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Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pokyny. Poru¹enie týchto pravidiel mô¾e by» 
nebezpeèné alebo protizákonné. Ïal¹ie podrobnej¹ie informácie nájdete v tomto 
návode na pou¾itie.

Uchovávajte v¹etky miniatúrne SIM karty a príslu¹enstvo mimo dosahu malých 
detí.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Nezabudnite, ¾e bezpeèné riadenie motorového vozidla v cestnej 
premávke si vy¾aduje plnú pozornos» ka¾dého motoristu. Pou¾ívajte 
Roz¹írenú automobilovú súpravu  iba ak podmienky na ceste dovoåujú 
pou¾íva» ju bezpeène a overte si, èi miestne zákony/predpisy 
nezakazujú pou¾ívanie mobilných telefónov pri riadení motorového 
vozidla.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny mô¾u podlieha» ru¹eniu, ktoré mô¾e 
zhor¹i» ich výkon.

ODBORNÁ IN©TALÁCIA A SERVIS
Telefónne prístroje smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený 
odborník.

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

VÝMENA POISTIEK
Vyhorenú poistku nahraïte poistkou rovnakého typu a veåkosti. Nikdy 
nepou¾ívajte vy¹¹ie dimenzovanú poistku!
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Úvod

■ Va¹a Roz¹írená automobilová súprava CK-7W

In¹talácia zostavy Roz¹írenej automobilovej súpravy v kokpite

Roz¹írená automobilová súprava Nokia je urèená pre in¹taláciu do 
motorových vozidiel a umo¾òuje handsfree obsluhu a pou¾ívanie funkcií 
mobilného telefónu.

Osobitný dôraz bol kladený na rýchlu a jednoduchú in¹taláciu. Mobilný 
telefón mo¾no pripoji» k Roz¹írenej automobilovej súprave dvoma 
spôsobmi: pomocou voliteåného dr¾iaka telefónu s káblom, alebo cez 
bezdrôtové spojenie Bluetooth.

V niektorých krajinách mô¾e by» pou¾ívanie Roz¹írenej automobilovej 
súpravy obmedzené zákonom. Re¹pektujte prosím platné pravidlá a 
predpisy.
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■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth je medzinárodná norma pre 
bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti. Umo¾òuje vám vytvori» 
medzi va¹ou Roz¹írenou automobilovou súpravou a kompatibilným 
prístrojom bezdrôtové spojenie na vzdialenos» do 10 metrov. 

Roz¹írená automobilová súprava je urèená pre pou¾itie s ktorýmkoåvek 
mobilným telefónom, podporujúcim Bluetooth Handsfree profil 
(Bluetooth HFP).

Bezdrôtové spojenie medzi kompatibilnými prístrojmi, vytvorené 
pomocou technológie Bluetooth, je pre u¾ívateåa bezplatné. 
V niektorých krajinách mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie Bluetooth 
zariadení. Informujte sa u miestnych úradov.

■ Prístupový kód Bluetooth
Keï budete chcie» prvý raz vytvori» bezdrôtové spojenie s 
kompatibilným prístrojom pomocou technológie Bluetooth, budete 
musie» zada» prístupový kód, aby sa prístroje spárovali.

Prístupový kód je 0000.
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1. Zaèíname

■ Prehåad

Roz¹írená automobilová súprava sa skladá zo súèastí, ktoré vidíte na 
obrázku.

• 1 Handsfree jednotka HF-5 s montá¾nou doskou MK-2

• 2 Tlaèidlo diaåkového ovládania CU-7 

• 3 Reproduktor HFS-12 

• 4 Mikrofón  MP-2 

• 5 Súprava káblov PCU-4 

• 6 Dátový kábel CA-27 

• 7 Kábel nabíjaèky CA-116
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■ Pou¾itie doplnkov
V závislosti od konfigurácie mô¾ete pre doplnenie svojej Roz¹írenej 
automobilovej súpravy vyu¾i» ¹iroký výber voliteåných doplnkov. Pred 
zaèiatkom in¹talácie sa poraïte s odborníkom, aké doplnky najlep¹ie 
vyhovujú va¹im potrebám. Pou¾ívajte iba schválené doplnky. Dbajte na 
to, aby boli k va¹ej Roz¹írenej automobilovej súprave pripojené iba 
kompatibilné produkty. 

Dr¾iak telefónu
Dr¾iak telefónu urèený pre kompatibilný mobilný telefón budete 
potrebova», ak chcete mobilný telefón pripoji» k handsfree jednotke 
priamo cez dátový kábel.

Anténová prípojka
Anténová prípojka je potrebná pre zapojenie vonkaj¹ej antény. Pre 
mobilné telefóny a dr¾iaky mobilných telefónov sa dodáva ¹iroký 
sortiment anténových prípojok. Anténová prípojka zlep¹uje príjem 
mobilného telefónu vo vozidle. 

GSM anténa
Kompatibilná GSM anténa zabezpeèuje optimálne bezdrôtové spojenie.

Ak máte in¹talovanú vonkaj¹iu anténu, nezabudnite, ¾e pre dodr¾anie 
po¾iadaviek na rádiofrekvenènú expozíciu pre mobilné vysielacie 
zariadenia je potrebné udr¾iava» medzi anténou a v¹etkými osobami 
minimálnu vzdialenos» 20 cm.
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2. In¹talácia

■ Bezpeènostné informácie
Pri in¹talácii Roz¹írenej automobilovej súpravy je potrebné re¹pektova» 
nasledujúce základné bezpeènostné pravidlá.

Upozornenie: 
• Iba vy¹kolený personál smie vykonáva» servis Roz¹írenej 

automobilovej súpravy a in¹talova» ju do vozidla. Chybná 
in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u 
spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, vz»ahujúcich sa na 
zariadenie. 

• Roz¹írenú automobilovú súpravu smie in¹talova» iba 
vy¹kolený servisný technik s pou¾itím schválených 
originálnych súèiastok Nokia, dodávaných v predajnom 
balení. Koncoví u¾ívatelia nesmú zabúda», ¾e Roz¹írená 
automobilová súprava obsahuje zlo¾ité technické 
zariadenie, ktoré si vy¾aduje odbornú in¹taláciu pomocou 
¹peciálnych nástrojov a odborných znalostí.

• Upozoròujeme, ¾e pokyny v tomto návode na in¹taláciu sú 
v¹eobecnými pravidlami, ktoré sa vz»ahujú na in¹taláciu 
Roz¹írenej automobilovej súpravy v automobile. Vzhåadom 
na ¹iroké spektrum typov a modelov automobilov na trhu 
tento návod nemô¾e zohåadni» individuálne technické 
po¾iadavky pre konkrétne typy vozidiel. Obrá»te sa na 
výrobcu vozidla po ïal¹ie podrobné informácie pre 
príslu¹ný typ vozidla.

• Roz¹írená automobilová súprava je vhodná iba do vozidiel s 
rozvodom 12 V s uzemneným záporným pólom. Pri pou¾ití 
iného napájacieho napätia alebo obrátenej 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 
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spôsobi» stratu dát, ktorá si vy¾iada pracnú reinicializáciu 
systému. Ak máte akékoåvek obavy, obrá»te sa pred zaèatím 
in¹talaèných prác na predajcu automobilu. 

• Nepripájajte súèasti Roz¹írenej automobilovej súpravy k 
vysokonapä»ovým vedeniam systému zapaåovania.

• V¹etko vybavenie musí by» in¹talované tak, aby neru¹ilo 
prevádzku vozidla.

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

• Konzolu dr¾iaka telefónu je treba upevni» na prístrojovú 
dosku alebo iné miesto v kokpite, kde je displej dobre 
viditeåný pre u¾ívateåa a súèasne neru¹í riadenie a 
prevádzku automobilu. Tlaèidlá telefónu musia by» 
v pohodlnom dosahu vodièa. 

• Dbajte na to, aby pri in¹talácii Roz¹írenej automobilovej 
súpravy nedo¹lo k po¹kodeniu systému riadenia a 
brzdového systému alebo ktoréhokoåvek systému, 
dôle¾itého pre riadnu prevádzku auta. Skontrolujte a 
ubezpeète sa, ¾e dráhy, ktorými sa rozpína airbag, nie sú 
nijakým spôsobom blokované alebo obmedzené.

• Poèas práce v aute nefajèite. Presvedète sa, ¾e 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.

• Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované 
alebo nedostatoène tienené elektronické systémy 
v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy 
vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové 
systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, 
airbagové systémy). V prípade, ¾e zaznamenáte poruchu 
alebo zmeny v prevádzke takéhoto systému, obrá»te sa na 
výrobcu vá¹ho automobilu.
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• Zabezpeète ulo¾enie káblov v dráhach, na ktorých nebudú 
vystavené mechanickému opotrebovaniu a námahe (aby 
neboli vedené napríklad pod sedadlami alebo cez ostré 
hrany).

■ Usporiadanie 
Roz¹írená automobilová súprava v princípe ponúka pre in¹taláciu dve 
rozdielne základné konfigurácie. 

Pripojenie mobilného telefónu pomocou bezdrôtovej 
technológie Bluetooth
Aby ste mohli vytvori» spojenie z kompatibilného mobilného telefónu na 
handsfree jednotku, musia by» tieto dve zariadenia najskôr spárované.

Pre toto usporiadanie je potrebný kompatibilný mobilný telefón, 
podporujúci bezdrôtovú technológiu Bluetooth. 
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Pripojenie mobilného telefónu pomocou dátového kábla 
a dr¾iaka telefónu
Pri spojení cez dátový kábel je kompatibilný mobilný telefón pripravený 
na pou¾itie s Roz¹írenou automobilovou súpravou po vlo¾ení do dr¾iaka 
telefónu.

V závislosti od vá¹ho mobilného telefónu a vybavenia vá¹ho vozidla 
mô¾u by» potrebné doplnky ako dr¾iak telefónu, anténová prípojka alebo 
vonkaj¹ia anténa.
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■ In¹talácia Roz¹írenej automobilovej súpravy 
Pozrite si èas» „Úvod" na strane 5, kde nájdete príklad vhodnej in¹talácie 
zostavy Roz¹írenej automobilovej súpravy.

Handsfree jednotka

Pri in¹talácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble k mikrofónu a 
reproduktoru dosiahli na miesta, kam chcete tieto súèasti in¹talova».

Nein¹talujte handsfree jednotku do uzavretej kovovej skrine alebo na 
miesto, kde by bola tienená pred rádiovými vlnami, preto¾e by to mohlo 
znemo¾ni» spojenie cez Bluetooth.

Pri montá¾i jednotky najskôr upevnite montá¾nu dosku, dodanú 
s Roz¹írenou automobilovou súpravou, a potom na òu upevnite 
handsfree jednotku skrutkou, ktorá prechádza cez jednotku. Nakoniec 
do vybrania vlo¾te kryt, oznaèený logom Nokia, a zatlaète ho na miesto.
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Tlaèidlo diaåkového ovládania
Tlaèidlo diaåkového ovládania je potrebné umiestni» tak, aby bolo 
v pohodlnom dosahu u¾ívateåa. Umiestnite ho v¹ak tak, aby bolo mo¾né 
in¹talova» kábel pre prepojenie s handsfree jednotkou. Vhodným 
miestom pre in¹taláciu tlaèidla diaåkového ovládania je konzola medzi 
prednými sedadlami.

Pre upevnenie tlaèidla diaåkového ovládania pou¾itie dodanú pásku so 
suchým zipsom. Najskôr oddeåte od seba dve èasti suchého zipsu. Ako 
prvý upevnite pásik s háèikmi: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany 
(A) a nalepte pásik na po¾adované miesto vo va¹om aute (B). 
Skontrolujte, ¾e povrch, na ktorý chcete pásik prilepi», je suchý a 
nenachádza sa na òom neèistota a prach.

Potom upevnite pásik s oèkami. strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany 
(C) a nalepte pásik na spodnú stranu tlaèidla diaåkového ovládania.

Tlaèidlo diaåkového ovládania (D) pevne pritlaète na pásik s háèikmi, 
nalepený v aute.

Reproduktor
Aby ste zabezpeèili dobrú kvalitu zvuku, in¹talujte reproduktor tak, aby 
smeroval k u¾ívateåovi. Odporúèame namontova» reproduktor 
v minimálnej vzdialenosti 1 metra od mikrofónu, aby nedochádzalo 
k spätnej väzbe.

Roz¹írená automobilová súprava podporuje aj prepojenie 
s kompatibilným systémom autorádia. Ak chcete pre výstup zvuku 
pou¾i» autorádio, in¹talované vo vozidle, po¾iadajte o odbornú radu 
svojho servisného technika.

Zapojte reproduktor alebo kompatibilný systém autorádia do výstupu 
„SPEAKER”.

A
B C D
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Mikrofón
Pozorný výber miesta in¹talácie mikrofónu zabezpeèí vy¹¹iu kvalitu 
prenosu hlasu.

In¹talujte mikrofón pribli¾ne 30 cm od hlavy u¾ívateåa a umiestnite ho 
tak, aby smeroval k ústam u¾ívateåa. Skúsenos» ukázala, ¾e najlep¹ie 
miesta sú pri spätnom zrkadle a pri slneènej clone. Odporúèame 
umiestni» mikrofón v minimálnej vzdialenosti 1 metra od telefónneho 
reproduktora Roz¹írenej automobilovej súpravy, aby nedochádzalo 
k spätnej väzbe.

Dbajte na to, aby bol mikrofón in¹talovaný v mieste, kde nebude 
vystavený prúdom vzduchu z vetrania automobilu. Neukladajte kábel 
mikrofónu do vyhrievacieho, ventilaèného alebo klimatizaèného 
systému. Na upevnenie mikrofónu pou¾ite dodanú obojstrannú lepiacu 
pásku, ktorá zabráni prenosu hluku z kon¹trukcie auta do interiéru.

Konektor mikrofónu zasuòte do zásuvky "MIC" na handsfree jednotke a 
otoèením v smere hodinových ruèièiek ho pevne zaistite.

Upozornenie: Pou¾itie iného mikrofónu ne¾ toho, ktorý sa 
dodáva s Roz¹írenou automobilovou súpravou (MP-2) mô¾e, 
nepriaznivo ovplyvni» kvalitu prenosu.

Súprava káblov
Vodièe, ktoré sú súèas»ou káblového rozvodu, je treba zapoji» podåa 
schémy zapojenia. 

• Èierny vodiè zapojte k uzemneniu vozidla (GND).
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• ®ltý vodiè zapojte do konektora MUTE na autorádiu.

Ak va¹e autorádio nemá konektor pre vypnutie zvuku, tento vodiè 
mô¾e zosta» nezapojený. V tomto prípade sa zvuk autorádia poèas 
hovoru automaticky nevypne.

Vypínanie zvuku autorádia mô¾ete zabezpeèi» dodatoèným relé. Po 
prijatí hovoru Roz¹írená automobilová súprava prepne ¾ltý vodiè 
(MUTE) na zem, èím sa vypne zvuk autorádia. Po ukonèení hovoru sa 
¾ltý vodiè odpojí od zeme a zvuk rádia sa zapne. 

• Modrý vodiè zapojte na svorku IGNS vo vozidle cez dodanú 1A 
poistku.

Niektoré vozidlá nie sú vybavené svorkou IGNS. Toto pripojenie nie je 
pre prevádzku Roz¹írenej automobilovej súpravy nutné, modrý vodiè 
mô¾ete necha» nezapojený. V takomto prípade sa v¹ak Roz¹írená 
automobilová súprava nebude automaticky vypína» pri vypnutí 
zapaåovania. Aby nedopatrením nedochádzalo k vybitiu autobatérie, 
Roz¹írená automobilová súprava sa automaticky vypína po dvoch 
minútach, ak k nej cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez 
dátový kábel nie je pripojený mobilný telefón.

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

©tvorkolíková zásuvka káblového zväzku sa zapája do konektora „DC” na 
handsfree jednotke.

Dátový kábel
Dátový kábel spája handsfree jednotku s kompatibilným mobilným 
telefónom cez dr¾iak telefónu.

Zapojte jeden koniec kábla do zásuvky „PHONE" na handsfree jednotke a 
druhý koniec do dr¾iaka telefónu.

Ak chcete pou¾íva» Roz¹írenú automobilovú súpravu iba cez bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth, dátový kábel nie je treba zapája».
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Kábel nabíjaèky
Kábel nabíjaèky vám umo¾òuje nabíja» kompatibilný mobilný telefón, 
ktorý je pripojený k roz¹írenej súprave do auta prostredníctvom 
bezdrôtovej technológie Bluetooth.  

Kábel nabíjaèky sa mô¾e pou¾i» s kompatibilnými zariadeniami Nokia, 
ktoré sú vybavené 2,0 mm zásuvkou. 

■ Funkèná skú¹ka
Po in¹talácii je treba Roz¹írenú automobilovú súpravu preskú¹a», aby ste 
sa ubezpeèili, ¾e správne funguje. Pri preverovaní funkcií zariadenia 
skontrolujte aj to, èi jeho in¹talácia nijakým spôsobom neru¹í vodièa pri 
riadení vozidla.
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3. Uvedenie Roz¹írenej 
automobilovej súpravy do prevádzky

Kompatibilný mobilný telefón mo¾no pripoji» k Roz¹írenej 
automobilovej súprave dvoma spôsobmi: cez bezdrôtové spojenie 
Bluetooth alebo káblom pomocou kompatibilného dr¾iaka telefónu.

■ Pripojenie mobilného telefónu pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth

Keï prvý raz vytvárate bezdrôtové spojenie z Roz¹írenej automobilovej 
súpravy pomocou technológie Bluetooth, musíte handsfree jednotku 
spárova» s pou¾ívaným kompatibilným mobilným telefónom. To staèí 
spravi» raz: potom sa u¾ zariadenia budú rozpoznáva» a vytvára» 
spojenie automaticky.

Upozornenie: Ak chcete vytvori» spojenie pomocou bezdrôtovej 
technológie Bluetooth, nesmie by» v dr¾iaku súpravy vlo¾ený 
mobilný telefón.

Párovanie s vyu¾itím prístupového kódu Bluetooth
1. Skontrolujte, ¾e mobilný telefón je zapnutý a batéria je nabitá.

2. Zapnite Roz¹írenú automobilovú súpravu: Ïal¹ie informácie nájdete 
v èasti „Zapnutie a vypnutie Roz¹írenej automobilovej súpravy“ na 
strane 21.

3. Otvorte Bluetooth menu mobilného telefónu a aktivujte funkciu 
Bluetooth.

4. Urobte po¾adované nastavenia na mobilnom telefóne, aby sa 
aktivovalo vyhåadávanie Bluetooth zariadení v okolí telefónu. Ïal¹ie 
informácie o potrebnom nastavení mobilného telefónu nájdete 
v príslu¹nom návode na pou¾itie.

5. Zo zoznamu nájdených Bluetooth zariadení vyberte Roz¹írenú 
automobilovú súpravu.

6. Na výzvu zadajte prístupový kód Bluetooth 0000.
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7. Mobilný telefón je teraz spárovaný s Roz¹írenou automobilovou 
súpravou a je pripravený na prevádzku. 

Upozornenie: Roz¹írená automobilová súprava mô¾e vytvori» 
bezdrôtové spojenie Bluetooth s jediným kompatibilným 
mobilným telefónom. Preto musíte ukonèi» alebo preru¹i» 
prípadné iné existujúce bezdrôtové spojenie Bluetooth.

Automatické párovanie s kompatibilným mobilným 
telefónom
1. Urobte na mobilnom telefóne príslu¹né nastavenia, aby sa spároval 

s Roz¹írenou automobilovou súpravou bez toho, aby vy¾adoval 
osobitné potvrdzovanie alebo prihlasovanie. Ïal¹ie informácie o 
potrebnom nastavení mobilného telefónu nájdete v príslu¹nom 
návode na pou¾itie.

2. Zapnite Roz¹írenú automobilovú súpravu. 

3. Roz¹írená automobilová súprava teraz zaène automatické 30-
sekundové vyhåadávanie mobilných telefónov, ktoré s òou boli 
v minulosti spárované cez prístupový kód Bluetooth. Roz¹írená 
automobilová súprava sa spáruje s mobilným telefónom, s ktorým 
bola spárovaná naposledy. Aktívne vyhåadávanie Bluetooth zariadení 
signalizuje blikajúca kontrolka na tlaèidle diaåkového ovládania. 

■ Pripojenie mobilného telefónu cez dátový kábel
Ak pou¾ívate tento druh pripojenia, je mobilný telefón pripravený na 
pou¾itie s Roz¹írenou automobilovou súpravou po vlo¾ení do dr¾iaka 
telefónu; prístroje nie je potrebné párova».

Ak je mobilný telefón vlo¾ený do dr¾iaka telefónu, pripojeného 
k Roz¹írenej automobilovej súprave dátovým káblom, je tento telefón 
aktívnym zariadením a nebudete môc» vytvori» spojenie so ¾iadnym 
zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Vlo¾enie mobilného 
telefónu, ktorý má aktívne bezdrôtové spojenie Bluetooth, do dr¾iaka 
telefónu zapojeného do Roz¹írenej automobilovej súpravy spôsobí 
automatické ukonèenie bezdrôtového spojenia cez Bluetooth.
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4. Obsluha

Roz¹írenú automobilovú súpravu mô¾ete ovláda» tlaèidlom diaåkového 
ovládania alebo cez tlaèidlá kompatibilného mobilného telefónu.

■ Tlaèidlo diaåkového ovládania

1 Tlaèidlo má ¹tyri spôsoby pou¾itia:
• Stlaèenie

• Stlaèenie a pridr¾anie (pribli¾ne na 1 sekundu)

• Dve krátke stlaèenia

• Stlaèenie a dlhé pridr¾anie (viac ne¾ 10 sekúnd)

2 Prstenec má 2 spôsoby pou¾itia:
• Otoèenie doåava

• Otoèenie doprava

3 Indikaèná kontrolka má tri stavy:
• Svieti

• Bliká

• Zhasnutá
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■ Zapnutie a vypnutie Roz¹írenej automobilovej 
súpravy 

Keï zapnete zapaåovanie auta, Roz¹írená automobilová súprava sa 
automaticky zapne. Zapnutie Roz¹írenej automobilovej súpravy 
oznamuje rozsvietenie indikaènej kontrolky.

Keï vypnete zapaåovanie auta, Roz¹írená automobilová súprava sa 
vypne a indikaèná kontrolka zhasne.

Ak je Roz¹írená automobilová súprava in¹talovaná bez zapojenia kábla 
k snímaèu zapaåovania (IGNS), zapnete ju krátkym stlaèením tlaèidla 
alebo vlo¾ením kompatibilného mobilného telefónu do dr¾iaka 
mobilného telefónu, ak ho máte in¹talovaný.

Upozornenie: Ak bola Roz¹írená automobilová súprava 
in¹talovaná bez pou¾itia kábla IGNS, zostane po zapnutí 
v prevádzke, kým bude v dr¾iaku telefónu vlo¾ený kompatibilný 
mobilný telefón.

Ak nie je vytvorené spojenie s mobilným telefónom, Roz¹írená 
automobilová súprava sa po 2 minútach vypne.

■ Obsluha Roz¹írenej automobilovej súpravy
Cez tlaèidlo diaåkového ovládania máte prístup k nasledujúcim funkciám 
telefónu:

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla.

Ukonèenie hovoru
Aktívny hovor ukonèíte stlaèením tlaèidla.

Odmietnutie hovoru
Ak hovor nechcete prija», stlaète a pridr¾te tlaèidlo.
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Volanie
Vyberte po¾adovanú polo¾ku z telefónneho zoznamu mobilného 
telefónu alebo navoåte po¾adované èíslo na svojom mobilnom telefóne. 

Opakovanie voåby
Ak chcete znova zavola» na èíslo, ktoré ste volali naposledy, dvakrát 
krátko stlaète tlaèidlo.

Hlasová voåba
Mô¾ete pou¾íva» hlasové menovky, ktoré máte ulo¾ené v mobilnom 
telefóne.

1. Ak chcete aktivova» hlasovú voåbu, stlaète a pridr¾te tlaèidlo, kým sa 
neozve tón.

2. Vyslovte hlasovú menovku.

3. Mobilný telefón hlasovú menovku prehrá a navolí príslu¹né telefónne 
èíslo.

Podrobnosti o pou¾ívaní hlasovej voåby nájdete v návode na pou¾itie 
svojho mobilného telefónu.

Upozornenie: Niektoré mobilné telefóny nepodporujú v¹etky 
funkcie, popísané v tomto návode na pou¾itie.

Nastavenie hlasitosti
Hlasitos» v reproduktore mô¾ete upravi» otáèaním prstenca.

Manuálne vyhåadávanie Bluetooth zariadení
Ak nemáte vytvorené spojenie s mobilným telefónom, mô¾ete spusti» 
manuálne vyhåadávanie mobilného telefónu, podporujúceho bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth.

Ak chcete aktivova» funkciu vyhåadávania Bluetooth zariadení cez 
Roz¹írenú automobilovú súpravu, stlaète a pridr¾te tlaèidlo.

Keï je aktívne vyhåadávanie Bluetooth zariadení, indikaèná kontrolka 
bliká.
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Vymazanie zoznamu párovaných Bluetooth zariadení
Roz¹írená automobilová súprava si uchováva zoznam posledných 7 
Bluetooth zariadení, s ktorými bola spárovaná.

Zoznam párovaných Bluetooth zariadení mô¾ete vymaza». Aby ste 
zoznam mohli vymaza», musíte Roz¹írenú automobilovú súpravu vypnú» 
(kontrolka zhasne).

Stlaète a pridr¾te tlaèidlo, kým nezaznie zvukový signál, oznamujúci 
vymazanie zoznamu.

Prepnutie z handsfree re¾imu na mobilný telefón
• Ak ste pripojili kompatibilný mobilný telefón k Roz¹írenej 

automobilovej súprave pomocou dátového kábla, na prepnutie 
prevádzky z handsfree re¾imu na mobilný telefón staèí vybra» telefón 
z dr¾iaka.

• Keï telefón vrátite do dr¾iaka, prevádzka sa prepne spä» do 
handsfree re¾imu. Mobilný telefón sa teraz pou¾íva v handsfree 
re¾ime cez Roz¹írenú automobilovú súpravu.

• Ak ste pripojili mobilný telefón k Roz¹írenej automobilovej súprave 
cez technológiu Bluetooth, mô¾ete prepnú» aktívny hovor 
z Roz¹írenej automobilovej súpravy na mobilný telefón alebo 
naopak. Stlaète a pridr¾te tlaèidlo alebo pou¾ite príslu¹nú funkciu na 
mobilnom telefóne.
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Starostlivos» a údr¾ba

Va¹a Roz¹írená automobilová súprava je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a 
vyhotovením a je treba, aby ste s òou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce 
odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky záruèné podmienky a zabezpeèi» 
mnohoroèné pou¾ívanie tohoto výrobku.

• V¹etky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Udr¾ujte Roz¹írenú automobilovú súpravu v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a 
najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov.

• Nepou¾ívajte a neprechovávajte Roz¹írenú automobilovú súpravu v pra¹nom 
a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jej pohyblivých èastí.

• Nepokú¹ajte sa Roz¹írenú automobilovú súpravu otvori». Neodborná 
manipulácia mô¾e spôsobi» jej po¹kodenie.

• Na èistenie Roz¹írenej automobilovej súpravy a tlaèidla diaåkového ovládania 
nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe, obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné 
saponáty. 

• Roz¹írenú automobilovú súpravu ani tlaèidlo diaåkového ovládania nefarbite. 
Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti súpravy a znemo¾ni» jej správne 
fungovanie.

Ak Roz¹írená automobilová súprava alebo tlaèidlo diaåkového ovládania správne 
nefunguje, zverte porúchanú súèas» najbli¾¹iemu kvalifikovanému servisnému 
stredisku. Jeho pracovníci vám pomô¾u a v prípade potreby sa postarajú o servis.


