradené k èíslam rýchlej voåby, 
vyberte Zobrazi»  a rolujte po zozname. Ak chcete vola» vybranému 
kontaktu, stlaète koliesko Navi. 

• Ak chcete priradi» meno a telefónne èíslo k èíslu rýchlej voåby, 
vyberte Priradi». Na výber mena zo zoznamu kontaktov vyberte prvé 
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písmeno mena. Zobrazia sa mená, zaèínajúce týmto písmenom. 
Vyberte po¾adované meno, telefónne èíslo a èíslo rýchlej voåby.

• Na vymazanie priradenej rýchlej voåby vyberte Vymaza» a kontakt, 
ktorý chcete odstráni» zo zoznamu pre rýchlu voåbu. Kontakt sa 
odstráni iba zo zoznamu pre rýchlu voåbu, nie z menu Kontakty.

Kopírovanie kontaktov z mobilného prístroja do súpravy 
do auta 
Do súpravy do auta mô¾ete kopírova» kontakty, ktoré máte ulo¾ené 
v internej pamäti vá¹ho kompatibilného mobilného prístroja. 

Pre kopírovanie kontaktov stlaète v pohotovostnom re¾ime koliesko Navi 
a vyberte Kontakty > Naèítanie kontaktov > Áno.

Ak by ste poèas kopírovania kontaktov zaèali vola», alebo prijmete hovor, 
kopírovanie sa mô¾e zastavi».  V tomto prípade spustite opä» 
kopírovanie. Poèas kopírovania kontaktov sa nedajú pou¾íva» kontakty 
ulo¾ené v zlo¾ke Kontakty.

Ak ku súprave do auta pripojíte iné zariadenie, kontakty skopírované 
z predchádzajúceho zariadenia sa nezobrazia.  Aby ste v súprave do auta 
mohli pou¾i» kontakty ulo¾ené v novom zariadení, skopírujte ich do 
súpravy do auta.  Kontakty z predchádzajúceho zariadenia sa v súprave 
do auta vyma¾ú.

■ Register hovorov
Súprava do auta registruje telefónne èísla posledných zme¹kaných, 
prijatých a nadväzovaných spojení. Súprava do auta registruje neprijaté a 
prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sie» a ak je prístroj, ktorý 
máte pripojený ku súprave do auta zapnutý, a nachádza sa v dosahu siete.

Na zobrazenie posledných hovorov stlaète v pohotovostnom re¾ime 
koliesko Navi a vyberte Register hovorov a typ hovoru. Ak chcete 
zobrazi» telefónne èísla, stlaète koliesko Navi. Ak chcete na telefónne 
èíslo zavola», stlaète .
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■ Nastavenia Bluetooth
Ak chcete pracova» so spojeniami Bluetooth, v pohotovostnom re¾ime 
stlaète koliesko Navi a vyberte Bluetooth.

Ak chcete vyvola» zobrazenie, ktoré zariadenie je aktuálne pripojené ku 
súprave do auta, vyberte Aktívne zariadenie . Ak chcete spojenie ukonèi», 
stlaète koliesko Navi.

Ak chcete vyvola» zobrazenie zariadení, ktoré sú aktuálne spárované so 
súpravou do auta, vyberte Párované zariadenia. Na pripojenie súpravy 
do auta k spárovanému zariadeniu vyberte zariadenie a Pripoji» . Na 
odstránenie spárovania vyberte zariadenie a Vymaza» párovanie .

Na spárovanie súpravy do auta s novým zariadením vyberte Spárova» 
s telefónom  a spustite párovanie z vá¹ho prístroja. Na displeji súpravy 
do auta sa zobrazí prístupový kód Bluetooth. Zadajte ten istý kód do 
vá¹ho prístroja. Pozrite aj èas» Spárovanie a pripojenie súpravy do auta, 
str. 12.

■ Nastavenie displeja
Pre nastavenie displeja stlaète v pohotovostnom re¾ime koliesko Navi 
a vyberte Nastavenia displeja .

Ak chcete zmeni» farbu indikácií displeja, ako pozadia, a stµpca 
indikujúceho intenzitu signálu, vyberte Farebné témy  a po¾adovanú 
farebnú tému.

Na úpravu nastavenia jasu displeja vyberte Jas a po¾adovaný stupeò jasu.

Na nastavenie èasu, po uplynutí ktorého sa podsvietenie displeja 
v pohotovostnom re¾ime vypne, vyberte Auto stlmenie  a po¾adovaný 
èas. Ak vyberiete Vyp, podsvietenie ostane zapnuté po celý èas, kedy 
bude zapnutá súprava do auta.

■ Ïal¹ie nastavenia
Ak chcete upravi» ïal¹ie nastavenia súpravy do auta, stlaète 
v pohotovostnom re¾ime koliesko Navi a vyberte Nastavenia.

Na zapnutie, alebo vypnutie automatického odpovedania vyberte 
Automatická odpoveï a po¾adovanú mo¾nos». Ak vyberiete Zap, súprava 
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do auta automaticky odpovie na prichádzajúci hovor. Ako nastavíte èas, 
po uplynutí ktorého sa volanie automaticky prijme, nájdete opísané 
v návode na pou¾ívanie vá¹ho mobilného prístroja.

Ak chcete zmeni» jazyk súpravy do auta, vyberte Nastavenie jazyka  
a po¾adovaný jazyk.

Na definovanie, kedy sa autorádio stlmí, vyberte Zvuky telefónu 
a po¾adovanú mo¾nos». Ak vyberiete Iba hovory , autorádio sa stlmí, iba 
keï prijímate hovor. Ak vyberiete V¾dy zapnuté, autorádio sa stlmí v¾dy, 
keï súprava do auta vydá akýkoåvek zvuk, napríklad tón upozornenia na 
textovú správu.

Na nastavenie varovných tónov súpravy do auta vyberte Varovné tóny 
a po¾adovanú mo¾nos».

Na vypnutie, alebo zapnutie rýchlej voåby vyberte Rýchla voåba  
a po¾adovanú mo¾nos». Ak vyberiete Zap, mô¾ete vola» na telefónne 
èísla priradené k tlaèidlám rýchlej voåby 1 - 9, ako je to popísané v èasti 
Rýchla voåba, str. 16.

Ak chcete zobrazi» verzie softvéru a hardvéru výrobku vyberte Produkt 
info. Na rolovanie po informácii opakovanie stláèajte koliesko Navi. 

Na zresetovanie súpravy do auta a návrat k nastaveniam výrobcu 
vyberte Obnovi» nastavenia výrobcu.

■ Zresetovanie súpravy do auta
Ak súprava do auta prestane fungova», treba ju zresetova». Keï je 
zapnutá súprava, stlaète a podr¾te na 10 sekúnd tlaèidlo . Súprava 
do auta sa re¹tartuje. Nastavenia súpravy do auta sa týmto neresetujú. 

■ Ak nieèo nefunguje
Súprava do auta sa nedá pripoji» ku môjmu mobilnému prístroju.
• Skontrolujte, èi je súprava do auta zapnutá a spárovaná s va¹ím 

prístrojom.

• Skontrolujte, èi máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.



F u n k c i e  m e n u

22

Po zapnutí zapaåovania alebo súpravy do auta súprava nevytvorí 
spojenie s mojim spárovaným prístrojom.
• Skontrolujte, èi máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.

• Skontrolujte, èi máte vo va¹om prístroji nastavené automatické 
pripájanie k súprave do auta pri zapnutí súpravy.

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.

Poèas hovoru volajúci nepoèuje môj hlas.
• Skontrolujte, èi nie je stlmrný mikrofón súpravy do auta.

• Skontrolujte, èi je mobilný prístroj správne pripojený k súprave do 
auta. 

Keï sa prijíma volanie, autorádio sa nestlmí.
Po¾iadajte technika, ktorý in¹taloval súpravu do auta, aby skontroloval, 
èi je správne zapojený kábel na ovládanie stlmenia reprodukcie.

Najnov¹ie informácie o výrobku získate na www.nokia.com, alebo na 
va¹ej miestnej webovej stránke Nokia, alebo u vá¹ho miestneho 
predajcu.
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5. In¹talácia

■ Bezpeènostné informácie
Pri in¹talácii súpravy do auta dodr¾te nasledujúce bezpeènostné 
pravidlá:

• In¹taláciu a servis súpravy do auta smie vykonáva» iba kvalifikovaný 
servisný technik s pou¾itím 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 u¾ívatelia nesmú zabúda», ¾e súprava do auta obsahuje 
zlo¾ité technické súèasti, ktoré si vy¾adujú odbornú in¹taláciu 
pomocou ¹peciálnych nástrojov a odborných znalostí. 

• Pokyny uvedené v tomto návode treba chápa» iba ako v¹eobecné 
pravidlá, vz»ahujúce sa na in¹taláciu súpravy do auta. Vzhåadom na 
¹iroké spektrum typov a modelov automobilov na trhu, tento návod 
nemô¾e zohåadni» v¹etky individuálne technické po¾iadavky pre 
konkrétne typy vozidiel. Obrá»te sa na výrobcu vozidla pre podrobné 
informácie o príslu¹nom type vozidla.

• Súprava do auta je vhodná na pou¾itie iba vo vozidlách s 12 V 
napájaním a uzemneným záporným pólom. Pri pou¾ití iného 
napájacieho napätia alebo opaènej polarity mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 
prístroja.

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

• Nepripájajte súèasti súpravy do auta k vysokonapä»ovým vedeniam 
systému zapaåovania.

• Pri in¹talácii súèastí súpravy do auta dbajte na to, aby ¾iadna z nich 
neru¹ila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém 
vozidla, ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri 
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prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Dohliadnite na to, aby súprava 
do auta a v¹etky jej súèasti boli in¹talované na miestach, kde nehrozí 
priame nebezpeèenstvo kontaktu posádky s nimi v prípade nehody 
alebo nárazu.

Ak chcete pou¾i» displej mobilného prístroja, zabezpeète, aby bol 
prístroj upevnený v dr¾iaku a displej jasne 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 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. 
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).

■ In¹talácia súpravy do auta vo vozidle
V tejto èasti uvádzame popis in¹talácie súèastí súpravy do auta vo 
vozidle. Funkcia jednotlivých èastí je vysvetlená v èasti Súèasti, str. 9.

Pri in¹talácii súèastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby ¾iadna 
z nich neru¹ila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém 
vozidla, ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri 
prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Ak chcete in¹talova» jednotku 
displeja v oblasti ochrany hlavy vodièa a spolujazdca, nepou¾ite skrutky. 
Namiesto skrutiek pou¾ite dodanú lepiacu pásku.
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Príklady vhodnej in¹talácie s jednotkou displeja upevnenou s pou¾itím 
dodanej lepiacej pásky

Handsfree jednotka HF-15
Handsfree jednotka má nasledujúce konektory. Symboly sú vytlaèené na 
spodnej èasti jednotky.

• — Konektor pre mikrofón MP-2

• — Monofónny audiovstup pre reproduktor SP-3

• — Konektor pre vstupné zariadenie CU-8

•  — Konektor pre displej SU-29

• — Konektor jednosmerného napájania pre napájací kábel PCU-4

Pri in¹talácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble displeja, mikrofónu 
a reproduktora dosiahli na miesta, kam chcete tieto súèasti in¹talova».
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Nein¹talujte handsfree jednotku dovnútra kovových skriniek alebo na 
kovové povrchy, preto¾e mô¾e dôjs» k poruchám Bluetooth spojenia medzi 
handsfree jednotkou a Bluetooth zariadením, pripojeným k súprave do 
auta. Pre optimálne spojenie zabezpeète, aby vzdialenos» medzi handsfree 
jednotkou a kovovým povrchom bola najmenej 4 mm (0,16 palca).

Pri montá¾i handsfree jednotky pou¾ite upevòovacie pásiky na princípe 
suchého zipsu, dodané so súpravou do auta, rovnakým spôsobom ako pri 
upevòovaní vstupného zariadenia (pozrite si obrázky v èastiVstupné 
zariadenie CU-8, str. 26). Oddeåte pásiky od seba. Ako prvý upevnite 
pásik s oèkami: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik 
na po¾adované miesto v aute. Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami 
nedotýkajte lepiacej strany.  Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete 
pásik prilepi», suchý a nenachádza sa na òom neèistota a prach.

Z pásika s háèikmi takisto strhnite ochrannú fóliu na lepiacej strane, 
a touto stranou ho pritlaète na spodnú stranu handsfree jednotky.

Zatlaète handsfree jednotku tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, 
a skontrolujte, èi bezpeène dr¾í na mieste.

Vstupné zariadenie CU-8
Vstupné zariadenie je treba upevni» v pohodlnom dosahu u¾ívateåa. Pri 
in¹talácii vstupného zariadenia dbajte na to, aby zariadenie neru¹ilo 
alebo neobmedzovalo systém riadenia a brzdový systém vozidla, ani 
¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri prevádzke 
vozidla (napríklad airbagy). 

Skontrolujte, èi kábel vstupného zariadenia dosiahne do handsfree 
jednotky a mo¾no ho tam zapoji». Najlep¹ie miesto pre upevnenie 
vstupného zariadenia je horizontálne na konzole medzi sedadlami 
vodièa a spolujazdca tak, aby tlaèidlá vstupného zariadenia smerovali 
dopredu.

Pri montá¾i vstupného zariadenia pou¾ite upevòovacie pásiky na 
princípe suchého zipsu, dodané so súpravou do auta. Oddeåte pásiky od 
seba (1). Ako prvý upevnite pásik s oèkami: strhnite ochrannú fóliu 
z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na po¾adované miesto v aute. 
Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej strany.  
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Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete pásik prilepi», suchý 
a nenachádza sa na òom neèistota a prach.

Potom upevnite pásik s háèikmi: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej 
strany (2) a nalepte pásik na spodnú stranu vstupného zariadenia (3).

Zatlaète vstupné zariadenie (4) tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, 
a skontrolujte, èi bezpeène dr¾í na mieste.

Zobrazovacie jednotka -displej SU-29
Displej sa musí upevni» tak, aby bola jasne viditeåný, a aby sa mohol 
voåne otáèa» doåava, doprava, nahor a nadol.  

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

Skontrolujte, èi kábel displeja dosiahne do handsfree jednotky a mo¾no 
ho tam zapoji». Displej namontujte na palubnú dosku v kolmej polohe.

Ak chcete in¹talova» jednotku displeja v oblasti ochrany hlavy vodièa 
a spolujazdca, nepou¾ite skrutky. Namiesto skrutiek pou¾ite dodanú 
lepiacu pásku.

Na upevnenie displeja pou¾ite lepiacu vrstvu na spodnej strane stojana, 
alebo dodané skrutky. Pri upevòovaní pomocou lepiacej vrstvy strhnite 
ochrannú fóliu z lepiacej strany a pripevnite displej jemne na palubnú 
dosku. Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej vrstvy.  
Skontrolujte, èi je povrch, na ktorý chcete displej prilepi», suchý 
a nenachádza sa na òom neèistota a prach. Ak pou¾ijete dodané skrutky, 
uistite sa, èi pri vàtaní otvorov do palubnej dosky nepo¹kodíte, alebo 

21 3 4
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neznièíte niektoré systémy, alebo diely vozidla (napr. airbagy). Vyvàtajte 
potrebné otvory a pripevnite displej na palubnú dosku.

Reproduktor SP-3
Pre dobrú akustiku nain¹talujte reproduktor tak, aby smeroval 
k u¾ívateåovi. Reproduktor namontujte vo vzdialenosti najmenej 50 cm 
(19,5 palca) od hlavy vodièa alebo spolujazdca. Reproduktor namontujte 
najmenej 1 meter (3 stopy) od mikrofónu, aby nedochádzalo k spätnej 
väzbe.

Zapojte reproduktor k monofónnemu výstupu súpravy do auta. Súpravu 
do auta mô¾ete takisto pripoji» ku kompatibilnému systému autorádia, 
prekonzultujte to so servisným technikom.

Mikrofón MP-2 
Pozorný výber miesta in¹talácie mikrofónu zabezpeèí vy¹¹iu kvalitu 
prenosu hlasu.

Mikrofón nain¹talujte pribli¾ne 50 cm (19,5 palca) od hlavy vodièa 
a umiestnite ho tak, aby smeroval k ústam vodièa. Skúsenos» ukázala, ¾e 
najlep¹ie miesta sú pri spätnom zrkadle a pri slneènej clone. Mikrofón 
pripevnite najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora súpravy do auta, 
aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Mikrofón nain¹talujte na miesto, kde nebude vystavený prúdeniu 
vzduchu z vetracieho systému automobilu. Neklaïte kábel mikrofónu do 
vyhrievacieho, ventilaèného alebo klimatizaèného systému. Na 
upevnenie mikrofónu pou¾ite dodanú obojstrannú lepiacu pásku, aby sa 
zní¾ilo mno¾stvo hluku z pozadia automobilu, ktorý mô¾e ru¹i» va¹e 
hovory.

Zapojte konektor mikrofónu do zásuvky pre mikrofón na handsfree 
jednotke a otoète ho v smere hodinových ruèièiek, aby sa zaaretoval. 
Pou¾itie iného mikrofónu ne¾ mikrofónu MP-2, ktorý sa dodáva so 
súpravou do auta, mô¾e nepriaznivo ovplyvni» kvalitu zvuku.
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Napájací kábel PCU-4
Napájací kábel má nasledujúce vodièe a poistky:

• +12 V, kladný pól autobatérie, èervený (1)

• Uzemnenie, záporný pól autobatérie, èierny (2)

• Stlmenie zvuku autorádia (mute), ¾ltý (3)

• Identifikácia stavu spínacej skrinky, modrý (4)

• Poistka 2 A (5)

• Poistka 1 A (6)

Pri zapájaní napájacieho kábla postupujte takto:

1. Èierny vodiè zapojte na kostru vozidla.

2. ®ltý vodiè zapojte do konektora MUTE na autorádiu.

Po prijatí hovoru súprava do auta prepne ¾ltý vodiè (MUTE) na kostru, 
èím sa stlmí zvuk autorádia. Po ukonèení hovoru sa ¾ltý vodiè odpojí 
od kostry a zvuk autorádia sa obnoví.

Ak autorádio nemá konektor pre funkciu „mute“, mô¾ete tento vodiè 
necha» nezapojený. V tomto prípade sa zvuk autorádia poèas hovoru 
nebude automaticky vypína».

Na stlmenie zvuku autorádia mô¾ete tie¾ pou¾i» doplnkové relé 
a pripoji» súpravu do auta priamo k reproduktorom autorádia. 
Pomocou signálu „mute“ mô¾ete relé spína».

3. Modrý vodiè zapojte na svorku identifikácie stavu spínacej skrinky vo 
vozidle cez dodanú 1 A poistku.

Niektoré vozidlá nepodporujú zapojenie identifikácie stavu spínacej 
skrinky. V tomto prípade mô¾ete modrý vodiè necha» nezapojený, ale 
súprava do auta sa nebude automaticky vypína» pri vypnutí 
zapaåovania automobilu.

Keï nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, 
súprava do auta sa automaticky vypne po dvoch minútach, ak k nej 
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nie je pripojený ¾iadny mobilný prístroj, aby nedopatrením nedo¹lo 
k vybitiu autobatérie.

4. Èervený vodiè pripojte ku kladnej svorke 12 V autobatérie cez 
dodanú poistku 2 A.

5. Zapojte ¹tvorkolíkový konektor napájacieho kábla do zásuvky 
jednosmerného napájania handsfree jednotky.

■ Voliteåné doplnky
Mo¾nosti súpravy do auta mô¾ete roz¹íri» voliteånými doplnkami. 
Informujte sa u predajcu alebo servisného technika o vhodných doplnkoch 
pre súpravu do auta. Pou¾ívajte iba schválené a kompatibilné doplnky.

Dr¾iak mobilného telefónu
Ak chcete pou¾íva» vá¹ mobilný prístroj v aute, mô¾ete v aute 
namontova» dr¾iak, urèený pre tento prístroj.

Ak chcete pou¾i» displej mobilného prístroja, zabezpeète, aby bol prístroj 
upevnený v dr¾iaku a displej jasne viditeåný. Dbajte na to, aby dr¾iak 
neru¹il alebo neobmedzoval systém riadenia a brzdový systém vozidla, 
ani ¾iadne iné ovládacie prvky alebo systémy, pou¾ívané pri prevádzke 
vozidla (napríklad airbagy). 

Návod na in¹taláciu nájdete v dokumentácii, dodanej s dr¾iakom 
mobilného telefónu.

Väzobný èlen antény a externá anténa
Väzobný èlen je potrebný pre zapojenie vonkaj¹ej antény. Externý 
väzobný èlen zlep¹uje príjem signálu celulárnej siete mobilného prístroja 
v aute. Pre informácie o kompatibilných väzobných èlenoch a externých 
anténach sa skontaktujte s va¹ím dodávateåom. 

Poznámka: Pre dodr¾anie smerníc týkajúcich sa rádiofrekvenèného 
vy¾arovania nain¹talujte vonkaj¹iu anténu tak, aby bolo mo¾né medzi 
vonkaj¹ou anténou a v¹etkými osobami zachováva» minimálnu 
vzdialenos» 20 cm (8 palcov) pri zisku vonkaj¹ej antény 
nepresahujúcom 3 dBi.
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■ Kontrola funkcií súpravy do auta
Po in¹talácii súpravy do auta skontrolujte, èi je správne namontovaná 
a èi správne pracuje. Pozrite aj èas» Ak nieèo nefunguje, str. 21.
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Starostlivos» a údr¾ba

Va¹a súprava do auta je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je 
treba, aby ste s òou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám 
pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Udr¾ujte súpravu do auta v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny 
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov.

• Nepou¾ívajte a neprechovávajte súpravu do auta v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jej 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. 

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

Ak súprava do auta nepracuje správne, nechajte chybný diel opravi» v najbli¾¹om 
autorizovanom servisnom stredisku.
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Ïal¹ie bezpeènostné informácie

■ Vozidlá
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. Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte od zastúpenia alebo od 
výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dodatoène 
vybavili.

Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» 
v¹etkých záruk, vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko 
príslu¹enstvo bezdrôtového prístroja vo va¹om vozidle správne upevnené 
a funkèné. Neuchovávajte a neprevá¾ajte horåavé kvapaliny, plyny alebo výbu¹né 
materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súèasti alebo doplnky. 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 oblastí, kam sa airbag 
rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle nain¹talované nesprávne a airbag 
sa nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.




