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D l a  w ³ a s n e g o  b e z p i e c z e ñ s t w a
Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
tych wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji znajdziesz w pe³nej instrukcji obs³ugi i instalacji.

NIE RYZYKUJ
Nie w³±czaj urz±dzenia w miejscach, w których zabrania siê 
korzystaæ z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy mo¿e to 
spowodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. 
Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy 
miej na uwadze przede wszystkim bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na 
zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTÊPIE
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie, gdy 
znajdziesz siê na stacji benzynowej, w sk³adzie chemikaliów lub 
rejonie odpalania ³adunków wybuchowych.

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISU
Ten produkt mo¿e byæ instalowany i naprawiany wy³±cznie przez 
wykwalifikowany personel.

AKCESORIA
U¿ywaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do u¿ytku. Nie pod³±czaj 
niezgodnych produktów.

Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niezgodnych produktów.
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S z y b k i  s t a r t
Szybki start

W tej czê¶ci opisano podstawowe funkcje zestawu samochodowego. 
Szczegó³owe instrukcje mo¿na znale¼æ w odpowiednich czê¶ciach 
niniejszej instrukcji obs³ugi.

■ Pierwsza konfiguracja
1. W³±cz zestaw samochodowy (zob. str. 15) i urz±dzenie mobilne.

2. Je¶li zostanie wy¶wietlony monit o wybranie jêzyka, obróæ tarczê 
NaviTM (dalej nazywan± tarcz±), aby przewin±æ do odpowiedniego 
jêzyka, a nastêpnie naci¶nij j±.

3. W³±cz funkcjê Bluetooth w urz±dzeniu i skonfiguruj po³±czenie 
Bluetooth miêdzy zestawem samochodowym i urz±dzeniem.

■ Pilot zdalnego sterowania
1. Klawisz wybierania g³osowego/

wyciszania

Naci¶nij klawisz wybierania 
g³osowego, aby wyciszyæ lub 
wy³±czyæ wyciszenie po³±czenia 
albo uaktywniæ wybieranie g³osowe 
w zgodnym urz±dzeniu mobilnym, 
gdy nie ma ¿adnego trwaj±cego 
po³±czenia.

2. Klawisz prze³±czania

Naci¶nij klawisz prze³±czania, aby 
prze³±czyæ siê miêdzy pierwszym 
i drugim pod³±czonym urz±dzeniem 
(g³ównym i dodatkowym), 
gdy funkcja po³±czenia 
wielopunktowego jest aktywna.
6



S z y b k i  s t a r t
3. Tarcza Navi

• Aby wprowadziæ numer telefonu lub u¿yæ prostego wybierania, 
w trybie gotowo¶ci obróæ tarczê w lewo.

• Aby wyszukaæ kontakt na li¶cie kontaktów, w trybie gotowo¶ci 
obróæ tarczê w prawo.

• Aby ustawiæ g³o¶no¶æ podczas po³±czenia lub przewin±æ elementy 
menu, obróæ tarczê w lewo lub w prawo.

• Aby na przyk³ad wybraæ Menu w trybie gotowo¶ci lub pod¶wietliæ 
funkcjê w menu, naci¶nij tarczê.

4. Klawisz po³±czeñ

• Aby nawi±zaæ lub odebraæ po³±czenie albo prze³±czyæ miêdzy 
aktywnym i zawieszonym po³±czeniem, naci¶nij klawisz po³±czeñ.

• Aby wy¶wietliæ listê ostatnio wybieranych numerów w trybie 
gotowo¶ci, naci¶nij klawisz po³±czeñ.

• Aby ponownie wybraæ ostatnio wybrany numer w trybie 
gotowo¶ci, naci¶nij dwukrotnie klawisz po³±czeñ.

5. Klawisz koñczenia po³±czeñ

• Aby zakoñczyæ lub odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij klawisz 
koñczenia po³±czeñ.

• Aby usun±æ poprzednio wprowadzony znak podczas wpisywania 
tekstu lub cyfr, naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ.

• Aby powróciæ do poprzedniego poziomu menu lub widoku, 
naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ.

• Aby powróciæ do trybu gotowo¶ci z funkcji menu, naci¶nij 
i przytrzymaj klawisz koñczenia po³±czeñ przez oko³o 2 sekundy.

Porada: Je¶li bateria pilota zdalnego sterowania jest 
roz³adowana, aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, 
mo¿na nacisn±æ klawisz zasilania.
7



W p r o w a d z e n i e
1. Wprowadzenie

Zestaw samochodowy Nokia CK-200 umo¿liwia nawi±zywanie 
i odbieranie po³±czeñ bez u¿ycia r±k. Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ 
skopiowania listy kontaktów z dwóch zgodnych urz±dzeñ mobilnych 
do zestawu samochodowego oraz wy¶wietlania kontaktów na 
wbudowanym wy¶wietlaczu w celu nawi±zywania po³±czeñ za 
po¶rednictwem pod³±czonego urz±dzenia.

Zestaw samochodowy jest dostarczany wraz z bezprzewodowym 
pilotem zdalnego sterowania, który umo¿liwia ³atw± obs³ugê zestawu 
na odleg³o¶æ.

Za pomoc± technologii Bluetooth mo¿na po³±czyæ zestaw 
samochodowy z dwoma zgodnymi urz±dzeniami jednocze¶nie.

Zanim zlecisz profesjonaln± instalacjê zestawu samochodowego 
i zaczniesz go u¿ywaæ, uwa¿nie przeczytaj niniejsz± instrukcjê. 
Przeczytaj te¿ instrukcjê obs³ugi urz±dzenia, które chcesz po³±czyæ 
z tym zestawem. Najnowsze instrukcje, dodatkowe informacje i pliki 
do pobrania zwi±zane z produktem firmy Nokia mo¿na znale¼æ pod 
adresem www.nokia.com/support.

Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne czê¶ci. Nale¿y je przechowywaæ 
w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

Ostrze¿enie: Gniazda tego urz±dzenia mog± zawieraæ ¶ladowe ilo¶ci 
niklu. D³u¿szy kontakt skóry z tymi elementami mo¿e spowodowaæ 
reakcjê alergiczn± u osób uczulonych na nikiel.

■ Informacje o tym dokumencie
Konfiguracja i obs³uga zosta³y opisane w czê¶ciach „Pierwsze kroki”, 
str. 10, „Podstawy obs³ugi”, str. 20 oraz „Ustawienia”, str. 27. 

Wskazówki dotycz±ce rozwi±zywania problemów mo¿na znale¼æ 
w czê¶ci „Rozwi±zywanie problemów”, 30.
8



W p r o w a d z e n i e
Sposób instalacji w samochodzie zosta³ opisany w czê¶ci „Instalacja”, 
str. 32. Zestaw samochodowy mo¿e zainstalowaæ tylko 
wykwalifikowany specjalista przy u¿yciu dostarczonych w komplecie 
oryginalnych czê¶ci firmy Nokia.

■ Aktualizacje oprogramowania
Oprogramowanie zestawu samochodowego mo¿na zaktualizowaæ.

Pobierz aplikacjê Nokia Car Kit Updater z witryny 
www.nokia.com/support i zainstaluj j± na zgodnym komputerze.

Aby pod³±czyæ wy¶wietlacz zestawu samochodowego do komputera, 
u¿yj kabla USB do transmisji danych ze standardow± wtyczk± USB po 
jednej stronie i wtyczk± microUSB po drugiej stronie. Kabel jest 
sprzedawany oddzielnie.

Otwórz aplikacjê Updater i postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi 
instrukcjami. Nie od³±czaj kabla USB podczas aktualizacji 
oprogramowania.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie zgodnych 
urz±dzeñ bez u¿ycia kabli. Zestaw samochodowy i drugie urz±dzenie 
nie musz± znajdowaæ siê w bezpo¶redniej blisko¶ci, ale maksymalna 
odleg³o¶æ, w jakiej powinny siê od siebie znajdowaæ, nie mo¿e byæ 
wiêksza ni¿ 10 metrów. W przypadku takich po³±czeñ mog± wystêpowaæ 
zak³ócenia spowodowane przez inne urz±dzenia elektroniczne.

Zestaw samochodowy jest zgodny ze specyfikacj± Bluetooth 2.1 + EDR 
i obs³uguje nastêpuj±ce profile: HFP (Hands-Free Profile) 1.5, PBAP 
(Phone Book Access Profile) 1.0, OPP (Object Push Profile) 1.1 oraz FTP 
(File Transfer Profile) 1.1. Informacje o zgodno¶ci tego urz±dzenia 
z innymi urz±dzeniami uzyskasz od ich producentów.
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P i e r w s z e  k r o k i
2. Pierwsze kroki

■ Czê¶ci zestawu
Zestaw samochodowy sk³ada siê z nastêpuj±cych czê¶ci:

1. Jednostka g³ówna CK-200 z wy¶wietlaczem

2. Podstawka mocuj±ca jednostki g³ównej CK-200

3. Pilot zdalnego sterowania CU-13R z tarcz± Navi

4. Uchwyt tarczy steruj±cej pilota zdalnego sterowania CU-13R

5. Dysk CD z niniejsz± instrukcj±

Dodatkowo zestaw zawiera kable i inne czê¶ci niezbêdne podczas 
instalacji zestawu samochodowego.

1

2 3 4

5
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P i e r w s z e  k r o k i
■ Pilot zdalnego sterowania CU-13R
Za pomoc± pilota zdalnego sterowania 
mo¿na obs³ugiwaæ zestaw 
samochodowy. Urz±dzenie jest 
wyposa¿one w tarczê Navi, któr± 
mo¿na obracaæ i naciskaæ.

1. Klawisz wybierania g³osowego/
wyciszania

2. Klawisz prze³±czania

3. Tarcza Navi

4. Klawisz po³±czeñ

5. Klawisz koñczenia po³±czeñ

■ Wy¶wietlacz i tryb gotowo¶ci

Elementy wy¶wietlacza
Wy¶wietlacz sk³ada siê 
z nastêpuj±cych czê¶ci:

1. Klawisz zasilania

2. Mikrofon

3. Z³±cze Micro USB 
u¿ywane do 
uaktualniania 
oprogramowania 
zestawu 
samochodowego 
przy u¿yciu zgodnego 
komputera

1

2

3

11



P i e r w s z e  k r o k i
Monta¿ wy¶wietlacza na podstawce 
mocuj±cej
Aby u¿ywaæ zestawu samochodowego, wsuñ 
wy¶wietlacz do podstawki mocuj±cej.

Aby od³±czyæ wy¶wietlacz, wy³±cz zestaw 
samochodowy i wysuñ wy¶wietlacz z podstawki 
mocuj±cej, kieruj±c go do góry.

Obracanie wy¶wietlacza
Gdy wy¶wietlacz jest przymocowany 
do deski rozdzielczej za pomoc± 
dostarczonej podstawki mocuj±cej, 
mo¿na obracaæ go za pomoc± z³±cza 
kulowego o oko³o 15 stopni w prawo, 
w lewo, do góry lub do do³u.

Nie nale¿y u¿ywaæ si³y w celu 
zwiêkszenia konta nachylenia 
wy¶wietlacza.

Informacje wy¶wietlane w trybie gotowo¶ci
Po w³±czeniu zestaw 
samochodowy przechodzi do 
trybu gotowo¶ci. W trybie 
gotowo¶ci po pod³±czeniu 
zestawu samochodowego 
do zgodnego urz±dzenia 
wy¶wietlane s± nastêpuj±ce informacje:

1. Si³a sygna³u sieci komórkowej w bie¿±cej lokalizacji, je¶li takie 
informacje s± dostarczane przez pod³±czone urz±dzenie — im wy¿szy 
pasek, tym silniejszy sygna³.

2. Nazwa us³ugodawcy, je¶li takie informacje s± dostarczane przez 
pod³±czone urz±dzenie.

1 2 3

4

5
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P i e r w s z e  k r o k i
3. Poziom na³adowania baterii pod³±czonego urz±dzenia, je¶li takie 
informacje s± dostarczane przez urz±dzenie — im wy¿szy pasek, tym 
wiêcej energii. Je¶li zestaw samochodowy jest po³±czony z dwoma 
urz±dzeniami, wy¶wietlany jest poziom na³adowania baterii 
urz±dzenia g³ównego.

4. Nazwa Bluetooth pod³±czonego urz±dzenia. Je¶li zestaw 
samochodowy jest pod³±czony do dwóch urz±dzeñ, nazwa 
urz±dzenia g³ównego jest wy¶wietlana nad nazw± urz±dzenia 
dodatkowego.

5. Funkcja Menu, która umo¿liwia otwieranie listy funkcji menu. 
Aby otworzyæ listê, naci¶nij tarczê.

Aby rêcznie wprowadziæ numer telefonu lub u¿yæ prostego wybierania, 
obróæ tarczê w lewo.

Aby wyszukaæ kontakt na li¶cie kontaktów zestawu samochodowego, 
obróæ tarczê w prawo.

Aby wy¶wietliæ ostatnio wybierane numery, naci¶nij klawisz po³±czeñ. 
Zob. równie¿ „Ostatnie po³±czenia”, str. 25.

Wska¼niki wy¶wietlacza
Aktywne po³±czenie.

Zawieszone po³±czenie.

Po³±czenie przychodz±ce.

Po³±czenie wychodz±ce.

Nie odebrano po³±czeñ w urz±dzeniu wy¶wietlanym nad 
wska¼nikiem.

Po³±czenie zosta³o prze³±czone na pod³±czone urz±dzenie 
mobilne.

Funkcja po³±czenia wielopunktowego jest aktywna i mo¿na 
po³±czyæ zestaw samochodowy z dwoma urz±dzeniami.

Otrzymano now± wiadomo¶æ tekstow± w urz±dzeniu 
wy¶wietlanym nad wska¼nikiem.
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P i e r w s z e  k r o k i
Wyciszono g³o¶niki pod³±czone do zestawu samochodowego.

Mikrofon zestawu samochodowego jest wyciszony.

Trwa kopiowanie kontaktów z pod³±czonego urz±dzenia do 
zestawu samochodowego.

W g³o¶nikach zestawu samochodowego odtwarzane s± tylko 
d¼wiêki pod³±czonego urz±dzenia zwi±zane z po³±czeniami.

Je¶li poziom na³adowania baterii pod³±czonego urz±dzenia jest niski, 
przez krótk± chwilê wy¶wietlany jest komunikat Niski poziom baterii.

Je¶li poziom na³adowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski, 
przez krótk± chwilê wy¶wietlany jest komunikat Niski poziom 
baterii pilota.

■ Wk³adanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateri± litow± 
CR2032. Bateriê mo¿na zast±piæ wy³±cznie odpowiednim typem.

1. Odsuñ pokrywê od 
urz±dzenia (1).

2. W³ó¿ bateriê ze stykiem 
ujemnym (-) 
skierowanym w stronê 
p³ytki drukowanej, 
a nastêpnie wsuñ 
pokrywê na miejsce (2).

Aby unikn±æ zwaræ, które mog± uszkodziæ bateriê, nie dotykaj baterii 
obiektami metalowymi.

Aby unikn±æ wycieku elektrolitu, wyjmij bateriê z pilota zdalnego 
sterowania, je¶li nie jest on u¿ywany od co najmniej miesi±ca.

W przypadku wycieku elektrolitu nale¿y wytrzeæ pilota zdalnego 
sterowania do sucha i w³o¿yæ now± bateriê.

W przypadku po³kniêcia baterii litowej nale¿y niezw³ocznie zasiêgn±æ 
porady lekarza. Je¶li bateria utknie w prze³yku, nale¿y j± 
natychmiast usun±æ.
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Ekstremalne temperatury zmniejszaj± pojemno¶æ i skracaj± ¿ywotno¶æ 
baterii. W przypadku temperatury znacznie poni¿ej zera pilot zdalnego 
sterowania mo¿e nie dzia³aæ lub mo¿e byæ wy¶wietlany komunikat 
Niski poziom baterii pilota.

Wymiana pilota zdalnego sterowania lub u¿ywanie kilku 
takich urz±dzeñ
Po wymianie pilota zdalnego sterowania lub w przypadku u¿ywania 
kilku takich urz±dzeñ z zestawem samochodowym, nale¿y rêcznie 
powi±zaæ nowego pilota z zestawem. 

Przekrêæ kluczyk zap³onu do pozycji Off (wy³±czony), a nastêpnie od³±cz 
wy¶wietlacz od podstawki mocuj±cej na oko³o 10 sekund. Wsuñ 
wy¶wietlacz do podstawki mocuj±cej i naci¶nij klawisz zasilania, aby 
w³±czyæ zestaw samochodowy. Naci¶nij dowolny przycisk pilota 
zdalnego sterowania.

■ Korzystanie z menu
Aby otworzyæ listê funkcji menu w trybie gotowo¶ci, naci¶nij tarczê po 
wy¶wietleniu elementu Menu.

Aby przewin±æ do elementu (np. do funkcji menu) lub przewin±æ listê, 
obróæ tarczê. Aby wybraæ element, przewiñ do niego i naci¶nij tarczê.

Aby powróciæ do poprzedniego poziomu menu, naci¶nij klawisz 
koñczenia po³±czeñ.

Aby powróciæ do trybu gotowo¶ci z funkcji menu, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz koñczenia po³±czeñ przez oko³o 2 sekundy.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu 
samochodowego

Je¶li nie masz pewno¶ci, ¿e przewód czujnika zap³onu zosta³ pod³±czony, 
zapytaj o to technika, który zainstalowa³ zestaw samochodowy.

Przed u¿yciem zestawu samochodowego upewnij siê, ¿e wy¶wietlacz 
zosta³ stabilnie zamontowany na podstawce mocuj±cej.
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W³±czanie
Je¶li przewód czujnika zap³onu jest pod³±czony, zestaw samochodowy 
w³±cza siê po uruchomieniu silnika.

Je¶li przewód czujnika zap³onu nie jest pod³±czony, naci¶nij klawisz 
zasilania. Je¶li w ci±gu 10 minut do zestawu samochodowego nie 
zostanie pod³±czone ¿adne urz±dzenie, zestaw wy³±czy siê 
automatycznie.

Po w³±czeniu zestaw samochodowy próbuje nawi±zaæ po³±czenie 
Bluetooth z jednym lub dwoma ostatnio pod³±czonymi urz±dzeniami 
w zale¿no¶ci od ustawieñ po³±czenia wielopunktowego.

Wy³±czanie
Je¶li przewód czujnika zap³onu jest pod³±czony, wy³±cz silnik lub 
naci¶nij klawisz zasilania. W przypadku trwaj±cego po³±czenia 
w urz±dzeniu pod³±czonym do zestawu samochodowego naci¶nij 
klawisz zasilania, aby prze³±czyæ po³±czenie na urz±dzenie, a nastêpnie 
wy³±cz zestaw samochodowy.

Je¶li przewód czujnika zap³onu nie jest pod³±czony, w celu wy³±czenia 
zestawu samochodowego naci¶nij klawisz zasilania. Je¶li przewód 
czujnika zap³onu nie jest pod³±czony i urz±dzenie zosta³o od³±czone 
od zestawu samochodowego (na przyk³ad w celu zabrania go), zestaw 
samochodowy automatycznie wy³±czy siê po 10 minutach.

Porada: Po wy³±czeniu silnika od³±cz urz±dzenie mobilne od 
zestawu samochodowego, aby zapobiec przypadkowemu 
roz³adowaniu akumulatora samochodu.

■ Pierwsze u¿ycie
Podczas pierwszego u¿ycia zestawu samochodowego wy¶wietlany jest 
monit o wybranie jêzyka. Obróæ tarczê, aby przewin±æ do 
odpowiedniego jêzyka, a nastêpnie naci¶nij tarczê.

Po wybraniu jêzyka wy¶wietlany jest monit o powi±zanie zestawu 
samochodowego ze zgodnym urz±dzeniem Bluetooth i pod³±czenie go. 
Zob. „Powi±zanie i po³±czenie zestawu samochodowego”, str. 17.
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■ Powi±zanie i po³±czenie zestawu 
samochodowego

Przed u¿yciem zestawu samochodowego nale¿y go powi±zaæ i po³±czyæ 
ze zgodnym urz±dzeniem mobilnym obs³uguj±cym technologiê 
Bluetooth.

Zestaw samochodowy mo¿na powi±zaæ z maksymalnie o¶mioma 
urz±dzeniami. Mo¿na go po³±czyæ jednocze¶nie z dwoma urz±dzeniami 
obs³uguj±cymi profil HFP Bluetooth.

Aby powi±zaæ i po³±czyæ zestaw samochodowy ze zgodnym 
urz±dzeniem:

1. Je¶li zestaw samochodowy nie zosta³ wcze¶niej powi±zany 
z urz±dzeniem, w³±cz zestaw i urz±dzenie. Zestaw samochodowy 
prze³±czy siê na tryb powi±zania.

Je¶li zestaw samochodowy zosta³ ju¿ wcze¶niej powi±zany 
z urz±dzeniem, w celu powi±zania go z innym urz±dzeniem 
w trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > Po³±czenie > 
Mened¿er po³±czeñ > Powi±¿ nowe urz±dzenie.

2. W ci±gu 3 minut aktywuj funkcjê Bluetooth w urz±dzeniu i ustaw 
j± na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth. Wskazówki mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

3. W urz±dzeniu z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw 
samochodowy (Nokia CK-200).

4. W urz±dzeniu wprowad¼ has³o Bluetooth 0000, aby powi±zaæ 
i po³±czyæ je z zestawem samochodowym.

W przypadku niektórych urz±dzeñ po³±czenie mo¿na ustanowiæ 
dopiero po powi±zaniu.

Je¶li powi±zanie powiedzie siê, zestaw samochodowy zostanie 
wy¶wietlony na li¶cie aktualnie powi±zanych urz±dzeñ Bluetooth 
w urz±dzeniu mobilnym, a powi±zane urz±dzenie zostanie wy¶wietlone 
w menu Mened¿er po³±czeñ zestawu samochodowego.

Gdy zestaw samochodowy jest po³±czony z urz±dzeniem i gotowy 
do u¿ycia, wy¶wietlana jest nazwa Bluetooth urz±dzenia.
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Rêczne pod³±czanie zestawu samochodowego
Po w³±czeniu zestaw samochodowy podejmuje próbê po³±czenia siê 
z jednym lub dwoma ostatnio pod³±czonymi urz±dzeniami w zale¿no¶ci 
od ustawieñ po³±czenia wielopunktowego.

Aby rêcznie po³±czyæ zestaw samochodowy z urz±dzeniem (na przyk³ad 
po utracie po³±czenia), upewnij siê, ¿e urz±dzenie jest w³±czone, 
a nastêpnie w trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > 
Po³±czenie > Mened¿er po³±czeñ i urz±dzenie.

Automatyczne ³±czenie urz±dzenia z zestawem 
samochodowym
Urz±dzenie mobilne mo¿na w niektórych przypadkach ustawiæ w taki 
sposób, aby po³±czenie z zestawem samochodowym by³o ustanawiane 
automatycznie. Aby uaktywniæ tê funkcjê, zmodyfikuj ustawienia 
w menu Bluetooth powi±zanego urz±dzenia.

Od³±czanie zestawu samochodowego
Aby od³±czyæ zestaw samochodowy do urz±dzenia mobilnego, zamknij 
po³±czenie w menu Bluetooth urz±dzenia. Mo¿esz tak¿e w trybie 
gotowo¶ci wybraæ Menu > Ustawienia > Po³±czenie > Mened¿er 
po³±czeñ oraz urz±dzenie, które ma zostaæ od³±czone.

■ £±czenie zestawu samochodowego z dwoma 
urz±dzeniami

Domy¶lnie zestaw samochodowy mo¿na po³±czyæ z dwoma zgodnymi 
urz±dzeniami Bluetooth jednocze¶nie. Aby zezwoliæ na po³±czenie 
zestawu samochodowego z tylko jednym urz±dzeniem, wybierz 
Menu > Ustawienia > Po³±czenie > Po³±czenie wielopunktowe > wy³. 
W przypadku wybrania opcji w³ zestaw samochodowy mo¿na po³±czyæ 
z dwoma urz±dzeniami i wy¶wietlana jest ikona .
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Po w³±czeniu urz±dzenia i po³±czeniu go z dwoma urz±dzeniami 
pierwsze pod³±czone urz±dzenie staje siê urz±dzeniem g³ównym, 
a drugie — urz±dzeniem dodatkowym. W trybie gotowo¶ci nazwa 
urz±dzenia g³ównego jest wy¶wietlana nad urz±dzeniem dodatkowym. 
Aby ustawiæ urz±dzenie dodatkowe jako urz±dzenie g³ówne lub 
odwrotnie, naci¶nij klawisz prze³±czania.
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3. Podstawy obs³ugi

■ Kopiowanie kontaktów z pod³±czonych urz±dzeñ
Kontakty (nazwy i numery telefonów) mo¿na kopiowaæ ze zgodnych 
urz±dzeñ mobilnych po³±czonych z zestawem samochodowym.

Podczas kopiowania wy¶wietlana jest ikona . Kopiowanie mo¿e 
potrwaæ kilka minut w zale¿no¶ci od liczby kontaktów. Podczas 
kopiowania kontaktów nie mo¿na u¿ywaæ zestawu samochodowego.

Kopiowanie rêczne
Aby rêcznie przekopiowaæ kontakty z pod³±czonego (g³ównego) 
urz±dzenia, je¶li obs³uguje ono profil Bluetooth PBAP lub polecenia AT, 
w trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Rozpocznij 
pobieranie kontaktów.

Je¶li urz±dzenie nie obs³uguje profilu Bluetooth PBAP, ale obs³uguje 
profil Bluetooth OPP, wy¶lij kontakty z urz±dzenia do zestawu 
samochodowego jako wizytówki.

Je¶li kontakty w urz±dzeniu mobilnym zostan± zaktualizowane, nale¿y 
ponownie skopiowaæ je do zestawu samochodowego.

Kopiowanie automatyczne
Je¶li ustawienie Automatyczne pobieranie kontaktów zosta³o w³±czone, 
zestaw samochodowy automatycznie podejmuje próbê skopiowania 
kontaktów z pod³±czonego urz±dzenia. Aby w³±czyæ funkcjê kopiowania 
automatycznego, w trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > 
Ogólne > Automatyczne pobieranie kontaktów > w³.

Je¶li funkcja kopiowania automatycznego jest aktywna, kontakty 
zapisane w zestawie samochodowym s± aktualizowane po pod³±czeniu 
urz±dzenia mobilnego.
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■ Po³±czenia
Podczas po³±czenia mów w kierunku wy¶wietlacza lub zewnêtrznego 
mikrofonu pod³±czonego do zestawu samochodowego. W celu 
uzyskania najlepszych wyników upewnij siê, ¿e przód mikrofonu nie 
jest zas³oniêty innymi obiektami. Podczas po³±czenia wy¶wietlana 
jest ikona .

Kontaktów zapisanych w pod³±czonych urz±dzeniach mo¿na u¿ywaæ 
tylko po skopiowaniu ich do zestawu samochodowego.

Nawi±zywanie po³±czeñ
Za pomoc± pilota zdalnego sterowania mo¿na nawi±zywaæ po³±czenia 
wy³±cznie za po¶rednictwem urz±dzenia g³ównego. Aby nawi±zaæ 
po³±czenie przy u¿yciu urz±dzenia dodatkowego, ustaw je jako 
urz±dzenie g³ówne lub nawi±¿ po³±czenie bezpo¶rednio w tym 
urz±dzeniu.

Zamiast korzystaæ z pilota, mo¿na tak¿e nawi±zaæ po³±czenie za pomoc± 
pod³±czonego urz±dzenia. U¿yj urz±dzenia w zwyk³y sposób.

Aby zakoñczyæ po³±czenie (lub anulowaæ próbê nawi±zania po³±czenia), 
naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ. Je¶li bateria pilota zdalnego 
sterowania jest roz³adowana, naci¶nij klawisz zasilania.

Wybieranie numeru telefonu
Aby wprowadziæ numer telefonu przy u¿yciu pilota zdalnego 
sterowania, w trybie gotowo¶ci obróæ tarczê w lewo lub wybierz 
Menu > Wpisywanie numeru. Aby wybraæ numer telefonu podczas 
po³±czenia, wybierz Ustawienia po³±czeñ > Wpisywanie numeru.

Wybierz cyfry pojedynczo. (Aby usun±æ cyfrê wprowadzon± wcze¶niej, 
naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ). Gdy wy¶wietlany jest numer 
telefonu, naci¶nij klawisz po³±czeñ lub wybierz .

Nawi±zywanie po³±czenia z kontaktem
Aby nawi±zaæ po³±czenie z kontaktem skopiowanym do zestawu 
samochodowego, w trybie gotowo¶ci obróæ tarczê w prawo lub wybierz 
Menu > Kontakty. Aby przej¶æ do listy kontaktów podczas po³±czenia, 
wybierz Ustawienia po³±czeñ > Kontakty.
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Wybierz pierwszy znak kontaktu, przewiñ do niego i naci¶nij tarczê 
lub klawisz po³±czeñ. Je¶li kontakt ma przypisanych kilka numerów, 
najpierw wybierz odpowiedni numer, a nastêpnie naci¶nij tarczê lub 
klawisz po³±czeñ.

Nawi±zywanie po³±czenia z ostatnio wybieranym numerem
Aby po³±czyæ siê z ostatnio wybranym numerem (je¶li urz±dzenie 
obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu zestawu samochodowego), dwukrotnie 
naci¶nij klawisz po³±czeñ, gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne.

Aby po³±czyæ siê z ostatnio wybranym numerem, naci¶nij klawisz 
po³±czenia, przewiñ do ¿±danej nazwy lub numeru telefonu, a nastêpnie 
naci¶nij tarczê lub klawisz po³±czeñ.

Je¶li zestaw samochodowy jest po³±czony z dwoma urz±dzeniami, 
po³±czenie jest nawi±zywane za po¶rednictwem urz±dzenia g³ównego.

Wybieranie g³osowe
Aby uaktywniæ funkcjê wybierania g³osowego (je¶li urz±dzenie 
obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu zestawu samochodowego), naci¶nij 
klawisz wybierania g³osowego, gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne. 
Wypowiedz wyra¼nie znak g³osowy odpowiedniego kontaktu. Je¶li 
zestaw samochodowy jest po³±czony z dwoma urz±dzeniami, funkcja 
po³±czeñ g³osowych jest aktywowana w urz±dzeniu g³ównym.

Szczegó³owe informacje na temat wybierania g³osowego mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

Proste wybieranie
Proste wybieranie to szybki sposób ³±czenia siê z czêsto u¿ywanymi 
numerami telefonów.

Aby u¿yæ szybkiego wybierania, w trybie gotowo¶ci obróæ tarczê w lewo, 
przewiñ do odpowiedniego numeru prostego wybierania (1–9), 
a nastêpnie, kiedy zostanie wy¶wietlona przypisana nazwa lub 
pojawi siê w³a¶ciwy numer, naci¶nij klawisz po³±czeñ.

Aby przypisaæ numer telefonu do numeru prostego wybierania, 
zob. „Ustawienia ogólne”, str. 28.
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Odbieranie lub odrzucanie po³±czenia
W przypadku po³±czenia przychodz±cego d¼wiêk dzwonka jest 
emitowany w g³o¶nikach pod³±czonych do zestawu samochodowego. 
Numer telefonu rozmówcy jest wy¶wietlany, je¶li sieæ komórkowa 
obs³uguje tê funkcjê. Nazwa zapisana wraz z numerem telefonu jest 
wy¶wietlana, je¶li nazwa i numer zosta³y skopiowane do zestawu 
samochodowego. Je¶li nazwa i numer s± niedostêpne, wy¶wietlany 
jest komunikat Nr prywatny.

Aby odebraæ po³±czenie w urz±dzeniu g³ównym lub dodatkowym, 
naci¶nij klawisz po³±czeñ lub tarczê. Je¶li bateria pilota zdalnego 
sterowania jest roz³adowana, naci¶nij klawisz zasilania zestawu 
samochodowego.

Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ.

■ Wyciszanie mikrofonu
Aby wyciszyæ lub wy³±czyæ wyciszenie mikrofonu podczas po³±czenia, 
naci¶nij klawisz wybierania g³osowego/wyciszania. Mo¿esz tak¿e 
wybraæ Ustawienia po³±czeñ i odpowiedni± funkcjê.

Ikona  oznacza, ¿e mikrofon jest wyciszony.

■ Regulacja g³o¶no¶ci g³o¶ników
Aby ustawiæ g³o¶no¶æ g³o¶ników podczas po³±czenia, obróæ tarczê. 
Zale¿nie od instalacji g³o¶no¶æ mo¿na równie¿ regulowaæ przy u¿yciu 
radia samochodowego. Wybrany poziom g³o¶no¶ci dla bie¿±cego 
urz±dzenia jest zapisywany. Aby ustawiæ domy¶ln± g³o¶no¶æ po³±czeñ, 
zob. „Ustawienia d¼wiêku”, str. 29.

Aby wyciszyæ g³o¶niki, ustaw g³o¶no¶æ na najni¿szy poziom. Zostanie 
wy¶wietlona ikona .
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■ Obs³uga dwóch po³±czeñ
Istnieje mo¿liwo¶æ nawi±zania dwóch po³±czeñ za po¶rednictwem 
jednego z pod³±czonych urz±dzeñ i ich obs³ugi za pomoc± zestawu 
samochodowego.

Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce i zakoñczyæ aktywne po³±czenie, 
naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ.

Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce i zawiesiæ aktywne po³±czenie, 
naci¶nij klawisz po³±czeñ. Gdy po³±czenie jest zawieszone, wy¶wietlana 
jest ikona .

Aby odrzuciæ po³±czenie oczekuj±ce, wybierz Ustawienia po³±czeñ > 
Odrzuæ po³±czenie przychodz±ce.

Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenie i zamieniæ zawieszone po³±czenie 
na aktywne, naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ.

Aby prze³±czyæ siê miêdzy aktywnym i zawieszonym po³±czeniem, 
naci¶nij klawisz po³±czeñ.

Gdy zestaw samochodowy jest po³±czony z dwoma urz±dzeniami 
i zostanie odebrane po³±czenie telefoniczne z innym urz±dzeniem 
podczas trwaj±cego po³±czenia w jednym z urz±dzeñ, najpierw zakoñcz 
aktywne po³±czenie, a nastêpnie odbierz po³±czenie, lub odbierz je 
w urz±dzeniu. W przypadku odebrania po³±czenia w urz±dzeniu mo¿na 
je obs³ugiwaæ tylko za pomoc± funkcji urz±dzenia.

■ Prze³±czanie po³±czenia miêdzy zestawem 
samochodowym i pod³±czonym urz±dzeniem

Aby prze³±czyæ po³±czenie miêdzy zestawem samochodowym 
i pod³±czonym urz±dzeniem, wybierz Ustawienia po³±czeñ > 
Uaktywnij telefon lub W³±cz g³o¶nik. Okre¶lone urz±dzenia 
mobilne mog± zamykaæ po³±czenie Bluetooth podczas po³±czenia 
telefonicznego. Ikona  wskazuje, ¿e po³±czenie zosta³o prze³±czone 
na urz±dzenie.
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■ Wysy³anie ci±gów tonowych
Aby podczas po³±czenia wys³aæ ci±g tonowy, taki jak has³o (us³uga 
sieciowa), wybierz Ustawienia po³±czeñ > Wy¶lij sygna³ DTMF. Wybierz 
znaki pojedynczo. (Aby usun±æ znak wprowadzony wcze¶niej, naci¶nij 
klawisz koñczenia po³±czeñ). Aby wys³aæ ci±g, wybierz  lub naci¶nij 
klawisz po³±czeñ.

■ Ostatnie po³±czenia
Po pod³±czeniu zgodnego urz±dzenia mobilnego do zestawu 
samochodowego ostatnie nieodebrane, odebrane i wybierane 
po³±czenia s± automatycznie kopiowane z urz±dzenia, je¶li funkcje te 
s± obs³ugiwane przez urz±dzenie i sieæ komórkow±.

Aby wy¶wietliæ ostatnie po³±czenia, w trybie gotowo¶ci wybierz 
Menu > Ostatnie po³±czenia i typ po³±czenia. Przewiñ do kontaktu 
i naci¶nij tarczê, aby wy¶wietliæ szczegó³y po³±czenia, lub naci¶nij 
klawisz po³±czeñ, aby nawi±zaæ po³±czenie z kontaktem.

W przypadku nieodebranych po³±czeñ wy¶wietlana jest ikona .

■ Wy¶wietlanie wiadomo¶ci tekstowych
Menu Wiadomo¶ci jest wy¶wietlane tylko wtedy, gdy pod³±czone 
urz±dzenie obs³uguje opatentowany przez firmê Nokia interfejs 
³±czno¶ci.

W przypadku odebrania wiadomo¶ci tekstowej (us³uga sieciowa), gdy 
zestaw samochodowy jest po³±czony ze zgodnym urz±dzeniem firmy 
Nokia, wy¶wietlana jest ikona .

Aby wy¶wietliæ now± wiadomo¶æ ze zgodnego urz±dzenia Nokia, 
wybierz Menu > Wiadomo¶ci i wiadomo¶æ.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z nadawc± wy¶wietlonej wiadomo¶ci, 
naci¶nij klawisz po³±czeñ. Mo¿esz tak¿e nacisn±æ tarczê i wybraæ 
Po³±cz z nadawc±.

Informacje na temat zgodno¶ci mo¿na znale¼æ pod adresem to 
www.nokia.com/support.
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■ W³asny klawisz
Menu W³asny klawisz jest wy¶wietlane tylko wtedy, gdy w urz±dzeniu 
po³±czonym z zestawem samochodowym zosta³a zainstalowana 
aplikacja Nokia Accessory Setup.

Je¶li aplikacja nie jest zainstalowana w urz±dzeniu, dostêpno¶æ aplikacji 
mo¿na sprawdziæ pod adresem www.nokia.com/support.

Po wybraniu tego menu zestaw samochodowy wykonuje funkcjê 
okre¶lon± dla krótkiego naci¶niêcia w³asnego klawisza w aplikacji Nokia 
Accessory Setup. Zestaw samochodowy mo¿na ustawiæ w taki sposób, 
aby funkcja ta powodowa³a odczytanie na g³os wiadomo¶ci tekstowej, 
wybranie ulubionego numeru, odrzucenie po³±czenia lub wys³anie 
wstêpnie zdefiniowanej wiadomo¶ci tekstowej. Szczegó³owe informacje 
mo¿na znale¼æ w systemie Pomocy aplikacji.
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4. Ustawienia

■ Ustawienia po³±czeñ
Aby zarz±dzaæ po³±czeniami Bluetooth, w trybie gotowo¶ci wybierz 
Menu > Ustawienia > Po³±czenie i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Mened¿er po³±czeñ — Aby powi±zaæ i po³±czyæ zestaw 
samochodowy ze zgodnym urz±dzeniem, wybierz Powi±¿ nowe 
urz±dzenie. Aby po³±czyæ zestaw samochodowy z wcze¶niej 
powi±zanym urz±dzeniem lub od³±czyæ urz±dzenie, wybierz je z listy.

• Po³±czenie wielopunktowe — Do zestawu samochodowego mo¿na 
jednocze¶nie pod³±czyæ dwa urz±dzenia. W przypadku wybrania 
ustawienia wy³ zestaw samochodowy mo¿e ³±czyæ siê z tylko 
jednym urz±dzeniem naraz. Gdy zestaw samochodowy mo¿e ³±czyæ 
siê z dwoma urz±dzeniami, wy¶wietlana jest ikona .

Je¶li zestaw samochodowy mo¿e ³±czyæ siê z dwoma urz±dzeniami 
jednocze¶nie i u¿ywane s± funkcje ponownego wybierania lub 
wybierania g³osowego, po³±czenie jest nawi±zywane za 
po¶rednictwem g³ównego urz±dzenia.

• Usuñ powi±zane urz±dzenia — Wybierz urz±dzenie, które ma zostaæ 
usuniête z listy powi±zanych urz±dzeñ. W przypadku wybrania opcji 
Usuñ wszystkie powi±zania usuwane s± powi±zania z wszystkimi 
urz±dzeniami, a zestaw samochodowy musi zostaæ powi±zany 
z urz±dzeniem w celu u¿ycia.

■ Ustawienia wy¶wietlacza
W trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > Wy¶wietlacz i jedno 
z nastêpuj±cych ustawieñ:

• Jasno¶æ — Wybierz oczekiwany poziom jasno¶ci wy¶wietlacza.

• Tryb nocny — W³±cz lub wy³±cz tryb nocny. W przypadku wybrania 
opcji w³ pod¶wietlenie jest wygaszane.

• Kolor wy¶wietlacza — Wybierz kolor pod¶wietlenia wy¶wietlacza. 
Aby zdefiniowaæ w³asny kolor, wybierz Niestandardowy, a nastêpnie 
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obróæ tarczê, aby ustawiæ proporcje barwy czerwonej (R), zielonej (G) 
i niebieskiej (B). Aby przej¶æ miêdzy barwami, naci¶nij tarczê.

• Autoprzyciemnianie — Wybierz czas, po którym wy¶wietlacz 
jest wygaszany.

■ Ustawienia ogólne
W trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne i jedno 
z nastêpuj±cych ustawieñ:

• Proste wybieranie — Przypisz numery telefonów do numerów 
prostego wybierania (1–9) dla pod³±czonego urz±dzenia 
(urz±dzenia g³ównego, je¶li pod³±czone s± dwa urz±dzenia). 
Wybierz nieprzypisany numer prostego wybierania. Aby przypisaæ 
kontakt, wybierz Kontakty. Aby rêcznie wpisaæ numer, wybierz 
Wpisywanie numeru.

Aby zast±piæ kontakt przypisany do numeru prostego wybierania, 
wybierz ten numer i Zamieñ.

Aby wy¶wietliæ kontakt przypisany do numeru prostego wybierania, 
wybierz ten numer i kontakt, a nastêpnie wybierz Poka¿ numer. Aby 
nawi±zaæ po³±czenie z numerem, naci¶nij tarczê lub klawisz po³±czeñ.

Aby usun±æ kontakt z listy prostego wybierania, wybierz numer 
prostego wybierania Usuñ. Kontakt zostanie usuniêty tylko z listy 
numerów prostego wybierania, a nie z listy kontaktów.

Aby nawi±zaæ po³±czenie za pomoc± prostego wybierania, zob. 
„Proste wybieranie”, str. 22.

• Wy¶wietlany opis — Wybierz, czy lista kontaktów ma byæ sortowana 
wed³ug imion, czy nazwisk.

• Automatyczne odbieranie — W³±cz lub wy³±cz automatyczn± 
odpowied¼. W przypadku wybrania opcji w³ zestaw samochodowy 
bêdzie automatycznie odbiera³ po³±czenia przychodz±ce po dwóch 
d¼wiêkach dzwonka.

• Jêzyk — Wybierz u¿ywany jêzyk.
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• Rozpocznij pobieranie kontaktów — Skopiuj kontakty 
z pod³±czonego urz±dzenia g³ównego do zestawu samochodowego. 
Podczas kopiowania kontaktów wy¶wietlana jest ikona .

• Automatyczne pobieranie kontaktów — Ustaw zestaw samochodowy 
tak, aby kontakty by³y automatycznie aktualizowane po pod³±czeniu 
zgodnego urz±dzenia. Podczas kopiowania nie mo¿na u¿ywaæ 
zestawu samochodowego.

• Informacje o produkcie — Wy¶wietl informacje o zestawie 
samochodowym.

• Usuñ dane osobiste — Usuñ kontakty, numery prostego wybierania 
lub listy po³±czeñ z zestawu samochodowego.

• Przywróæ ustawienia fabryczne — Przywróæ ustawienia domy¶lne 
zestawu samochodowego.

■ Ustawienia d¼wiêku
W trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Ustawienia > Audio i jedno 
z nastêpuj±cych ustawieñ:

• Menu audio — Ustaw zestaw samochodowy tak, aby by³y 
odtwarzane niektóre monity g³osowe, np. nazwy g³ównych menu. 
Informacje na temat dostêpnych jêzyków mo¿na znale¼æ pod 
adresem www.nokia.com/support.

• Routing audio — Wybierz, które d¼wiêki pod³±czonego urz±dzenia 
bêd± odtwarzane w g³o¶nikach zestawu samochodowego przy 
wyciszonym radiu. W przypadku wybrania opcji Wszystkie d¼wiêki 
urz±dzenia bêd± odtwarzanie wszystkie d¼wiêki. W przypadku 
wybrania opcji Tylko po³±czenia bêd± odtwarzane tylko d¼wiêki 
zwi±zane z po³±czeniami i bêdzie wy¶wietlana ikona .

• G³o¶no¶æ domy¶lna — Wybierz domy¶ln± g³o¶no¶æ g³o¶ników. 
Aby zapisaæ ustawienie, naci¶nij tarczê.

• D¼wiêki ostrze¿eñ zestawu samochodowego — W³±cz lub wy³±cz 
d¼wiêki ostrze¿eñ zestawu samochodowego.
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5. Rozwi±zywanie problemów

■ Resetowanie zestawu samochodowego
Zestaw samochodowy nie reaguje na moje dzia³ania. Jak go 
zresetowaæ?
Od³±cz wy¶wietlacz od podstawki mocuj±cej na co najmniej 10 sekund 
i naci¶nij klawisz zasilania, aby w³±czyæ zestaw samochodowy.

■ Problemy z po³±czeniem
Nie mo¿na u¿yæ technologii Bluetooth w celu po³±czenia zestawu 
samochodowego z urz±dzeniem.
• Upewnij siê, ¿e zestaw samochodowy jest w³±czony i powi±zany 

z urz±dzeniem.

• Upewnij siê, ¿e funkcja Bluetooth jest w³±czona w urz±dzeniu, 
i autoryzuj zestaw samochodowy na potrzeby po³±czenia 
z urz±dzeniem.

■ Problemy z d¼wiêkiem
Mój g³os powoduje echo u rozmówcy.
• Zmniejsz poziom g³o¶no¶ci g³o¶nika samochodowego. Je¶li zestaw 

samochodowy jest po³±czony z samochodowym systemem stereo, 
zmniejsz wej¶ciowy poziom g³o¶no¶ci, je¶li to mo¿liwe.

• Upewnij siê, ¿e odleg³o¶æ miêdzy mikrofonem i g³o¶nikami 
jest optymalna.

• Upewnij siê, ¿e mikrofon nie jest skierowany w stronê g³o¶nika.
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Rozmówca nie s³yszy mojego g³osu podczas po³±czenia.
• Upewnij siê, ¿e urz±dzenie jest prawid³owo po³±czone z zestawem 

samochodowym z po¶rednictwem funkcji Bluetooth.

• Mów w kierunku wy¶wietlacza lub opcjonalnego zewnêtrznego 
mikrofonu pod³±czonego do zestawu samochodowego. W celu 
uzyskania najlepszych wyników upewnij siê, ¿e przód mikrofonu 
nie jest zas³oniêty innymi obiektami.

• Upewnij siê, ¿e mikrofon nie zosta³ przypadkowo wyciszony.

Jako¶æ d¼wiêku jest niska lub w ogóle go nie s³ychaæ.
• Je¶li zestaw samochodowy jest pod³±czony do radia 

samochodowego, sprawd¼ w radiu ustawienie g³o¶no¶ci.

• Je¶li zestaw samochodowy jest pod³±czony do opcjonalnego 
g³o¶nika, sprawd¼ ustawienie g³o¶no¶ci w tym zestawie.

• Upewnij siê, ¿e g³o¶nik nie zosta³ przypadkowo wyciszony.

• Upewnij siê, ¿e radio samochodowe jest w³±czone.

Gdy odbieram po³±czenie, radio samochodowe siê nie wycisza.
Popro¶ technika, który zainstalowa³ zestaw samochodowy, aby 
sprawdzi³, czy przewód wyciszenia jest prawid³owo pod³±czony. 
Nie wszystkie samochody s± wyposa¿one w przewód wyciszenia.

■ Inne problemy
Zestaw samochodowy nie w³±cza siê po uruchomieniu zap³onu.
Popro¶ technika, który instalowa³ zestaw samochodowy, aby sprawdzi³, 
czy przewód czujnika zap³onu jest prawid³owo pod³±czony. Je¶li 
samochód nie obs³uguje czujnika zap³onu, w celu w³±czenia lub 
wy³±czenia zestawu samochodowego naci¶nij klawisz zasilania na 
zestawie samochodowym.

Pilot zdalnego sterowania nie dzia³a.
Wymieñ bateriê. Je¶li nie mo¿na u¿yæ pilota zdalnego sterowania, 
w celu odebrania lub zakoñczenia po³±czenia naci¶nij klawisz zasilania 
na wy¶wietlaczu.
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6. Instalacja

■ Informacje o bezpieczeñstwie
Instaluj±c zestaw samochodowy, nale¿y mieæ na uwadze nastêpuj±ce 
zasady bezpieczeñstwa:

• Zestaw samochodowy mo¿e instalowaæ lub naprawiaæ tylko 
wykwalifikowany pracownik serwisu, korzystaj±c z zatwierdzonych 
do u¿ytku i dostarczonych w pakiecie sprzeda¿nym oryginalnych 
czê¶ci i narzêdzi firmy Nokia. Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa 
zestawu samochodowego mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu 
u¿ytkownika i spowodowaæ utratê wszelkich gwarancji.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zestaw samochodowy jest urz±dzeniem 
bardzo z³o¿onym technicznie i wymaga fachowej instalacji przy 
wykorzystaniu specjalistycznych narzêdzi i odpowiedniej wiedzy.

• Zamieszczone w tej instrukcji wskazówki stanowi± jedynie ogólne 
zalecenia dotycz±ce instalacji zestawu samochodowego w poje¼dzie. 
Bior±c pod uwagê dostêpno¶æ na rynku du¿ej liczby typów i modeli 
samochodów, nie jest mo¿liwe przedstawienie tu szczegó³owych 
wymagañ technicznych dla ka¿dego okre¶lonego pojazdu. 
Szczegó³owe informacje na temat posiadanego pojazdu mo¿na 
uzyskaæ od jego producenta.

• Zestaw samochodowy zosta³ tak opracowany, aby mo¿na go by³o 
pod³±czyæ w poje¼dzie, w którym ujemny biegun 12-woltowego 
akumulatora po³±czony jest z mas± pojazdu. Pod³±czenie do uk³adu 
24-woltowego wymaga zastosowania przetwornicy napiêcia 
akumulatora z 24 na 12 V. Linia zap³onu mo¿e byæ pod³±czona 
bezpo¶rednio do uk³adu 24-woltowego.

Zestaw samochodowy ma wbudowan± ochronê 
przeciwprzepiêciow±, ale pod³±czenie do niew³a¶ciwych biegunów 
mo¿e zniszczyæ jednostkê.

• Nowoczesne samochody s± wyposa¿one w komputery pok³adowe, 
w których zapisane s± kluczowe parametry pojazdu. Nieprawid³owe 
od³±czenie akumulatora mo¿e spowodowaæ utratê tych danych 
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i konieczno¶æ ponownego uruchomienia ca³ego systemu. 
W przypadku w±tpliwo¶ci skontaktuj siê ze sprzedawc± samochodu 
jeszcze przed rozpoczêciem instalacji.

• Zestawu samochodowego nie wolno ³±czyæ z obwodem wysokiego 
napiêcia w uk³adzie zap³onowym.

• Instaluj±c elementy zestawu samochodowego, nale¿y zadbaæ, aby 
nie mia³y ¿adnego wp³ywu na dzia³anie uk³adów kierowniczego 
i hamulcowego ani innych wa¿nych uk³adów (na przyk³ad poduszek 
powietrznych). Zestaw samochodowy i jego elementy nale¿y 
zainstalowaæ tak i w takich miejscach, ¿eby nie stanowi³y zagro¿enia 
podczas kolizji lub wypadku.

Je¶li bêdzie u¿ywany wy¶wietlacz urz±dzenia mobilnego, nale¿y 
zamontowaæ urz±dzenie w uchwycie i upewniæ siê, ¿e wy¶wietlacz 
jest dobrze widoczny z miejsca u¿ytkownika.

• Specjalista instaluj±cy zestaw mo¿e zaproponowaæ alternatywne 
punkty monta¿u elementów w samochodzie, które nie bêd± 
wymaga³y wiercenia otworów.

• W czasie monta¿u nie wolno paliæ papierosów. Prace monta¿owe 
nale¿y wykonywaæ z dala od ¼róde³ otwartego ognia.

• Nale¿y bacznie uwa¿aæ, aby w czasie monta¿u nie uszkodziæ kabli 
elektrycznych, przewodów paliwowych lub hamulcowych. Nie 
wolno dopu¶ciæ do uszkodzenia ¿adnego elementu stanowi±cego 
o bezpieczeñstwie jazdy.

• Sygna³y radiowe mog± wp³ywaæ na dzia³anie nieprawid³owo 
zainstalowanych lub niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów 
elektronicznych w samochodzie, takich jak elektroniczne uk³ady 
wtrysku paliwa, uk³ady hamowania zabezpieczaj±ce przed 
po¶lizgiem i blokowaniem kó³, elektroniczne uk³ady kontroli 
szybko¶ci i uk³ady poduszek powietrznych. Je¿eli zauwa¿ysz 
nieprawid³owo¶ci lub zmiany w dzia³aniu takiego uk³adu, skontaktuj 
siê ze sprzedawc± samochodu.

• Kable nie mog± byæ nara¿one na mechaniczne zu¿ycie lub 
uszkodzenia (na przyk³ad nie mo¿na ich k³a¶æ pod siedzeniami 
lub na ostrych krawêdziach).
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■ Aktualizacja oprogramowania
Przed instalacj± zestawu samochodowego zaktualizuj jego 
oprogramowanie do najnowszej wersji.

Pobierz aplikacjê Nokia Car Kit Updater z witryny 
www.nokia.com/support i zainstaluj j± na zgodnym komputerze.

Aby pod³±czyæ wy¶wietlacz zestawu samochodowego do komputera, 
u¿yj kabla USB do transmisji danych ze standardow± wtyczk± USB po 
jednej stronie i wtyczk± microUSB po drugiej stronie. Kabel jest 
sprzedawany oddzielnie.

Otwórz aplikacjê Updater i postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi 
instrukcjami. Nie od³±czaj kabla USB podczas aktualizacji 
oprogramowania.

■ Instalacja zestawu samochodowego w poje¼dzie
W tej czê¶ci opisano sposób instalacji elementów zestawu 
samochodowego w poje¼dzie. Poszczególne elementy omówiono 
w punkcie „Czê¶ci zestawu”, str. 10.

Instaluj±c elementy zestawu samochodowego, nale¿y zadbaæ, aby 
nie mia³y ¿adnego wp³ywu na dzia³anie uk³adów kierowniczego 
i hamulcowego ani innych wa¿nych uk³adów (na przyk³ad poduszek 
powietrznych). Je¶li wy¶wietlacz jest montowany na obszarze, w który 
podczas zdarzenia drogowego mo¿e uderzyæ g³owa, nie nale¿y u¿ywaæ 
wkrêtów. Zamiast nich nale¿y u¿yæ znajduj±cego siê w zestawie kleju.

Instalacja zestawu samochodowego mo¿e spowodowaæ wyciszenie 
d¼wiêków ostrzegawczych (np. d¼wiêków ostrzegawczych cofania lub 
w³±czonych ¶wiate³) zwykle wydawanych przez pojazd. Aby uzyskaæ 
wiêcej informacji na ten temat, nale¿y skontaktowaæ siê z producentem 
samochodu lub jego przedstawicielem.
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Przyk³ad prawid³owej instalacji. Pilot zdalnego sterowania jest 
zamocowany na konsoli wraz z opcjonalnym, zewnêtrznym mikrofonem. 
Zewnêtrzny mikrofon jest potrzebny tylko wtedy, gdy we wnêtrzu 
samochodu jest g³o¶no.

Pilot zdalnego sterowania CU-13R
Pilot zdalnego sterowania powinien byæ zamontowany w ³atwo 
dostêpnym miejscu. Nie nale¿y montowaæ pilota zdalnego sterowania 
na obszarze, w który podczas zdarzenia drogowego mo¿e uderzyæ g³owa.

Instaluj±c pilota zdalnego sterowania, nale¿y zadbaæ, aby nie mia³ 
¿adnego wp³ywu na dzia³anie uk³adu kierowniczego ani innych wa¿nych 
uk³adów (na przyk³ad poduszek powietrznych).

Pilota zdalnego sterowania mo¿na zamocowaæ na kierownicy, desce 
rozdzielczej lub konsoli miêdzy fotelami kierowcy i pasa¿era.
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Mocowanie do konsoli lub deski rozdzielczej przy u¿yciu 
ta¶my znajduj±cej siê w zestawie
1. Przymocuj dostarczon± ta¶mê w wybranym miejscu samochodu: 

odklej warstwê zabezpieczaj±c± z wiêkszej czê¶ci i doci¶nij j± 
do powierzchni.

Po odklejeniu warstwy zabezpieczaj±cej nie wolno dotykaæ palcami 
powierzchni samoprzylepnej. Powierzchnia, do której przyklejasz 
ta¶mê, powinna byæ sucha, czysta i niezakurzona.

2. Odklej warstwê zabezpieczaj±c± z mniejszej czê¶ci i przyklej j± na 
spodzie pilota zdalnego sterowania. Nie zaklej pokrywy baterii pilota.

3. Przyci¶nij obie czê¶ci do siebie, po czym sprawd¼, czy pilot zdalnego 
sterowania jest dobrze przymocowany.

Mocowanie do kierownicy przy u¿yciu dostarczonego paska
Zainstaluj pilota zdalnego sterowania na wewnêtrznej czê¶ci 
kierownicy. Nie instaluj pilota zdalnego sterowania na ¶rodkowej lub 
zewnêtrznej czê¶ci kierownicy.

1. Owiñ pasek wokó³ kierownicy (nie pokazano na ilustracjach).

2. Aby otworzyæ zatrzask wskazany strza³k±, poci±gnij za zatrzask (1) 
i przewlecz pasek przez oczko (2).

3. Poci±gnij pasek za koniec, aby go dobrze zamocowaæ (3).

4. Poci±gnij za koniec paska do do³u (4), a nastêpnie doci¶nij zatrzask 
do góry (5).

1 2 3
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5. Dociskaj zatrzask do kierownicy, a¿ zostanie zablokowany (6).

6. Wci¶nij pilota zdalnego sterowania do uchwytu (7).

Aby wyj±æ pilota, popchnij go od do³u przez otwór w uchwycie.

Aby od³±czyæ pasek, odci±gnij zatrzask od kierownicy (8).

Wy¶wietlacz
Wy¶wietlacz mo¿na zamontowaæ na desce rozdzielczej, u¿ywaj±c do 
tego podstawki mocuj±cej.

Wy¶wietlacz powinien znajdowaæ siê w takim miejscu, aby by³ dobrze 
widoczny dla u¿ytkownika i móg³ byæ ³atwo obracany w lewo, w prawo, 
w górê i w dó³.

Instaluj±c wy¶wietlacz, nale¿y zadbaæ, aby nie mia³y ¿adnego wp³ywu 
na dzia³anie uk³adów kierowniczego i hamulcowego ani innych wa¿nych 
uk³adów (na przyk³ad poduszek powietrznych).

Nale¿y sprawdziæ, czy kable wy¶wietlacza siêgaj± do skrzynki 
przy³±czowej.

Je¶li u¿ywany jest wbudowany mikrofon, wy¶wietlacz powinien byæ 
zamocowany tak, aby nie znajdowa³ siê zbyt daleko od kierowcy ani 
nie by³ wystawiony na bezpo¶rednie dzia³anie strumieni powietrza 
z nawiewów. Je¶li to nie jest mo¿liwe, nale¿y u¿yæ opcjonalnego, 
zewnêtrznego mikrofonu.

45
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Monta¿ podstawki mocuj±cej na desce rozdzielczej
1. Odklej warstwê zabezpieczaj±c± z samoprzylepnej czê¶ci 

podstawki mocuj±cej.

2. Doci¶nij mocno podstawkê mocuj±c± do deski rozdzielczej.

3. Poprowad¼ kabel wy¶wietlacza CA-165 od podstawki mocuj±cej, 
np. przez system wentylacyjny (szczegó³owe informacje znajdziesz 
w dokumentacji samochodu), a nastêpnie pod³±cz kable do 
odpowiedniego z³±cza w skrzynce przy³±czowej RX-73.

Monta¿ wy¶wietlacza na podstawce mocuj±cej
1. Wsuñ wy¶wietlacz na podstawkê mocuj±c± (1).

2. Ustaw wy¶wietlacz w odpowiedniej pozycji (2).

3. Aby wyregulowaæ k±t podstawki mocuj±cej, odkrêæ ¶rubê na koñcu 
przegubu podstawki mocuj±cej, obróæ podstawkê (w krokach co 
45 stopni), a nastêpnie dokrêæ ¶rubê.

Aby od³±czyæ wy¶wietlacz, przesuñ go od podstawki mocuj±cej do góry.

1

2
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Skrzynka przy³±czowa RX-73
Skrzynka przy³±czowa ma nastêpuj±ce z³±cza:

1. Z³±cze bezpo¶redniego kabla wej¶ciowego CA-161

2. Z³±cze kabla zasilaj±cego CA-153P lub kabla zasilaj±cego zgodnego 
z norm± ISO CA-160

3. Z³±cze opcjonalnego g³o¶nika (takiego jak Nokia SP-3) lub kabla 
g³o¶nika zgodnego z norm± ISO CA-160

4. Z³±cze opcjonalnego kabla do ³adowania (takiego jak CA-134)

5. Z³±cze kabla wy¶wietlacza CA-165

6. Z³±cze opcjonalnego mikrofonu zewnêtrznego (takiego jak MP-2)

Instaluj±c skrzynkê przy³±czow±, nale¿y sprawdziæ, czy kable mikrofonu 
i g³o¶nika dosiêgn± miejsc planowanej instalacji.

Do instalacji skrzynki przy³±czowej nale¿y u¿yæ odpowiednich materia³ów 
monta¿owych (nie ma ich w zestawie dostêpnym w sprzeda¿y). Po 
instalacji trzeba sprawdziæ, czy skrzynka jest dobrze przymocowana.

1 2 3
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■ Po³±czenie z systemem radia samochodowego
Zestaw samochodowy mo¿na po³±czyæ z systemem radia 
samochodowego na trzy ró¿ne sposoby. Wybierz taki sposób, który 
bêdzie odpowiedni do czê¶ci zawartych w pakiecie sprzeda¿nym.

Aby uzyskaæ informacje na temat z³±czy skrzynki przy³±czowej RX-73, 
zob. „Skrzynka przy³±czowa RX-73”, str. 39.

Zestaw samochodowy mo¿na pod³±czyæ do g³o¶nika, którego 
impedancja jest nie mniejsza ni¿ 4 omy. Przy impedancji wiêkszej ni¿ 
8 omów moc wyj¶ciowa bêdzie znacznie ni¿sza ni¿ normalnie. Przy 
u¿yciu adapterów okablowania dla danego modelu samochodu mo¿na 
pod³±czyæ zestaw samochodowy do pojazdu bez jakichkolwiek 
modyfikacji istniej±cego okablowania. Aby uzyskaæ informacje 
o dostêpno¶ci, nale¿y skonsultowaæ siê z pracownikiem serwisu.
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Instalacja przy u¿yciu kabla ISO CA-160
Je¶li zestaw samochodowy zostanie pod³±czony do systemu radiowego 
pojazdu przy u¿yciu kabla ISO CA-160, radio samochodowe bêdzie 
wyciszane podczas nawi±zywania lub odbierania po³±czeñ.

1. Aby pod³±czyæ kabel ISO do radia samochodowego:

• Od³±cz dwie wtyczki ISO od radia samochodowego, aby uzyskaæ 
dostêp do z³±czy zasilania i g³o¶nika.

• Pod³±cz z³±cze ¿eñskie kabla ISO do gniazd zasilania i g³o¶nika 
zespo³u przewodów samochodu.

CA-160
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• Sprawd¼ zasilanie sta³e +12 V (czerwony kabel) i zasilanie 
zap³onu (niebieski kabel) na z³±czu skrzynki przy³±czowej. W razie 
potrzeby zamieæ z³±cza konfiguracyjne „+12 V battery” 
(Akumulator +12 V) i „Ignition” (Zap³on) kabla ISO.

Sprawd¼ w³a¶ciwe rozmieszczenie sygna³u wyciszenia radia 
samochodowego i pod³±cz z³±cze konfiguracyjne „Mute” 
(Wyciszenie) do odpowiedniego gniazda (Mute1, Mute2 lub 
Mute3). Domy¶lnie z³±cze wyciszenia jest pod³±czone do z³±czki 
ISO A2 (Mute2). Je¶li radio samochodowe nie obs³uguje funkcji 
wyciszania, z³±cze nale¿y zostawiæ wolne.

Pod³±cz dwa mêskie z³±cza ISO do radia samochodowego.

2. W³ó¿ wtyczki g³o¶nika i kabla zasilania kabla ISO do odpowiednich 
z³±czy skrzynki przy³±czowej.

3. Pod³±cz wy¶wietlacz do odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej.

Czynno¶ci opcjonalne:

• Aby na³adowaæ zgodne urz±dzenie mobilne przy u¿yciu zestawu 
samochodowego, pod³±cz zgodny kabel do ³adowania (taki jak 
Nokia CA-134) do skrzynki przy³±czowej.

• Aby u¿ywaæ zewnêtrznego mikrofonu (takiego jak Nokia MP-2) 
zamiast wbudowanego, pod³±cz mikrofon do odpowiedniego z³±cza 
skrzynki przy³±czowej, a nastêpnie zmieñ ustawienia mikrofonu 
(zob. „Ustawienia instalatora”, str. 46). Je¶li w kabinie samochodu 
jest g³o¶no, konieczne mo¿e byæ u¿ycie zewnêtrznego mikrofonu.
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Instalacja przy u¿yciu kabla zasilaj±cego CA-153P 
i zewnêtrznego g³o¶nika
W tej konfiguracji skrzynka przy³±czowa jest pod³±czona do radia 
samochodowego przy u¿yciu kabla zasilaj±cego CA-153P oraz 
opcjonalnego, zewnêtrznego g³o¶nika, który jest u¿ywany 
podczas rozmów.
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1. Pod³±cz przewody kabla zasilaj±cego CA-153P do samochodu 
zgodnie z poni¿szymi instrukcjami:

• Czarny przewód do uziemienia pojazdu.

• Czerwony przewód do zasilania sta³ego 12 V. Do tej linii zawsze 
nale¿y pod³±czyæ bezpiecznik 2 A, blisko ¼ród³a.

• Niebieski przewód do linii Ignition (Zap³on) lub ACC 
(Wyposa¿enie). Do tej linii zawsze nale¿y pod³±czyæ bezpiecznik 
1 A, blisko ¼ród³a.

2. Pod³±cz kabel zasilaj±cy do odpowiedniego z³±cza skrzynki 
przy³±czowej.

3. Pod³±cz g³o¶nik (taki jak Nokia SP-3) do odpowiedniego z³±cza 
skrzynki przy³±czowej.

4. Pod³±cz wy¶wietlacz do odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej.

Czynno¶ci opcjonalne:

• Aby radio samochodowe by³o wyciszane podczas odbierania lub 
nawi±zywania po³±czeñ, pod³±cz do niego ¿ó³ty przewód wyciszania 
kabla zasilaj±cego CA-153P.

• Aby na³adowaæ zgodne urz±dzenie mobilne przy u¿yciu zestawu 
samochodowego, pod³±cz zgodny kabel do ³adowania (taki jak 
Nokia CA-134) do skrzynki przy³±czowej.

• Aby u¿ywaæ opcjonalnego, zewnêtrznego mikrofonu (takiego jak 
Nokia MP-2) zamiast wbudowanego, pod³±cz mikrofon do 
odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej, a nastêpnie zmieñ 
ustawienia mikrofonu (zob. „Ustawienia instalatora”, str. 46). Je¶li 
w kabinie samochodu jest g³o¶no, konieczne mo¿e byæ u¿ycie 
zewnêtrznego mikrofonu.
44



I n s t a l a c j a
Instalacja przy u¿yciu kabla zasilaj±cego CA-153P 
i bezpo¶redniego kabla wej¶ciowego CA-161
W tej konfiguracji skrzynka przy³±czowa jest pod³±czona do radia 
samochodowego przy u¿yciu kabla zasilaj±cego CA-153P oraz 
bezpo¶redniego kabla wej¶ciowego CA-161 i g³o¶ników radia 
samochodowego u¿ywanych podczas rozmów.

1. Pod³±cz przewody kabla zasilaj±cego CA-153P do samochodu 
zgodnie z poni¿szymi instrukcjami:

• Czarny przewód do uziemienia pojazdu.

• Czerwony przewód do zasilania sta³ego 12 V. Do tej linii zawsze 
nale¿y pod³±czyæ bezpiecznik 2 A, blisko ¼ród³a.
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• Niebieski przewód do linii Ignition (Zap³on) lub ACC 
(Wyposa¿enie). Do tej linii zawsze nale¿y pod³±czyæ 
bezpiecznik 1 A, blisko ¼ród³a.

• ¯ó³ty przewód do wej¶cia wyciszenia radia samochodowego.

2. Pod³±cz kabel bezpo¶redniego kabla wej¶ciowego CA-161 do 
odpowiednich z³±czy radia samochodowego i skrzynki przy³±czowej.

3. Pod³±cz wy¶wietlacz do odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej.

W niektórych pojazdach konieczne mo¿e byæ w³±czenie radia 
samochodowego, aby by³o s³ychaæ d¼wiêk po³±czenia.

Czynno¶ci opcjonalne:

• Aby na³adowaæ zgodne urz±dzenie mobilne przy u¿yciu zestawu 
samochodowego, pod³±cz zgodny kabel do ³adowania (taki jak 
Nokia CA-134) do skrzynki przy³±czowej.

• Aby u¿ywaæ opcjonalnego, zewnêtrznego mikrofonu (takiego jak 
Nokia MP-2) zamiast wbudowanego, pod³±cz mikrofon do 
odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej, a nastêpnie zmieñ 
ustawienia mikrofonu (zob. „Ustawienia instalatora”, str. 46). Je¶li 
w kabinie samochodu jest g³o¶no, konieczne mo¿e byæ u¿ycie 
zewnêtrznego mikrofonu.

■ Ustawienia instalatora
Ustawienia instalatora powinien zmieniaæ wy³±cznie wykwalifikowany 
pracownik serwisu.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij i przytrzymaj klawisz zasilania przez oko³o 
10 sekund, a nastêpnie wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Ustawienia DSP — Wybierz odpowiedni zestaw ustawieñ d¼wiêku. 
Uaktywnienie nowych ustawieñ mo¿e wymagaæ wy³±czenia 
i ponownego w³±czenia zestawu samochodowego.

• Ustawienia mikrofonu — Wybierz mikrofon zewnêtrzny lub 
wewnêtrzny, zgodnie z konfiguracj± w³a¶ciw± dla danej instalacji.
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■ Akcesoria opcjonalne
Funkcjonalno¶æ zestawu samochodowego mo¿esz zwiêkszyæ poprzez 
do³±czenie akcesoriów opcjonalnych. Odpowiednie akcesoria pomo¿e 
Ci wybraæ sprzedawca lub serwisant. U¿ywaj jedynie akcesoriów 
zgodnych i zatwierdzonych do u¿ytku.

Kabel do ³adowania
Aby na³adowaæ zgodne urz±dzenie mobilne przy u¿yciu zestawu 
samochodowego, pozostawiaj±c gniazdo zapalniczki wolne, aby mo¿na 
by³o do niego pod³±czyæ inne urz±dzenia, mo¿na u¿yæ opcjonalnego 
kabla do ³adowania, np. CA-134.

Mikrofon
Je¶li w kabinie samochodu jest g³o¶no, zamiast wbudowanego 
mikrofonu mo¿na u¿yæ opcjonalnego, zewnêtrznego (takiego jak Nokia 
MP-2), aby poprawiæ jako¶æ d¼wiêku. Aby u¿yæ zewnêtrznego mikrofony, 
pod³±cz go do odpowiedniego z³±cza skrzynki przy³±czowej.

Wybór miejsca zamocowania mikrofonu jest szczególnie wa¿ny, 
poniewa¿ od tego zale¿y jako¶æ transmisji g³osowej.

Mikrofon najlepiej jest zamocowaæ blisko lusterka wstecznego. 
Zainstaluj mikrofon tak, aby by³ skierowany w stronê ust kierowcy 
i znajdowa³ siê w odleg³o¶ci co najmniej 1 metra od g³o¶nika, co pozwoli 
unikn±æ nak³adania siê d¼wiêków.

Nale¿y sprawdziæ, czy kabel mikrofonu siêga do skrzynki przy³±czowej.

Mikrofon nie powinien byæ wystawiony na dzia³anie strumieni 
powietrza z nawiewów. Kabla mikrofonu nie nale¿y umieszczaæ 
w uk³adzie grzewczym, wentylacyjnym ani klimatyzacyjnym. 
Do zamontowania mikrofonu nale¿y u¿yæ znajduj±cej siê w zestawie 
dwustronnej ta¶my klej±cej.

W³ó¿ wtyczkê kabla mikrofonu do z³±cza mikrofonu skrzynki 
przy³±czowej, a nastêpnie przekrêæ wtyczkê w zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, ¿eby j± zablokowaæ.
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Antena zewnêtrzna
Antena zewnêtrzna polepsza odbiór sygna³ów przez urz±dzenie 
w samochodzie. Informacje o dostêpno¶ci takiej anteny uzyskasz od 
sprzedawcy.

Uwaga: Aby postêpowaæ zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa 
dotycz±cymi oddzia³ywania fal radiowych na organizm cz³owieka, 
antenê zewnêtrzn± nale¿y tak zainstalowaæ, ¿eby odleg³o¶æ miêdzy 
anten± a znajduj±cymi siê w pobli¿u osobami nie mog³a byæ mniejsza 
ni¿ 20 cm (8 cali), a wspó³czynnik wzmocnienia nie przekracza³ 
warto¶ci 3 dBi.

■ Sprawdzanie dzia³ania zestawu samochodowego
Po zainstalowaniu zestawu samochodowego sprawd¼, czy jest dobrze 
zamocowany i czy dzia³a prawid³owo. Zob. równie¿ „Rozwi±zywanie 
problemów”, str. 30.
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E k s p l o a t a c j a  i  k o n s e r w a c j a
Eksploatacja i konserwacja

Zestaw samochodowy jest skomplikowanym produktem i wymaga umiejêtnego 
pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wa¿no¶æ gwarancji.

• Zestaw samochodowy powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ 
i ciecze zawieraj±ce zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów 
elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj zestawu samochodowego w miejscach 
zapylonych i brudnych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych 
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ zestawu samochodowego.

• Do czyszczenia czê¶ci zestawu samochodowego nie stosuj ¿r±cych 
chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia 
powierzchni urz±dzenia u¿ywaj tylko miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

• Nie maluj elementów zestawu samochodowego. Farba mo¿e zablokowaæ jego 
ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Recykling
Zu¿yte produkty elektroniczne, baterie i opakowania nale¿y oddawaæ 
do specjalnych punktów zbiórki takich materia³ów. Zapobiega to 
niekontrolowanemu za¶miecaniu ¶rodowiska i promuje inicjatywy wtórnego 
wykorzystania surowców. O ochronie ¶rodowiska i recyklingu produktów firmy 
Nokia mo¿na przeczytaæ na stronach www.nokia.com/werecycle lub 
www.nokia.mobi/werecycle.

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu 
przekre¶lony symbol pojemnika na ¶mieci ma przypominaæ, ¿e wszystkie 
zu¿yte ju¿ produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory 
musz± byæ sk³adowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. 

To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie 
wolno umieszczaæ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Wiêcej 
o ochronie ¶rodowiska (Eco-Declarations) mo¿na przeczytaæ na stronie 
www.nokia.com/environment.
49



D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  o b e z p i e c z e ñ s t w i e
Dodatkowe informacje 
o bezpieczeñstwie

■ Pojazdy
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo 
zainstalowanych lub niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów elektronicznych 
w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa, 
antypo¶lizgowe uk³ady zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas 
hamowania, elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady poduszki 
powietrznej. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ od producenta samochodu lub 
jego przedstawiciela albo producenta zainstalowanego w samochodzie 
wyposa¿enia dodatkowego.

Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e byæ niebezpieczna i uniewa¿niæ 
jakiekolwiek gwarancje maj±ce zastosowanie do urz±dzenia. Regularnie 
sprawdzaj, czy wszystkie elementy urz±dzenia bezprzewodowego w samochodzie 
s± odpowiednio zamocowane i czy dzia³aj± prawid³owo. W pobli¿u urz±dzenia, 
jego czê¶ci i akcesoriów nie wolno przechowywaæ ani przewoziæ ³atwopalnych 
cieczy, gazów czy materia³ów wybuchowych. Je¶li samochód jest wyposa¿ony 
w poduszki powietrzne, miej na uwadze, ¿e poduszki te wype³niaj± siê gwa³townie 
gazem. Nie umieszczaj wiêc w pobli¿u poduszek powietrznych lub przestrzeni, 
jak± zajê³aby poduszka po wype³nieniu, ¿adnych przedmiotów, w tym równie¿ 
przeno¶nych lub samochodowych akcesoriów urz±dzenia. Je¶li bezprzewodowe 
urz±dzenie samochodowe zosta³o nieprawid³owo zainstalowane, wybuch 
poduszki powietrznej mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enia.
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