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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke 
olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust 
kasutus- ja paigaldusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on 
keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad 
tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Kütuse või kemikaalide läheduses ja 
lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD
Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.



L ü h i j u h e n d

6

Lühijuhend

Käesolevas jaotises tutvustatakse autokomplekti peamisi 
kasutusvõimalusi. Kõigi nimetatud funktsioonide kohta leiate 
üksikasjalikku teavet juhendi vastavast peatükist.

■ Esmakordne seadistus
1. Lülitage autokomplekt (vt lk 14) ja mobiiltelefon või muusikapleier 

sisse.

2. Kui teil palutakse valida autokomplekti ekraanil kuvatavate tekstide 
keel, keerake sobiva keele leidmiseks NaviTM-ratast ja kui keel on 
leitud, vajutage ratast.

3. Aktiveerige telefonis või muusikapleieris Bluetooth-funktsioon ja 
looge autokomplekti ja seadme vahel Bluetooth-ühendus.

4. Kui teile pakutakse kontaktide kopeerimist ühendatud 
mobiilseadmest autokomplekti, keerake Navi-ratast, et valida Jah, 
seejärel vajutage kopeerimise alustamiseks ratast. Kui valite Ei, ei saa 
te autokomplektiga telefoni salvestatud kontaktidele helistada.

■ Sisendseade
Kui kasutate autokomplektiga 
ühendatud muusikapleieri kasutamiseks 
sisendseadet, kuvatakse kasutatavad 
muusikapleieri funktsioonid 
autokomplekti ekraanil.

1. Häälvalimisklahv

Kui kõne pole pooleli, vajutage klahvi 
, et aktiveerida häälvalimine 

ühilduvas mobiiltelefonis.

2. Vaigistusklahv
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Vajutage klahvi , et välist valjuhääldit ootereþiimis sisse või välja 
lülitada.

Kõne ajal mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Kõne suunamiseks autokomplektist ühendatud ühilduvasse 
seadmesse, hoidke klahvi  kaks sekundit all.

3. Reþiimiklahv

Ootereþiimi ja muusikapleieri menüü vahel vahetamiseks vajutage 
reþiimiklahvi.

Muusikapleierimenüüs vajutage reþiimiklahvi, et käivitada, peatada 
või taastada muusika esitamine autokomplektiga ühendatud 
ühilduvas muusikapleieris.

4. Helistamisklahv

• Klahvi  vajutage helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks või 
ootel oleva ja aktiivse kõne vaheldumisi aktiveerimiseks.

• Ootereþiimis vajutage klahvi  viimativalitud numbrite 
vaatamiseks.

• Ootereþiimis vajutage klahvi  kaks korda, et helistada 
viimativalitud numbrile.

5. Lõpetamisklahv

• Vajutage klahvi  kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks.

• Tähtede või numbrite sisestamisel vajutage klahvi  ühe märgi 
kustutamiseks.

• Vajutage klahvi  eelmisele menüütasandile või eelmisele kuvale 
naasmiseks.

• Hoidke klahvi  all suvalisest menüüfunktsioonist ootereþiimi 
pöördumiseks.

• Hoidke klahvi  all autokomplekti sisse- või väljalülitamiseks (kui 
see pole auto süütesüsteemiga ühendatud).

6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

• Kõne ajal või muusika kuulamisel helitugevuse reguleerimiseks 
keerake ratast vasakule või paremale. Ratta abil saate siis ka 
menüüs liikuda.
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• Ootereþiimis keerake ratast vasakule, et sisestada telefoninumber 
või kasutada kiirvalimist.

• Ootereþiimis keerake ratast paremale, et otsida vajalikku kontakti 
menüüst Kontaktid.

• Vajutage ratast ekraani allservas kuvatud funktsiooni 
kasutamiseks.
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1. Sissejuhatus

Nokia ekraaniga autokomplektiga CK-600 saate vabalt helistada ja 
kõnedele vastata ning ühilduvast seadmest muusikat kuulata.

Lisaks saate kahest ühilduvast seadmest kontakte autokomplekti 
kopeerida, millega võimaldatakse kahel kasutajal oma kontakte 
kasutada kohe, kui seade on autokomplektiga ühendatud. 
Autokomplekti kontakte ja menüüfunktsioone saab kasutada komplekti 
kuuluva sisendseadme ja ekraani abil.

Autokomplekti saab siduda kuni kaheksa Bluetooth-seadmega ning see 
saab samal ajal olla ühendatud ühilduva mobiiltelefoni ja 
muusikapleieriga.

Enne kui tellite spetsialistilt autokomplekti paigalduse ja hakkate 
varustust kasutama, lugege see juhend hoolikalt läbi. Lugege ka selle 
seadme kasutusjuhendit, mille te autokomplektiga ühendate. See 
sisaldab olulist ohutus- ja hooldusteavet.

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet ja Nokia tootega seotud 
allalaaditavad failid leiate aadressilt www.nokia.com/support või 
kohalikult Nokia veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus 
kohas.

■ Käesolevast juhendist
Paigaldamist ja kasutamist on kirjeldatud jaotistes "Alustamine" lk 11, 
"Helistamine" lk 18, "Muusikapleier" lk 21, "Kontaktid" lk 23 ja "Seaded" 
lk 25. 

Tõrkeotsingualased nõuanded leiate jaotisest "Tõrkeotsing" lk 28.

Autosse paigaldamist on kirjeldatud jaotises "Paigaldus" lk 31. 
Autokomplekti võib paigaldada vaid vastava väljaõppe saanud tehnik 
ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, mis 
kuuluvad seadme müügikomplekti.
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■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil saab ühilduvad seadmed 
ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Autokomplekt ja teine seade ei 
pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest 
kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada 
näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Autokomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2,0, mis toetab 
järgmisi profiile: vabakäeprofiil (HFP) 1.5 (autokomplekti 
vabakäeseadme kasutamiseks helistamisel), telefoniraamatu 
juurdepääsuprofiil (PBAP) 1.0 (kontaktide kopeerimiseks 
mobiilseadmest autokomplekti), täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 
(muusika voogedastamiseks muusikapleierist autokomplekti) ja audio-
video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0 (ühendatud muusikapleieri 
kasutamiseks sisendseadmega). Kui soovite teada, kas teine seade 
ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.
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2. Alustamine

■ Komplekti osad
Autokomplekt koosneb järgmistest osadest.

1. Vabakäeseade HF-23

2. ISO-kaabel CA-152 (kui kuulub müügikomplekti)

3. Toitekaabel CA-153P (kui kuulub müügikomplekti)

4. Mikrofon MP-2

5. Ekraan SU-34

6. Nokia 2,0 mm pistikuga laadimiskaabel CA-134

7. Navi-rattaga sisendseade CU-10

8. Valjuhääldi SP-3 (kui kuulub müügikomplekti)

9. Kott CP-335 ekraani talletamiseks, kui seda ei kasutata

10.Käesoleva kasutus- ja paigaldusjuhendiga CD

2

1

3

5

6

7

10

9

8

4



A l u s t a m i n e

12

■ Sisendseade CU-10
Autokomplekti saab hallata 
sisendseadmega. Sisendseadmel on 
Navi-ratas, mida saab keerata ja 
vajutada.

1. Häälvalimisklahv

2. Vaigistusklahv

3. Reþiimiklahv

4. Helistamisklahv

5. Lõpetamisklahv

6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

Klahvid on valgustatud, et hõlbustada pimedas kasutamist. 
Sisendseadmega sooritatavate funktsioonide kohta leiate lisateavet 
jaotisest "Sisendseade" lk 6.

■ Ekraan ja ootereþiim

Ekraani pööramine
Kui ekraan on komplekti kuuluva alusega 
armatuurlaua külge kinnitatud, saab 
ekraani kuni 24 kraadi vasakule või 
paremale ja kuni 20 kraadi üles või alla 
pöörata.

Kui ekraan on komplekti kuuluva 
paigaldusplaadiga armatuurlaua külge 
kinnitatud, saab ekraani kuni 15 kraadi 
vasakule või paremale ja kuni 10 kraadi üles 
või alla pöörata. 

Ärge üritage ekraani jõuga pöörata rohkem, kui see võimalik on.
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Ekraani talletamine kotis
Kui ekraan pole kasutuses, ühendage see aluse või kinnitusplaadi küljest 
lahti ja asetage kriimustuste eest kaitsemiseks komplekti kuuluvasse kotti.

Ootereþiimis kuvatav teave
Kui autokomplekt on ootereþiimis ja Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
abil ühilduva seadmega ühenduses, kuvatakse järgmist teavet.

1. Autokomplekti olek, näiteks 
ühendatud seadme tüüp (ühilduv 
mobiiltelefon või muusikapleier)

2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 
teie praeguses asukohas (2), kui 
ühendatud telefon seda teavet 
edastab; mida kõrgem on tulp, seda 
tugevam on signaal.

3. Teenusepakkuja nimi või logo, kui ühendatud telefon seda teavet 
edastab

4. Mobiilseadme akulaetuse näit (4), kui ühendatud telefon seda teavet 
edastab; mida kõrgem on tulp, seda laetum on aku.

5. Funktsioonid, mille kasutamiseks tuleb vajutada ratast; ratta 
vajutamine ootereþiimis avab menüüfunktsioonide loendi.

Telefoninumbri sisestamiseks või kiirvalimise kasutamiseks keerake 
ratast vasakule. Lisateavet leiate jaotisest "Kiirvalimine" lk 23.

Kontaktkirje otsimiseks autovarustuse menüüst Kontaktid keerake 
ratast paremale. Lisateavet leiate jaotisest "Kontaktiotsing" lk 23.

Viimativalitud numbrite vaatamiseks vajutage klahvi . Lisateavet 
leiate jaotisest "Kõneregister" lk 19.

■ Menüüdes liikumine
Autokomplekti funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

Menüüfunktsioonide loendi avamiseks ootereþiimist vajutage ratast, kui 
ekraani allservas kuvatakse sõna Menüü.

1

2 3 4

5
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Mingi üksuse (näiteks menüüfunktsiooni) nimele liikumiseks või loendi 
sirvimiseks keerake ratast vasakule või paremale. Üksuse valimiseks 
leidke see ja vajutage ratast.

Eelmisele menüütasandile naasmiseks vajutage klahvi . Ootereþiimi 
pöördumiseks hoidke klahvi  all, kuni kuvatakse ootereþiimi ekraan.

■ Autokomplekti sisse- ja väljalülitamine
Kui te pole kindel, kas süüteandur on ühendatud, võtke ühendust 
autokomplekti paigaldanud tehnikuga.

Sisselülitamine
Kui süüteandur on ühendatud, lülitage auto süüde sisse. Kui 
autokomplekt sisse lülitatakse, lülitub ka ekraan sisse ja süttib 
sisendseadme märgutuli.

Kui süüteandur pole ühendatud, hoidke klahvi  umbes viis sekundit all. 
Võite ka süüte sisse lülitada, sõitu alustada ja oodata seni, kuni sisse-
ehitatud liikumisandur lülitab autokomplekti automaatselt sisse (kui 
liikumisandur on sisse lülitatud). Kui liikumisandur on sees, lülitub 
autokomplekt kahe minuti pärast välja, kui telefoni selle aja jooksul 
autokomplektiga ei ühendata; autokomplekti uuesti sisselülitamiseks 
hoidke klahvi  umbes viis sekundit all. Liikumisanduri sisse- või 
väljalülitamiseks vajutage ratast ootereþiimis ja valige Seaded > 
Installimine > Süüteandur.

Kui autokomplekt on sisse lülitatud, üritab see viimati kasutatud 
telefoniga Bluetooth-ühenduse luua.

Väljalülitamine
Kui süüteandur on ühendatud, lülitage auto süüde välja. Kui telefon on 
autokomplektiga ühendatud ja teil on kõne pooleli, lülitub 
autokomplekt pärast kõne lõppu välja. Kui autokomplekt välja 
lülitatakse, lülitub ka ekraan välja ja sisendseadme märgutuli kustub.

Kui süüteandur pole ühendatud, hoidke klahvi  autokomplekti 
väljalülitamiseks umbes viis sekundit all. Kui süüteandur pole 
ühendatud ja ühendate seadme autokomplekti küljest lahti (näiteks 
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selle kaasa võtmiseks), lülitub autokomplekt kahe minuti möödudes 
automaatselt välja.

Pärast auto süüte väljalülitamist eemaldage telefon või muusikapleier 
kindlasti autokomplektist, et seade auto akut ei tühjendaks. Kui te 
telefoni või muusikapleieri ja autokomplekti vahelist ühendust ei 
katkesta, lülitub autokomplekt automaatselt 12 tunni pärast välja.

■ Esmakordne kasutamine
Autokomplekti esmakordsel sisselülitamisel palutakse valida seadme 
ekraanil kuvatavate tekstide keel. Keerake ratast, et valida soovitud keel, 
seejärel vajutage ratast. 

Kui keel on valitud, palutakse autokomplekt Bluetooth-
raadiosideühenduse abil siduda ja ühendada ühilduva seadmega. 
Vaadake ka punkte 3-5 jaotises "Autokomplekti sidumine ja 
ühendamine" lk 15.

Kui seade on autokomplektiga ühendatud, pakutakse kontaktikirjete 
kopeerimist seadmest autokomplekti. Kopeerimise alustamiseks valige 
Jah. Kui valite Ei, ei saa te autokomplektiga telefoni salvestatud 
kontaktidele helistada. Kontaktide hilisema kopeerimise kohta vaadake 
"Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24.

■ Autokomplekti sidumine ja ühendamine
Enne autokomplekti kasutamist tuleb see siduda (paaristada) ja 
ühendada ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat toetava mobiiltelefoni 
või muusikapleieriga. Vaadake ka jaotist "Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia" lk 10.

Seadme kasutamisel koos autokomplektiga hoidke seadet autosse 
paigaldatud mobiilihoidikus. Bluetooth-ühendus toimib siiski ka juhul, 
kui mobiilseade on näiteks kotis.

Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autokomplekti kasutamise ajal 
ühendage telefon autokomplektiga kaasasoleva laadimiskaabli abil.

Autokomplekti võib siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab 
ühendada ainult kaks seadet, millest üks toetab Bluetoothi HFP-profiili 
ja teine A2DP-profiili (võimalik, et ka AVRCP-profiili).
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Telefoni või muusikapleieriga sidumine ja ühendamine
Kui telefon toetab Bluetoothi HFP- ja A2DP-profiile (võimalik, et ka 
AVRCP-profiili) ning pleierifunktsiooni, saab autokomplekti kasutada 
kõnede haldamiseks ning muusika kuulamiseks.

Kui telefon ei toeta Bluetoothi A2DP-profiili, võite siduda autokomplekti 
eraldi seda profiili toetava telefoni ja muusikapleieriga.

Autokomplekti sidumine ja ühendamine ühilduva telefoni või 
muusikapleieriga pärast esmakordset kasutamist.

1. Lülitage autokomplekt ja telefon või muusikapleier sisse.

Kui soovite siduda ja ühendada muusikapleieri, mis toetab Bluetoothi 
A2DP-profiili, eemaldage autokomplekt telefonist, kui telefon seda 
profiili toetab.

2. Vajutage ootereþiimis ratast ja valige Bluetooth > Seotud 
seadmed > Seo uue seadmega.

3. Aktiveerige seadmes Bluetooth-funktsioon ning käivitage 
Bluetooth-seadmete otsing. Vastavad juhised leiate seadme 
kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist autokomplekt (Nokia CK-600) või 
järgige seadme kasutusjuhendi juhiseid.

Bluetoothi pääsukood 0000 kuvatakse autokomplekti ekraanil.

5. Autokomplekti ja seadme sidumiseks ning ühendamiseks sisestage 
Bluetoothi pääsukood 0000. Mõnes seadmes tuleb pärast sidumist 
ühendus eraldi luua. Vastavad juhised leiate seadme 
kasutusjuhendist või jaotisest "Autokomplekti ühendamine käsitsi" 
lk 17.

Kui seadmel pole klahvistikku, võib vaikepääsukood olla 0000. Muul 
juhul uurige seadme kasutusjuhendist, kuidas määrata Bluetoothi 
vaikepääsukoodiks 0000.

Kui sidumine õnnestus ja seade on autovarustusega ühendatud, 
kuvatakse autokomplekti ekraanil vastav teade. Autokomplekt 
kuvatakse ka telefoni või muusikapleieri menüüs, kust saate vaadata 
seotud Bluetooth-seadmeid.
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Autokomplekti ühendamine käsitsi
Autokomplekti käsitsi ühendamiseks seotud telefoni või 
muusikapleieriga, kui autokomplekt on sisse lülitatud, vajutage 
ootereþiimis ratast, valige Bluetooth > Ühenda telefonina või Ühenda 
muus.pleierina, seejärel valige loendist seade.

Autokomplekti automaatne ühendamine
Telefoni võib seadistada nii, et autokomplekt loob sellega automaatselt 
ühenduse. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud 
seadmete seadeid.

Kui autokomplekt sisse lülitada, üritab see luua Bluetooth-ühenduse 
viimatikasutatud telefoniga. Kui see ei õnnestu, üritab autokomplekt 
luua ühenduse teisena viimatikasutatud telefoniga.

Autokomplekti eemaldamine
Autokomplekti ühenduse katkestamiseks telefoni või muusikapleieriga, 
sulgege ühendus seadme Bluetoothi menüüs. Võite ka ootereþiimis 
ratast vajutada ja valida Bluetooth > Aktiivsed seadmed, seejärel valige 
seade, millega soovite ühenduse katkestada.

Seotud seadmete loendi haldamine või tühjendamine
Autokomplekt talletab kaheksa viimase Bluetooth-seadme 
sidumisandmed.

Seadme eemaldamiseks seotud seadmete loendist vajutage ootereþiimis 
ratast ja valige Bluetooth > Seotud seadmed, valige soovitud seade ja 
Kustuta sidumine.

Seotud seadmete loendi tühjendamiseks ja autokomplekti 
tehaseseadete taastamiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Seaded > Taasta algseaded.
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3. Helistamine

■ Helistamine
Telefoninumbri sisestamiseks vajutage ootereþiimis ratast vasakule. 
Liikuge telefoninumbri esimesele numbrile ja vajutage ratast. Sama 
moodi sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase numbri kustutamiseks 
vajutage klahvi .) Kui kogu telefoninumber on ekraanil, vajutage 
helistamiseks klahvi . Kõne (või helistamiskatse) lõpetamiseks 
vajutage klahvi .

Kontakti otsimise kohta menüüst Kontaktid vaadake jaotist 
"Kontaktiotsing" lk 23.

Viimativalitud numbrile helistamiseks vajutage kaks korda klahvi . 
Mõnele muule viimati valitud numbrile helistamiseks vajutage klahvi , 
leidke soovitud nimi või telefoninumber ja vajutage klahvi .

Kui telefon toetab autovarustuses häälvalimist ning teil pole käimas 
kõnet, vajutage ühendatud telefoni häälvalimisfunktsiooni 
aktiveerimiseks klahvi . Jätkake vastavalt telefoni kasutusjuhendi 
juhenditele. Häälvalimiseks tuleb telefoni salvestada kontaktide 
häälvalimise tunnussõnad.

■ Kõne vastuvõtmine
Kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi  või ratast. Helistaja nimi 
kuvatakse juhul, kui mobiilsidevõrk seda toetab ja olete helistaja 
kontaktandmed ühendatud seadmest autokomplekti kopeerinud (vt 
"Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24). Kui te ei võtnud kõnet 
vastu, saate helistaja nime (või telefoninumbrit) vaadata, vajutades 
ratast (vt ka "Kõneregister" lk 19).

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage klahvi .

Kui funktsiooni Autom. vastuvõtmine seadeks on valitud Sisse, võtab 
autokomplekt kõne ise vastu. Vt "Kasutaja- ja paigaldusseaded" lk 25.

Kõne ootele panekuks vajutage ratast, kui kuvatakse Kõne valikud, 
valige Ootele; ootel oleva kõne aktiveerimiseks valige Ootelt.
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Kõne ajal uuele kõnele vastamiseks, kui olete telefonis 
koputusfunktsiooni aktiveerinud, vajutage klahvi . Esimene kõne 
pannakse ootele. Uuest kõnest keeldumiseks vajutage klahvi . Aktiivse 
ja ootel oleva kõne vahetamiseks vajutage klahvi . Aktiivse kõne 
lõpetamiseks ja ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage klahvi .

■ Helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse seadmiseks kõne ajal või kõne saabumise märguande ajal 
keerake ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule ja suurendamiseks 
paremale. Helitugevuse astet näitab rõhtne tulp ekraani ülaosas. 
Helitugevus määratakse siis ainult selle kõne ajaks. Kõnedele jaoks 
vaikehelitugevuse määramiseks vaadake jaotist "Heliseaded" lk 25.

Heli vaigistamiseks vajutage ootereþiimis või kõne saabumisel klahvi 
. Algse helitugevuse taastamiseks vajutage klahvi .

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine
Kõne ajal mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks vajutage klahvi ; või 
vajutage ratast, kui kuvatakse Kõne valikud, ja valige sobiv funktsioon. 
Kui mikrofon on välja lülitatud, kuvatakse tähis .

■ Kõneregister
Autokomplekt talletab viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud 
kõnede telefoninumbrid. Autokomplekt registreerib vastamata ja 
vastuvõetud kõnede numbrid vaid sel juhul, kui mobiilsidevõrk toetab 
seda funktsiooni ning seade, millega autokomplekt on ühendatud, on 
sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage ootereþiimis ratast, valige 
Kõnelogi ja valige kõne tüüp. Valitud kõne telefoninumbri vaatamiseks 
vajutage ratast. Sellele numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

■ Kiirvalimine
Te saate salvestada kontaktnumbreid kiirvalimisklahvide 1 - 9 alla. Vt 
"Kiirvalimine" lk 23.
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Kiirvalimise kasutamiseks keerake ratast ootereþiimis vasakule ning 
liikuge vajalikule kiirvalimisnumbrile. Kuvatakse kiirvalimisnumbrile 
määratud kontakt. Kontaktile helistamiseks vajutage klahvi .

■ Kõne ümberlülitamine autokomplektist 
mobiilseadmesse ja tagasi

Kõne suunamiseks autokomplektist ühilduvasse telefoni hoidke klahvi 
 umbes kaks sekundit all. Mõnes telefonis katkestatakse kõne ajaks 

Bluetooth-ühendus. 

Kõne suunamiseks tagasi autokomplekti vajutage ratast, kui kuvatakse 
Loo ühendus uuesti, või kasutage seadme vastavat funktsiooni.

■ DTMF-toonsignaalide saatmine
Kõne ajal on võimalik saata DTMF-toonsignaale (näiteks paroole). Kui 
kuvatakse Kõne valikud, vajutage ratast ja valige Saada DTMF. 

Liikuge jada esimesele numbrile ja vajutage ratast. Sama moodi 
sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase numbri kustutamiseks 
vajutage klahvi .) Kui kogu numbrijada on kuvatud, vajutage klahvi , 
et see DTMF-toonisignaalidena saata.
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4. Muusikapleier

Saate autokomplekti kasutada muusika kuulamiseks ühilduvast 
muusikapleierist (või selle mälukaardilt), mis toetab Bluetoothi (ja 
võimalik, et ka AVRCP) A2DP-profiili.

Muusikapleieri menüü avamiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Muusika. Ootereþiimi ja muusikapleieri menüü vahel vahetamiseks 
vajutage reþiimiklahvi. Autokomplekt tuvastab Bluetooth-profiilid, 
mida ühendatud muusikapleier toetab, ja kuvab kasutatavad 
funktsioonid.

Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev 
valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

■ Muusika kuulamine
Muusikapleierist autokomplekti kaudu muusika kuulamiseks veenduge, 
et pleier on autokomplektiga ühendatud ja kasutusvalmis, seejärel 
avage muusikapleieri menüü. Autokomplekt kuvab muusikapleieri 
funktsioonid, mida saab sisendseadme abil kasutada.

Kui muusikapleier toetab Bluetoothi 
A2DP-profiili, saate teha järgmist.

• Muusikapleieris valitud loo 
esitamiseks või esitamise 
peatamiseks vajutage reþiimiklahvi.

• Esituse vaigistamiseks või heli 
sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Kui muusikapleier toetab Bluetoothi 
AVRCP-profiili, saate teha ka järgmist.

• Eelmise loo valimiseks vajutage 
klahvi .

• Järgmise loo valimiseks vajutage 
klahvi .
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Eelmisele kuvale naasmiseks esitust peatamata vajutage klahvi .

Ootereþiimist väljumiseks esitust peatamata hoidke klahvi  umbes 
kaks sekundit all.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, 
peatub kõne ajaks muusika esitus.

■ Muusika helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse seadmiseks muusika esitamise ajal keerake ratast 
helitugevuse vähendamiseks vasakule, suurendamiseks paremale, või 
seadke helitugevust autoraadio abil. Muusika vaikehelitugevuse 
seadmiseks vaadake jaotist "Heliseaded" lk 25.

Helitugevuse vaigistamiseks vajutage muusika esitamise ajal klahvi . 
Algse helitugevuse taastamiseks vajutage klahvi .

■ Muusikapleieri seaded
Muusikapleieri seadete reguleerimiseks avage muusikapleieri menüü ja 
vajutage ratast, kui kuvatakse Muusikaseaded.

Autokomplektiga ühendatud muusikapleieri vaatamiseks või 
vahetamiseks valige Aktiivne muusikapleier. Muusikapleieri 
vahetamiseks valige loendist soovitud pleier. Vaadake ka jaotist 
"Bluetoothi seaded" lk 25.

Muusika esitustooni muutmiseks valige Ekvalaiser ja soovitud valik. 
Seda seadet ei saa muuta kui kasutate muusika kuulamiseks autoraadio 
võimendit.

Muusikaseadetest väljumiseks valige Tagasi.
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5. Kontaktid

Kopeerige nimed ja telefoninumbrid (kontaktid) kahest ühilduvast 
mobiiltelefonist autokomplekti, siis saate neile kontaktidele hõlpsalt 
helistada. See on mugav kui kasutate autokomplekti kahe telefoniga, 
kuna pääsete kontaktidele viivitamatult ligi seetõttu, et telefoni 
salvestatud kontaktid on autokomplektiga taustal sünkroonitud.

Kopeeritud kontaktid salvestatakse menüüsse Kontaktid. Lisateavet 
leiate jaotisest "Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24.

■ Kontaktiotsing
Salvestatud kontaktide kiiremaks avamiseks kasutab autokomplekt 
prognoosotsingut. Otsing kuvab ainult olemasolevad märgid, ülejäänud 
on hallid.

Kontakti otsimiseks ootereþiimis keerake ratast paremale või vajutage 
ratast ja valige Kontaktid > Otsi.

Menüüsse Kontaktid kõigi salvestatud kontaktide vaatamiseks vajutage 
klahvi  või valige .

Ainult teatud tähemärkidega algavate kontaktnimede vaatamiseks 
liikuge sirvides nime esimesele tähele ja vajutage ratast. (Lisamärkide 
vaatamiseks valige parempoolne nool.) Seda toimingut saab korrata neli 
korda. Viimase tähe kustutamiseks vajutage klahvi . Sisestatud 
tähtedega algavate nimede vaatamiseks vajutage klahvi  või valige . 
Märgiloendisse tagasipöördumiseks vajutage klahvi .

Valitud kontakti vaiketelefoninumbrile helistamiseks leidke soovitud 
kontakt ja vajutage . Valitud kontakti muule telefoninumbrile 
helistamiseks leidke soovitud kontakt ja vajutage klahvi .

■ Kiirvalimine
Kiirvalimine võimaldab kiiresti helistada nendele telefoninumbritele, 
mida tihti kasutate. Telefoninumbrid saab määrata kiirvalimisklahvidele 
1 - 9. 
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Enne kiirvalimise kasutamist tuleb seadistada kiirklahvid (vaadake 
“Kasutaja- ja paigaldusseaded” lk 25).

Kiirvalimise seadistamiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Kontaktid > Kiirklahvid.

• Kiirvalimise lubamiseks või blokeerimiseks valige Aktiveeri või 
Desaktiveeri. Kui blokeerite kiirvalimise, palutakse see teil 
aktiveerida, kui üritate kiirvalimist kasutada.

• Kiirklahvidele määratud kontaktide vaatamiseks valige Vaata ja 
sirvige loendit. Valitud kontaktile helistamiseks vajutage ratast. 

• Nime või telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige Määra. 
Kontaktide loendist nime valimiseks valige nime esimene täht. 
Kuvatakse selle tähega algavad nimed. Valige nimi, telefoninumber 
ja kiirklahv.

• Määratud kiirvalimisnumbri kustutamiseks valige Kas kustutada, 
seejärel valige kontakt, kelle soovite loendist kustutada. Kontakt 
kustutatakse üksnes kiirvalimisloendist, mitte menüüst Kontaktid.

■ Kontaktide kopeerimine autokomplekti
Autokomplekti saab kopeerida kahe ühilduva mobiilseadme sisemällu 
salvestatud kontakte.

Ühendatud seadme kontaktkirjete kopeerimiseks vajutage ootereþiimis 
ratast ja valige Kontaktid > Laadi kontaktid alla > Jah. Kopeerimise ajal 
kuvatakse tähis .

Kui kopeerimise ajal helistatakse välja või võetakse kõne vastu, võib 
kopeerimine katkeda. Sel juhul alustage kopeerimist uuesti. Kontaktide 
kopeerimise ajal ei saa kasutada menüüsse Kontaktid salvestatud 
kontakte.

Kui autokomplektiga ühendatakse mõni teine seade, ei saa eelmisest 
seadmest kopeeritud kontakte kasutada. Uue ühendatud seadme mällu 
salvestatud kontaktide kasutamiseks kopeerige need autokomplekti.

Iga kord kui seadme autokomplektiga ühendate uuendatakse menüüsse 
Kontaktid salvestatud kontaktid, kui seadmesse salvestatud kontaktid 
on muutunud.
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6. Seaded

■ Bluetoothi seaded
Bluetooth-ühenduste haldamiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Bluetooth.

Autokomplektiga praegu ühendatud seadmete vaatamiseks valige 
Aktiivsed seadmed. Seadme eraldamiseks autokomplektist valige 
soovitud seade. Seotud seadmega ühendamiseks, kui seadmeloend on 
tühi, vajutage ratast ja valige soovitud seade.

Autokomplektiga praegu seotud seadmete vaatamiseks valige Seotud 
seadmed. Autokomplekti sidumiseks ühilduva telefoni või 
muusikapleieriga valige seade ja Seo uue seadmega. Sidumise 
lõpetamiseks valige vastav seade ja siis valik Kustuta sidumine.

Autokomplekti ühendamiseks seotud telefoni või muusikapleieriga 
valige Ühenda telefonina või Ühenda muus.pleierina, seejärel valige 
loendist seade. Vaadake ka jaotist "Autokomplekti sidumine ja 
ühendamine" lk 15.

■ Kasutaja- ja paigaldusseaded
Saate salvestada kuni kaheksa seotud seadme kasutaja- ja 
paigaldusseaded.

Heliseaded
Heliseadete muutmiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige Seaded > 
Heli.

Telefonikõnedele vaikehelitugevuse seadmiseks valige Vabakäefun. 
helitugevus, keerake ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule, 
suurendamiseks paremale ja vajutage ratast. Vaadake ka jaotist 
"Helitugevuse reguleerimine" lk 19.

Muusikapleierile vaikehelitugevuse seadmiseks valige Muusika 
helitugevus, keerake ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule, 
suurendamiseks paremale ja vajutage ratast.
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Autoraadio vaigistusseadete määramiseks valige Telefoni helid ja valige 
sobiv seade. Kui valite Ainult kõned, vaigistatakse autoraadio vaid kõne 
saabudes. Kui valite Alati sees, vaigistatakse autoraadio, kui ühendatud 
seade annab ükskõik millise helisignaali, näiteks tekstsõnumi 
saabumismärguande.

Autokomplekti hoiatussignaalide sisse- ja väljalülitamiseks valige 
Hoiatustoonid, seejärel valige sobiv seade.

Ekraani seaded
Ekraaniseadete muutmiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Seaded > Ekraan.

Ööreþiimi sisse- või väljalülitamiseks valige Ööre¾iim ja soovitud seade. 
Kui valite Sisse, on ekraani taustvalgus tuhmim.

Menüü liikumissuuna määramiseks ratta keeramisel valige Menüü 
pöörlemissuund ja soovitud seade. Kui valite Päripäeva keeratakse 
menüüd rattaga samas suunas.

Ekraani värvitoonide, näiteks taustvärvi ja signaalitugevustulba värvi 
muutmiseks valige Värviteemad, seejärel valige sobiv toon.

Ekraani ereduse seadmiseks valige Heledus, seejärel valige sobiv eredus.

Et valida, kui pika aja järel ekraani taustvalgustus automaatselt kustub, 
valige Autom. pimendamine, seejärel valige sobiv aeg. Kui valite Välja, 
põleb sisselülitatud autovarustuse taustvalgustus pidevalt.

Üldseaded
Üldseadete muutmiseks vajutage ootereþiimis ratast ja valige Seaded > 
Üldine.

Et valida, kas menüüsse Kontaktid salvestatud kontaktid on sorteeritud 
ees- või perekonnanime järgi, valige Sortimine ja soovitud seade.

Kiirvalimise sisse- ja väljalülitamiseks valige Kiirklahvid, seejärel valige 
sobiv funktsioon. Kui valite Sisse, saab kiirklahvidele 1 - 9 määratud 
telefoninumbritele helistada jaotises "Kiirvalimine" lk 19 antud juhiste 
järgi.
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Automaatse vastamise sisse- ja väljalülitamiseks valige Autom. 
vastuvõtmine, seejärel valige sobiv funktsioon. Kui valite Sisse, võtab 
autovarustus saabuva kõne automaatselt vastu. Ajaperioodi valimiseks, 
mille möödumisel kõnele vastatakse, vaadake telefoni kasutusjuhendit.

Autokomplekti keele muutmiseks valige Keeleseade ja valige sobiv keel.

Seadme tark- ja riistvara versiooni teabe vaatamiseks valige Tooteteave. 
Teksti sirvimiseks vajutage korduvalt ratast.

Autokomplekti seadete taastamiseks valige Taasta algseaded. Või 
lülitage autokomplekt sisse ja hoidke ratast umbes viis sekundit all.

Paigaldusseaded
Paigaldusseadeid tohib muuta ainult kvalifitseeritud hooldustehnik 
autokomplekti paigaldamise ajal. Seadete muutmiseks vajutage 
ootereþiimis ratast ja valige Seaded > Installimine.

Sisse-ehitatud liikumisanduri sisse- või väljalülitamiseks valige 
Süüteandur ja soovitud seade.

Õige muusikaväljundi valimiseks valige Muusika väljund, seejärel valige 
õige reþiim vastavalt autoraadio seadistusele. Lisateavet leiate jaotisest 
"Ühendamine autoraadiosüsteemiga" lk 32.
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7. Tõrkeotsing

■ Autokomplekti lähtestamine
Autokomplekt ei reageeri minu toimingutele. Kuidas seda 
lähtestada?
Kui autokomplekt on sisse lülitatud, hoidke klahvi  umbes kümme 
sekundit all. Autokomplekt taaskäivitub. Lähtestamine ei kustuta 
autokomplekti seadeid.

■ Ühendusprobleemid
Autokomplekti ei saa Bluetooth-ühenduse abil seadmega ühendada.
• Kontrollige, kas autokomplekt on sisse lülitatud ning seadmega 

seotud.

• Kontrollige, kas Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.

Pärast auto süüte või autokomplekti sisselülitamist ei loo 
autokomplekt seotud seadmega Bluetooth-ühendust.
• Kontrollige, kas Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.

• Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas 
süüteandur on õigesti ühendatud.

• Veenduge, et seade on seatud autokomplekti sisselülitamisel sellega 
automaatselt ühendust looma.

Autoraadiol puudub stereo- või lisasisend.
Paluge autokomplekti paigaldaval tehnikul kasutada adapterit, mille 
abil saab autokomplekti stereoväljundi ühendada autoraadio mõnda 
teise sisendisse (näiteks CD-vaheti ühenduspessa).

Ühilduvat muusikapleierit ei saa autokomplektiga siduda.
Kontrollige, kas muusikapleieri Bluetoothi pääsukood on 0000. Kui see 
pole nii, valige muusikapleieri kasutusjuhendi juhiste järgi pääsukoodiks 
0000.
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■ Heliprobleemid
Mu hääl kajab liini teises otsas.
• Vähendage auto valjuhääldi helitugevust. Kui autokomplekt on 

ühendatud auto stereosüsteemiga, vähendage võimalusel 
sisendtaset.

• Veenduge, et mikrofoni ja valjuhääldite vahemaa on optimaalne.

• Veenduge, et mikrofon pole valjuhääldi poole suunatud.

Helistaja ei kuule mind.
Veenduge, et seade on Bluetooth-ühenduse abil korralikult 
autokomplektiga ühendatud.

Helikvaliteet jätab soovida või kuuldavust pole.
• Kui autokomplekt on autoraadioga ühendatud, kontrollige 

autoraadio helitugevust.

• Kui autokomplekt on ühendatud kaasasoleva valjuhääldiga, 
kontrollige autokomplekti helitugevust.

Autokomplektil puudub stereoheli.
• Veenduge, et autoraadio on seatud heli stereosisendi kaudu vastu 

võtma.

• Veenduge, et autoraadios on valitud õige heliallikas.

• Kontrollige autoraadio helitugevust.

Muusika helikvaliteet sarnaneb telefonikõne helikvaliteediga.
Kui kasutate mobiiltelefoni pleierifunktsiooni, siis kontrollige, kas 
telefon toetab Bluetoothi A2DP-funktsiooni, ja veenduge, et ükski teine 
A2DP-seade ei ole autokomplektiga ühendatud. Kui telefon toetab seda 
profiili ja teine A2DP-seade on autovarustusega ühendatud, eemaldage 
teine seade autokomplektist ja ühendage telefon.

Kui kasutate muusikapleierit, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili, siis 
veenduge, et ükski teine A2DP-seade ei ole autokomplektiga ühendatud.
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Kui mobiiltelefon või muusikapleier on autokomplektiga ühendatud, 
ei kosta pleierist muusikat.
• Kontrollige, kas telefon või muusikapleier toetab Bluetoothi A2DP-

profiili, ja veenduge, et ükski teine A2DP-seade (nt A2DP-profiili 
kasutav Bluetoothi adapter) ei ole autokomplektiga ühendatud.

• Veenduge, et telefon või muusikapleier on korralikult 
autokomplektiga ühendatud.

• Veenduge, et autokomplekt on korralikult autoraadio stereosisendiga 
ühendatud. Vaadake jaotist "Ühendamine autoraadiosüsteemiga" 
lk 32 või pidage nõu autokomplekti paigaldajaga.

Autoraadio ei vaiki kõne vastuvõtmisel.
Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas 
autoraadio vaigistuskaabel on õigesti ühendatud.

■ Muud probleemid
Autokomplekt ei lülitu sisse, kui auto süüde sisse lülitada.
Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas 
süüteandur on õigesti ühendatud.

Kui seade on autokomplektiga ühendatud, siis mobiiltelefoni akut ei 
laeta.
Kontrollige, kas mobiiltelefon on autokomplektiga kaasasoleva 
laadimiskaabli abil ühendatud.



P a i g a l d u s

31

8. Paigaldus

■ Ohutusteave
Autokomplekti paigaldamisel tuleb järgida alltoodud ohutusnõudeid.

• Autokomplekti võib remontida ja autosse paigaldada vaid vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist, kes kasutab selleks tööks Nokia 
originaaltarvikuid, mis on lisatud seadme müügikomplekti. Vale 
paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada autokomplektile 
antud garantii. 

Lõppkasutaja peab arvestama sellega, et autokomplekt on keerukas 
tehniline seade, mille paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid 
töövahendeid ning vastavaid oskusi. 

• Selle juhendi juhised autokomplekti paigaldamiseks sõidukisse on 
vaid üldist laadi. Kuna saadaval on väga erinevaid auto tüüpe ja 
mudeleid, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse sõiduki 
jaoks paraku võimatu. Sõiduki kohta saate täiendavat teavet sõiduki 
tootjalt.

• Autokomplekt on mõeldud kasutamiseks autodes, millel on 12-
voldine negatiivne maandus. Kui kasutada seadet teise toitepinge või 
polaarsusega, võib see seadme rikkuda.

• Uuemates autodes on pardakompuutrid, kuhu on salvestatud sõiduki 
kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib 
tekitada andmekao ning vajaduse süsteem taaslähtestada, mis on 
aja- ja töömahukas protsess.  Küsimuste korral pöörduge enne 
varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.

• Ärge ühendage autokomplekti seadmeid süütesüsteemi 
kõrgepingeahelasse.

• Autokomplekti osade paigaldamisel jälgige, et need ei häiri rooli- ega 
pidurisüsteemi ning muid tähtsaid juhtimissüsteeme (nt turvapadi). 
Autokomplekti ega selle osi ei tohi paigaldada nii, et liiklusõnnetuse 
või kokkupõrke korral võiksid need autos viibijaid vigastada.
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Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, 
veenduge, et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi 
nähtav.

• Autokomplekti paigaldaja annab teile nõu ja pakub muid 
paigaldusviise, kus paigaldamisel pole vaja teha kruviauke.

• Ärge auto hooldamise ajal suitsetage. Veenduge, et ümbruses ei ole 
lahtist tuld.

• Jälgige, et te ei kahjusta elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid 
ega ohutusseadmeid.

• Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt 
varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline 
kiirusekontroll, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Kui nimetatud 
süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.

• Veenduge, et kaablid on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud (ärge 
paigaldage juhtmeid autoistmete alla ning teravatele servadele).

■ Ühendamine autoraadiosüsteemiga
Autokomplekti ühendamiseks ühilduva autoraadioga on kolm meetodit. 
Valige sobiv ühendusvalik müügikomplektis olevate osade järgi.

Lisateavet vabakäeseadme HF-23 ühendusvalikute kohta leiate jaotisest 
"Vabakäeseade HF-23" lk 38.

Autokomplekti saate ühendada valjuhääldiga, mille näivtakistus on 
vähemalt kaks oomi. Autokomplekti optimaalne näivtakistus on neli 
oomi. Kui näivtakistus on üle 8 oomi, on väljundvõimsus märksa 
väiksem.

ISO-kaabli CA-152 kasutamine
Kui ühendate autokomplekti autoraadiosüsteemiga ISO-kaabliga 
CA-152, saate valida, kas kõnede jaoks kasutatakse autokomplekti 
võimendit ja muusika kuulamiseks autoraadio võimendit, või 
kasutatakse autokomplekti võimendit mõlema jaoks.
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Autokomplekti võimendi kasutamine kõnede tegemiseks ja 
muusika kuulamiseks
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio, kui helistate või kui 
teile saabub kõne või te kuulate muusikat seadmest, mis toetab 
Bluetoothi A2DP-profiili.

Autokomplekti sisse-ehitatud võimendit kasutatakse kõnede tegemiseks 
ja muusika kuulamiseks A2DP-seadmest.

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.

• Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende 
asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio 
kõlaritega.

• Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" 
kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendust ärge 
muutke.



P a i g a l d u s

34

• Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.

• Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-
kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel 
olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-
ühenduspessa.

2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

4. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

5. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Süsteemiliides.

Autokomplekti võimendi kasutamine kõnede tegemiseks ja 
autoraadio võimendi kasutamine muusika kuulamiseks
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.
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Autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamiseks 
seadmest, mis toetab A2DP-profiili. Autokomplekti sisse-ehitatud 
võimendit kasutatakse kõnede tegemiseks.

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.

• Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende 
asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio 
kõlaritega.

• Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" 
kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge 
muutke.

• Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.

• Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-
kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel 
olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-
ühenduspessa.



P a i g a l d u s

36

2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Lõigake läbi silmus, mis on joonisel kääridega tähistatud.

4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-
sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu 
autovarustuse komplekti).

5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Automaattuvastus.

Toitekaabli CA-153P kasutamine
Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Valjuhääldit SP-3 kasutatakse kõnede tegemisel, autoraadio võimendit 
ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamiseks seadmest, mis toetab 
A2DP Bluetooth-profiili.

1. Ühendage toitekaabli CA-153P vastavad juhtmed autoaku ja 
süüteanduriga (kui see on olemas). Ühendage autoraadio 
vaigistuskaabel (kui see on olemas) autoraadioga.
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2. Ühendage toitekaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.

3. Ühendage valjuhääldi SP-3 vabakäeseadme vastavasse 
ühenduspessa.

4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-
sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu 
autovarustuse komplekti).

5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofon MP-2 
vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.

6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu 
ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots 
vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispessa.

7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereþiimis ratast ja valige 
Seaded > Heli > Muusika väljund > Automaattuvastus. Või kui 
muusikate esitatakse läbi välise valjuhääldi (nt SP-3), valige 
Monokõlar, mitte Automaattuvastus.

Ärge kasutage vabakäeseadme sisemist võimendit, et esitada muusikat 
väliste valjuhääldite kaudu. Kui peate CA-153P kaabli kaitsme 
väljavahetama, kasutage kaitset võimsusmääraga 2 A või vähem.

■ Autokomplekti paigaldamine sõidukisse
Käesolevas jaotises kirjeldatakse autokomplekti paigaldamist sõidukisse. 
Seadme osade kohta vaadake jaotist "Komplekti osad" lk 11.

Autokomplekti osade paigaldamisel jälgige, et need ei häiri rooli- ega 
pidurisüsteemi ning muid tähtsaid juhtimissüsteeme (nt turvapadi). Kui 
paigaldate ekraani sellisesse kohta, kus võite avarii korral pea ära lüüa, 
ärge kinnitage ekraani kruvidega. Kasutage kahepoolset teipi.

Autokomplekti paigaldamine võib põhjustada häirete või muude 
hoiatusmärguannete (nagu tagurdamise hoiatussignaalid või põlema 
jäänud tulede signaal) vaigistamise. Lisateabe saamiseks võtke 
ühendust sõiduki tootja või esindajaga.
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Õige paigalduse näide ekraani alusele paigaldamisel

Vabakäeseade HF-23
Vabakäeseadmel on järgmised ühenduspesad.

1. Sisendseadme CU-10 ühenduspesa

2. Laadimiskaabli CA-134 ühenduspesa (ühilduva Nokia telefoni 
laadimiseks)

1 2 3 4

65 7 8 9
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3. Ekraani SU-34 ühendus

4. Mini-USB-pistik püsivara uuendamiseks

5. Mikrofoni MP-2 ühenduspesa

6. Stereoväljundid (standardsed RCA-ühenduspesad) autoraadio 
ühendamiseks vastavatesse ühenduspesadesse. Väljundid on 
aktiivsed ainult siis, kui kuulate muusikat seadmest, mis toetab 
Bluetoothi A2DP-profiili ja mis on autokomplektiga ühendatud.

7. Toitekaabli CA-153P ühenduspesa

8. ISO-kaabli CA-152 ühenduspesa

9. Valjuhääldi SP-3 ühenduspesa

Vabakäeseadme paigaldamisel jälgige, et mikrofoni ja valjuhääldi 
juhtmed ulatuvad valitud paigalduskohta.

Ärge paigaldage vabakäeseadet metallkorpusesse ega metallpinnale, 
kuna see halvendab Bluetooth-ühendust vabakäeseadme ja 
autokomplektiga ühendatud Bluetooth-seadme vahel. Ühenduse 
tagamiseks peab vabakäeseadme ja metallpinna vahele jääma 4 mm.

Paigaldage autokomplekt sobivate kinnitusvahenditega (ei kuulu 
müügikomplekti). Veenduge, et vabakäeseade on tugevalt paigale 
kinnitunud.

Sisendseade CU-10
Sisendseade peab asuma kättesaadavas kohas. Ärge paigaldage 
sisendseadet kohta, kuhu võite pea ära lüüa.

Veenduge, et sisendseadme kaabel ulatub vabakäeseadmeni. 
Sisendseadme võib paigaldada horisontaalselt juhi ja kõrvalsõitja 
istmete vahel olevale konsoolile, nii et sisendseadme klahvid jäävad 
auto esiosa poole.

Sisendseadme paigaldamisel toimige järgmiselt.

1. Kinnitage liimipadjake autos soovitud kohta: eemaldage padjakese 
kattepaber ja suruge padjake paika.
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Kattepaberi eemaldamisel ärge puudutage liimipinda. Veenduge, et 
pind, mille külge kavatsete padjakese liimida, pole niiske ega 
tolmune.

2. Eemaldage sisendseadme põhjal oleva padjakese ja autosse 
kinnitatud padjakese kattepaberid.

3. Suruge padjakesed tugevalt üksteise vastu ja veenduge, et 
sisendseade kinnitub tugevalt paigale.

Ekraan SU-34
Ekraan tuleb paigaldada nii, et see oleks hästi nähtav ning sinna, kus 
seda saab hõlpsalt vasakule, paremale, üles ja alla pöörata. 

Ekraani paigaldamisel jälgige, et see ei häiriks rooli- ega pidurisüsteemi 
ning muid tähtsaid sõiduki juhtimissüsteeme (k.a turvapadi).

Veenduge, et ekraani kaabel ulatub vabakäeseadmeni. Paigaldage 
ekraan armatuurlauale ülespidi.

Kattepaberi eemaldamisel ärge puudutage liimipinda.

Aluse kinnitamine armatuurlaua külge
Ekraani kasutamine alusega

1. Eemaldage kattepaber liimipadjalt ja kinnitage see aluse jala külge.

2. Asetage ekraani kaabel aluse kahe jala vahele ja lukustage paika.

3. Eemaldage kattepaber liimipadja teiselt poolelt ja suruge alus 
tugevalt vastu armatuurlauda.

Veenduge, et pind, mille külge kavatsete aluse liimida, pole niiske ega 
tolmune. 

Plaadi kinnitamine armatuurlaua külge
Ekraani kasutamine kinnitusplaadiga

1. Eemaldage kattepaber liimipadjalt ja kinnitage see plaadi külge.

2. Eemaldage kattepaber liimipadja teiselt poolelt ja suruge plaat 
tugevalt armatuurlaua külge kinnitatud kinnitusvahendi (nt 
kinnituskronsteini) külge.
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Kui kasutate plaadi kinnitamiseks liimipadjakeste asemel kruve, ärge 
kasutage kruve, kui kinnitate seda kohta, kuhu võite pea ära lüüa. 
Aukude puurimiseks kontrollige plaadi siseküljel olevaid markeeringuid, 
mis näitavad kruvide asukohta.

Kinnitage ekraan aluse ja plaadi külge
Ekraani kinnitamine aluse külge

1. Vajutage aluse kuulliitmik ekraani kaabli pistikul olevasse pessa (1).

2. Libistage ekraan pistiku külge (2).

3. Seadke ekraan õigesse asendisse (3).

Ekraani kinnitamine plaadi külge

1. Vajutage aluse või plaadi kuulliitmik ekraani kaabli pistikul olevasse 
pessa (1).

2. Libistage ekraan pistiku külge (2).

3

2

1



P a i g a l d u s

42

3. Seadke ekraan õigesse asendisse (3).

Kui peate kinnitust muutma, tõmmake pistik kuulliitmiku küljest lahti. 
Ekraani eemaldamiseks tõmmake see pistiku küljest lahti.

Mikrofon MP-2
Mikrofoni asukoha õige valik võib helikvaliteeti oluliselt parandada.

Parim koht, kuhu mikrofon paigaldada, on tahavaatepeegli piirkond. 
Paigaldage mikrofon nii, et see on suunatud juhi suu poole. Kaja 
vältimiseks paigaldage mikrofon autokomplekti valjuhääldist vähemalt 
ühe meetri kaugusele.

Veenduge, et mikrofoni kaabel ulatub vabakäeseadmeni.

Veenduge, et mikrofon ei jää ventilaatorist väljuvasse õhuvoolu. Ärge 
asetage mikrofoni juhet kütte-, ventilatsiooni- ega 
jahutussüsteemidesse. Mikrofoni kinnitamiseks kasutage kaasasolevat 
kahepoolset teipi, et vähendada auto tekitatud taustmüra, mis võib 
kõnede helikvaliteeti halvendada.

Ühendage mikrofoni pistik vabakäeseadme mikrofonipessa ja keerake 
pistikut päripäeva. Muud tüüpi mikrofonid peale autovarustuse 
komplekti kuuluva mikrofoni võivad helikvaliteeti halvendada.

3

2

1
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ISO-kaabel CA-152
Kui autokomplektiga on kaasas ka ISO-kaabel CA-152, saate 
autokomplekti hõlpsalt ISO-ühenduspesadega autoraadioga ühendada. 
Vaadake jaotist "Ühendamine autoraadiosüsteemiga" lk 32.

Liikumisandur
Vabakäeseade HF-23 sisaldab liikumisandurit, mis võimaldab 
autokomplektil automaatselt sisse lülituda, kui keerate süüdet ja 
hakkate sõitma. Liikumisandur töötab, kui see on aktiveeritud ja 
süüteandur pole ühendatud.

Liikumisanduri sisse- või väljalülitamiseks lülitage autokomplekt sisse, 
vajutage ootereþiimis ratast ja valige Seaded > Installimine > 
Süüteandur > Sisse.

■ Valikulised lisaseadmed
Autokomplekti saab täiendada valikuliste lisaseadmetega. Sobivate 
lisaseadmete valimisel pidage nõu müüja või tehnikuga. Kasutage 
üksnes heakskiidetud ja ühilduvaid lisaseadmeid.

Mobiiltelefonihoidik
Mobiilseadme kasutamiseks autos tuleb paigaldada vastav 
mobiilseadmehoidik. Seadmega ühilduvate hoidikute kohta küsige 
lisateavet edasimüüjalt.
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Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, veenduge 
et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi nähtav. 
Jälgige, et hoidik ei häiri rooli- ega pidurisüsteemi ning muid tähtsaid 
sõiduki juhtimissüsteeme (k.a turvapadi).

Paigaldusjuhised leiate hoidiku kasutusjuhendist.

Välisantenn
Välisantenn parandab autos mobiiltelefoniside vastuvõttu. 
Lisaseadmete kohta küsige täiendavat teavet edasimüüjalt.

Märkus. Selleks et järgida raadiosagedusliku välja kiirgusele 
kehtestatud piirnorme, kontrollige, et välisantenni ja inimeste vaheline 
kaugus oleks vähemalt 20 cm ning antennivõimendus ei ületaks 3 dBi.

■ Autokomplekti töö kontrollimine
Kui autokomplekt on paigaldatud, kontrollige, kas see töötab ning kas 
paigaldus vastab nõuetele. Vaadake ka jaotist "Tõrkeotsing" lk 28.

■ Tarkvarauuendused
Autokomplekti püsivara saab uuendada ühilduva arvutiga USB-kaabli 
kaudu (ei kuulu autokomplekti), mille ühes otsas on USB-pistik ja teises 
otsas mini-USB-pistik. Hoidke USB-kaabel püsivara uuendamisel ajal 
ühendatuna. Püsivara uuendamiseks peate arvutisse installiprogrammi 
laadima ja installima.

Uurige installiprogrammi, püsivara uuendusi ja lisateavet aadressilt 
www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.
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Hooldus ja korrashoid

Teie autokomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad 
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.

• Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge üritage autokomplekti lahti monteerida.

• Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele 
ja takistada selle tööd.

Kui autokomplekti töös esineb häireid, viige defektne seade lähimasse volitatud 
teenindusfirmasse.
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Täiendav ohutusalane teave

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat 
teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja 
esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud 
garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos 
oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, 
selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega 
plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi 
avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või 
monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja 
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.


