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Kontrola vývozu
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Pro va¹i bezpeènost

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

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

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

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

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

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

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

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

Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace 
v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky.
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1. Rychlý úvod

Dìkujeme, ¾e jste si vybrali sadu do auta Nokia CK-600. Se sadou do 
auta mù¾ete pohodlnì volat a pøijímat hovory bez dr¾ení pøístroje 
v rukou a poslouchat hudbu z kompatibilního pøístroje prostøednictvím 
stereofonního autorádia.

Tato kapitola struènì popisuje základní funkce sady do auta. Peèlivì si 
pøeètìte úplnou u¾ivatelskou a instalaèní pøíruèku, kterou naleznete na 
CD dodaném se sadou do auta.

■ Nastavení
1. Sadu do auta si nechte nainstalovat pouze kvalifikovaným servisním 

pracovníkem za pou¾ití originálních souèástí Nokia dodaných 
v prodejním balení. Pokyny najdete v u¾ivatelské a instalaèní 
pøíruèce.

2. Zapnìte sadu do auta a svùj mobilní telefon nebo hudební pøehrávaè.

3. Po výzvì ke zvolení jazyka pro texty zobrazované na displeji sady do 
auta otáèejte toèítkem NaviTM k po¾adovanému jazyku a poté 
stisknìte toèítko.

4. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu nebo hudebním pøehrávaèi a 
vytvoøte Bluetooth pøipojení mezi sadou do auta a va¹ím pøístrojem.

5. Po výzvì ke zkopírování kontaktù z pøístroje do sady do auta otoète 
toèítkem Navi k polo¾ce Ano a stisknutím toèítka zahajte kopírování. 
Zvolíte-li Ne, nemù¾ete pou¾ívat své ulo¾ené kontakty pro vytáèení 
èísel ze sady do auta.
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■ Vstupní zaøízení
Pokud pou¾íváte vstupní zaøízení pro 
ovládání hudebního pøehrávaèe 
pøipojeného k sadì do auta, jsou na 
displeji sady do auta zobrazeny dostupné 
funkce hudebního pøehrávaèe.

1. Tlaèítko Hlasové vytáèení

Pokud netelefonujete, stisknutím  
aktivujte hlasové vytáèení 
v kompatibilním mobilním telefonu.

2. Tlaèítko Ticho

V pohotovostním re¾imu stisknìte  
pro vypnutí nebo zapnutí externího reproduktoru.

Stisknutím  v prùbìhu hovoru vypnete nebo zapnete mikrofon.

Podr¾ením stisknutého tlaèítka  po dobu 2 sekund pøepnete hovor 
ze sady do auta do kompatibilního pøístroje, který je k sadì pøipojen.

3. Tlaèítko Re¾im

Stisknutím tlaèítka Re¾im pøepínáte mezi pohotovostním re¾imem a 
menu hudebního pøehrávaèe.

V menu hudebního pøehrávaèe stisknìte tlaèítko Re¾im pro spu¹tìní, 
pøeru¹ení nebo obnovení pøehrávání hudby v kompatibilním 
hudebním pøehrávaèi, který je pøipojen k sadì do auta.

4. Tlaèítko Volat

• Stisknutím tlaèítka  zahájíte nebo pøijmete hovor nebo 
pøepínáte mezi aktivním a pøidr¾eným hovorem.

• Stisknutím tlaèítka  v pohotovostním re¾imu zobrazíte seznam 
posledních volaných èísel.

• Dvojím stisknutím tlaèítka  v pohotovostním re¾imu znovu 
vytoèíte poslední volané èíslo.

5. Tlaèítko Konec

• Stisknutím tlaèítka  ukonèíte nebo odmítnete hovor.
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• Stisknutím tlaèítka  pøi psaní textu nebo èísel vyma¾ete 
jednotlivý znak.

• Tlaèítko  stisknìte pro návrat na pøedchozí úroveò menu nebo 
zobrazení na displeji.

• Tlaèítko  podr¾te stisknuté pro návrat do pohotovostního 
re¾imu z funkcí menu.

• Tlaèítko  podr¾te stisknuté pro zapnutí nebo vypnutí sady do 
auta (pokud není sada do auta pøipojena k systému zapalování).

6. Toèítko Navi (dále uvádìno pouze toèítko)

• Otáèením toèítka vlevo nebo vpravo nastavujete hlasitost 
v prùbìhu hovoru nebo pøi poslechu hudby nebo procházíte mezi 
polo¾kami menu.

• V pohotovostním re¾imu otoète toèítko vlevo pro zadávání 
telefonního èísla nebo pou¾ití zrychlené volby.

• V pohotovostním re¾imu otoète toèítko vpravo pro vyhledání 
kontaktu v seznamu Kontakty.

• Toèítko stisknìte pro provedení funkce zobrazené ve spodní èásti 
displeje.
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2. Montá¾ sady do auta

Pokyny k montá¾i sady do auta najdete v u¾ivatelské a instalaèní 
pøíruèce. Pøi montá¾i sady do auta dodr¾ujte následující bezpeènostní 
pokyny.

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

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

• Pokyny poskytované v této pøíruèce jsou obecná vodítka, která je 
mo¾né pou¾ít pro montá¾ sady do auta. Vzhledem k rùznorodosti 
typù a modelù vozù na trhu nemù¾e tato pøíruèka pokrýt v¹echny 
individuální technické potøeby pro konkrétní typ vozu. V pøípadì 
dal¹ích dotazù kontaktujte výrobce konkrétního vozu.

• Sada do auta je vhodná pro pou¾ití pouze u vozidel s 12V elektrickým 
systémem a ukostøením záporného pólu. Pou¾ití jiných napìtí èi 
obrácené polarity zpùsobí po¹kození zaøízení.

• Nezapomeòte, ¾e moderní automobilové systémy obsahují palubní 
poèítaèe, ve kterých jsou ulo¾eny základní parametry vozidla. 
Nevhodné odpojení baterie vozu mù¾e zpùsobit ztrátu dat, co¾ pak 
vy¾aduje znaèné úsilí pro nové inicializování systému. V pøípadì 
zájmu kontaktujte prodejce vozu je¹tì pøed provedením instalace.

• Nepøipojujte sadu do auta k vysokonapì»ovému vedení systému 
zapalování.

• Pøi montá¾i souèástí sady do auta zajistìte, aby ¾ádná z nich neru¹ila 
nebo neblokovala systém øízení nebo brzdový systém èi jiné øídící 
systémy nebo systémy pou¾ívané pøi provozu vozu (napøíklad 
airbagy). Zajistìte, aby sada do auta a ¾ádné její komponenty nebyly 
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instalovány tam, kde mù¾e dojít k jejich kontaktu s osobami ve voze 
v pøípadì nehody nebo srá¾ky.

Pokud chcete pou¾ívat displej mobilního telefonu, zajistìte, aby byl 
pøístroj umístìn v dr¾áku a aby byl displej pøístroje dobøe viditelný 
u¾ivateli.

• Servisní pracovník nebo prodejce vám mù¾e poskytnout informace 
o vhodných alternativách montá¾e souèástí do vozidla, ani¾ by bylo 
potøeba vrtat otvory.

• Pøi práci ve voze nekuøte. Zkontrolujte, ¾e ve va¹í blízkosti nejsou 
¾ádné zdroje ohnì nebo hoølaviny.

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

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

• Zajistìte, aby ulo¾ené kabely nebyly mechanicky namáhány 
(napøíklad je nepokládejte pod sedadla a pøes ostré hrany).

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

Informace o konektorech na øídicí jednotce HF-23 najdete v u¾ivatelské 
a instalaèní pøíruèce.

Sadu do auta mù¾ete pøipojit k reproduktoru s impedancí nejménì 
2 ohmy. Optimální impedance pro sadu do auta je 4 ohmy. Je-li 
impedance vy¹¹í ne¾ 8 ohmù, bude výstupní výkon znatelnì ni¾¹í 
ne¾ normálnì.
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Pou¾ití ISO kabelu CA-152
Kdy¾ pøipojíte sadu do auta k systému autorádia ISO kabelem CA-152, 
mù¾ete vybrat, zda je reproduktor sady do auta pou¾it pro volání a 
reproduktor autorádia pro poslech hudby, nebo zda je pro oba výstupy 
pou¾it pouze reproduktor sady do auta. 

Pou¾ití reproduktoru sady do auta pro volání a poslech hudby
Pøi této instalaci je autorádio zti¹eno, pokud telefonujete nebo 
posloucháte hudbu z pøipojeného pøístroje, který podporuje Bluetooth 
profil A2DP.

Vestavìný reproduktor sady do auta je pou¾it pro volání a pøehrávání 
hudby z A2DP pøístroje.

1. Pøipojení ISO kabelu k autorádiu:

• Odpojte odpovídající kabely od autorádia a nasuòte místo nich 
koncovky ISO kabelu. Volné konce kabelù pøipojte 
k reproduktorùm autorádia.
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• Pøipojte jeden z vodièù autorádia oznaèený Mute 1, Mute 2 nebo 
Mute 3 k ISO kabelu. Ostatní vodièe "Mute" nechte pøipojeny jak 
jsou.

• Pøipojte zástrèku napájecího vodièe ISO kabelu do odpovídajícího 
konektoru øídicí jednotky.

• Zkontrolujte napájecí vývod +12 V a vývod zapalování na 
autorádiu a odpovídající vývody ISO kabelu. V pøípadì potøeby 
prohoïte vývody na pojistkách ISO kabelu. Pøipojte ISO kabel ke 
dvìma otevøeným ISO konektorùm.

2. Pøipojte ISO kabel k odpovídajícímu konektoru øídicí jednotky.

3. Pøipojte externí vstupní zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 
k odpovídajícím konektorùm øídicí jednotky.

4. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostøednictvím 
sady do auta, pøipojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu 
CA-134 k øídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor 
nabíjeèky v telefonu.

5. Zapnìte sadu do auta, v pohotovostním re¾imu stisknìte toèítko a 
zvolte Nastavení > Zvuk > Výstup hudby > Systémový konektor.
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Pou¾ití reproduktoru sady do auta pro volání a reproduktoru 
autorádia pro poslech hudby
Pøi tomto nastavení bude autorádio v prùbìhu provádìní hovoru 
automaticky zti¹eno.

Reproduktor a ekvalizér autorádia jsou pou¾ity pro pøehrávání hudby 
z pøipojeného pøístroje, který podporuje profil A2DP. Vestavìný 
reproduktor sady do auta je pou¾it pro volání.

1. Pøipojení ISO kabelu k autorádiu:

• Odpojte odpovídající kabely od autorádia a nasuòte místo nich 
koncovky ISO kabelu. Volné konce kabelù pøipojte 
k reproduktorùm autorádia.

• Pøipojte jeden z vodièù autorádia oznaèený Mute 1, Mute 2 
nebo Mute 3 k ISO kabelu. Ostatní vodièe "Mute" nechte 
pøipojeny jak jsou.
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• Pøipojte zástrèku napájecího vodièe ISO kabelu do odpovídajícího 
konektoru øídicí jednotky.

• Zkontrolujte napájecí vývod +12 V a vývod zapalování na 
autorádiu a odpovídající vývody ISO kabelu. V pøípadì potøeby 
prohoïte vývody na pojistkách ISO kabelu. Pøipojte ISO kabel ke 
dvìma otevøeným ISO konektorùm.

2. Pøipojte ISO kabel k odpovídajícímu konektoru øídicí jednotky.

3. Pøestøihnìte smyèku oznaèenou na obrázku nù¾kami.

4. Pøipojte stereofonní výstupy øídicí jednotky ke vstupu AUX autorádia. 
Pou¾ijte odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel 
není dodán se sadou do auta).

5. Pøipojte externí vstupní zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 
k odpovídajícím konektorùm øídicí jednotky.

6. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostøednictvím 
sady do auta, pøipojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu 
CA-134 k øídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor 
nabíjeèky v telefonu.

7. Zapnìte sadu do auta, v pohotovostním re¾imu stisknìte toèítko a 
zvolte Nastavení > Zvuk > Výstup hudby > Automatická detekce.



M o n t á ¾  s a d y  d o  a u t a

13

Pou¾ití napájecího kabelu CA-153P
Pøi tomto nastavení bude autorádio v prùbìhu provádìní hovoru 
automaticky zti¹eno.

Reproduktor SP-3 je pou¾it pro volání a reproduktor a ekvalizér 
autorádia jsou pou¾ity pro pøehrávání hudby z pøipojeného pøístroje, 
který podporuje Bluetooth profil A2DP.

1. Pøipojte odpovídající vodièe napájecího kabelu CA-153P k baterii 
auta a zji¹»ování stavu zapalování (je-li dostupný). Pøipojte vodiè 
zti¹ení autorádia (je-li dostupný) k autorádiu.

2. Pøipojte napájecí kabel k odpovídajícímu konektoru øídicí jednotky.

3. Pøipojte reproduktor SP-3 k odpovídajícímu konektoru øídicí 
jednotky.

4. Pøipojte stereofonní výstupy øídicí jednotky ke vstupu AUX autorádia. 
Pou¾ijte odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel 
není dodán se sadou do auta).

5. Pøipojte externí vstupní zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 
k odpovídajícím konektorùm øídicí jednotky.

6. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní telefon Nokia prostøednictvím 
sady do auta, pøipojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu 
CA-134 k øídicí jednotce a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor 
nabíjeèky v telefonu.
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7. Zapnìte sadu do auta, v pohotovostním re¾imu stisknìte toèítko a 
zvolte Nastavení > Zvuk > Výstup hudby > Automatická detekce. 
Pøípadnì, pokud bude hudba pøehrávána externím reproduktorem 
(napøíklad SP-3), zvolte místo Automatická detekce polo¾ku 
Monoreproduktor.

Pro napájení externích reproduktorù pro pøehrávání hudby nepou¾ívejte 
interní zesilovaè øídicí jednotky. Musíte-li vymìnit pojistku v kabelu 
CA-153P, pou¾ijte pouze pojistku hodnoty 2 A nebo ni¾¹í.



P é è e  a  ú d r ¾ b a

15

Péèe a údr¾ba 

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

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

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

• Nepokou¹ejte se sadu do auta otevøít.

• Pøi èi¹tìní souèástí sady do auta nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani 
silné èisticí prostøedky. 

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

Nepracuje-li sada do auta správnì, svìøte vadnou souèást nejbli¾¹ímu 
autorizovanému servisnímu støedisku k opravì.
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Doplòkové bezpeènostní informace

■ Dopravní prostøedky
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedostateènì stínìné 
elektronické systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy vstøikování 
paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické 
systémy kontroly rychlosti a systémy airbagù. Podrobnìj¹í informace získáte od 
výrobce (èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libovolného pøíslu¹enství, které 
bylo do vozu pøidáno.

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


