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PERNYATAAN KESESUAIAN
Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab 
bahwa produk HF-5 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan 
sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat 
dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi.
Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh
isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari
Nokia.
Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek 
dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan 
lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang 
dari masing-masing pemilik.
Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.
Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. 
Oleh karena itu, kami berhak untuk mengadakan perubahan dan 
perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa 
pemberitahuan sebelumnya.
Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya 
data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, yang terjadi 
secara disengaja maupun tidak disengaja.
Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali 
dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, 
baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas 
pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan 
dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan 
akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah 
dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu.
Ketersediaan produk dan layanan tertentu untuk setiap wilayah 
mungkin berbeda-beda. Harap hubungi penyalur Nokia terdekat di 
tempat Anda.
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Untuk keselamatan Anda
Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Melanggar peraturan dan 
ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi 
rinci lebih lanjut diberikan dalam buku petunjuk ini.
Jauhkan semua kartu SIM dan aksesori dari jangkauan anak-anak.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA
Ingat, keamanan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan 
raya memerlukan perhatian penuh dari semua pengguna 
kendaraan bermotor. Gunakan perangkat Advanced Car Kit 
hanya jika kondisi lalu lintas memungkinkan penggunaan 
yang aman dan periksa apakah peraturan/ketentuan hukum 
setempat membatasi penggunaan telepon selular saat 
mengemudi.

GANGGUAN
Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang 
mungkin mempengaruhi kinerjanya.

PEMASANGAN DAN LAYANAN RESMI
Hanya teknisi yang memenuhi syarat yang boleh memasang 
atau memperbaiki perlengkapan telepon.

MENGHUBUNGKAN KE PERANGKAT LAIN
Bila menyambung ke perangkat lain, bacalah buku 
petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang 
rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.

MENGGANTI SEKERING
Ganti sekering yang putus dengan jenis dan ukuran yang 
sama. Jangan gunakan sekering dengan nilai yang lebih 
tinggi!
4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



P e n d a h u l u a n

Nokia_CK-7W_APAC_UG_in.fm  Page 5  Thursday, May 11, 2006  2:31 PM
Pendahuluan

■ Perangkat Nokia Advanced Car Kit Anda

Pemasangan perlengkapan untuk perangkat Advanced Car Kit di kokpit 
mobil

Perangkat Nokia Advanced Car Kit dikembangkan untuk dipasang dalam 
kendaraan bermotor agar Anda dapat menggunakan telepon selular 
tanpa menyentuhnya dan menggunakan berbagai fitur telepon tertentu.

Penekanan khusus dijelaskan pada petunjuk pemasangan yang cepat 
dan mudah. Telepon selular dapat dihubungkan ke Advanced Car Kit 
melalui salah satu dari dua cara berikut: menggunakan dudukan telepon 
opsional dengan kabel atau melalui sambungan nirkabel Bluetooth.
5Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Di beberapa negara, penggunaan perangkat Advanced Car Kit mungkin 
dibatasi oleh peraturan hukum. Patuhi peraturan/ketentuan hukum 
yang berlaku.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth
Teknologi nirkabel Bluetooth adalah standar internasional untuk 
komunikasi nirkabel jarak pendek. Teknologi ini memungkinkan Anda 
membuat sambungan nirkabel dalam jarak 10 meter antara perangkat 
Advanced Car Kit dengan perangkat yang kompatibel. 

Perangkat Advanced Car Kit dirancang untuk digunakan dengan telepon 
selular yang mendukung Bluetooth Handsfree Profile (Bluetooth HFP).

Pengguna tidak perlu membayar untuk sambungan nirkabel antara 
perangkat yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth. Di beberapa 
negara, kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi penggunaan 
perangkat Bluetooth. Periksa peraturan setempat.

■ Sandi kode Bluetooth
Saat pertama kali membuat sambungan nirkabel ke perangkat yang 
kompatibel menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus 
memasukkan kode sandi untuk membuat pasangan ke perangkat ini.

Kode sandi adalah 0000. 
6 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



P e r s i a p a n

Nokia_CK-7W_APAC_UG_in.fm  Page 7  Thursday, May 11, 2006  2:31 PM
1. Persiapan

■ Tinjauan

Perangkat Advanced Car Kit terdiri dari beberapa komponen seperti 
yang diperlihatkan dalam gambar di atas.

• 1 Unit handsfree HF-5 dengan pelat pemasangan (mounting plate) 
MK-2

• 2 Tombol remote control CU-7 

• 3 Loudspeaker HFS-12 

• 4 Mikrofon MP-2

• 5 Unit kabel PCU-4 

• 6 Kabel data CA-27 
7Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ Menggunakan perangkat tambahan
Tergantung pada pemasangan, tersedia perangkat tambahan pilihan 
untuk melengkapi perangkat Advance Car Kit Anda. Sebelum melakukan 
pemasangan, mintalah saran tenaga ahli tentang perangkat tambahan 
yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Gunakan hanya perangkat 
tambahan yang sudah disetujui. Pastikan hanya produk yang kompatibel 
yang terpasang ke perangkat Advanced Car Kit Anda. 

Dudukan telepon
Anda memerlukan dudukan telepon yang dirancang untuk telepon 
selular yang kompatibel jika telepon selular akan dipasang langsung ke 
unit handsfree menggunakan kabel data.

Penghubung antena (antenna coupler)
Penghubung antena (antenna coupler) diperlukan untuk memasang 
antena luar. Berbagai penghubung antena (antenna coupler) untuk 
telepon selular  dan dudukan telepon dapat dibeli secara bebas. 
Penghubung antena (antenna coupler) akan menyempurnakan 
penerimaan telepon selular saat berada dalam kendaraan. 

Antena GSM
Antena GSM yang kompatibel dapat mengoptimalkan sambungan 
nirkabel.

Jika Anda sudah memasang antena luar, maka jarak minimal antara 
antena dengan orang harus 20 cm agar memenuhi persyaratan 
hubungan frekuensi radio (RF) untuk perangkat pengirim selular.
8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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2. Pemasangan

■ Informasi pengamanan
Patuhi panduan pengamanan dasar di bawah ini saat memasang 
perangkat Advanced Car Kit.

Catatan: 

• Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh 
memperbaiki perangkat Advanced Car Kit atau 
memasangnya dalam kendaraan. Pemasangan atau 
perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan 
membatalkan garansi yang berlaku untuk unit perangkat 
ini. 

• Perangkat Advanced Car Kit hanya dapat dipasang oleh 
teknisi servis yang memenuhi syarat menggunakan 
komponen asli Nokia yang sudah disetujui serta diberikan 
dalam kemasan perangkat ini. Pengguna akhir harus ingat 
bahwa perangkat Advanced Car Kit terdiri dari 
perlengkapan teknis yang rumit serta memerlukan 
pemasangan yang layak menggunakan perangkat khusus 
dan keahlian.

• Ingat, semua petunjuk dalam petunjuk pemasangan ini 
adalah panduan umum yang digunakan untuk 
pemasangan perangkat Advanced Car Kit di mobil. Namun, 
karena banyaknya jenis dan model mobil yang tersedia di 
pasar, maka buku petunjuk ini tidak dapat 
mempertimbangkan persyaratan teknis khusus untuk jenis 
kendaraan tertentu.  Untuk informasi rinci lebih lanjut 
tentang kendaraan, hubungi produsen kendaraan tersebut.

• Advanced Car Kit cocok hanya untuk di kendaraan dengan 
arde 12 volt negatif. Penggunaan pada tegangan masukan 
lainnya atau polaritas yang berbeda akan merusak 
peralatan. 
9Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• Ingat, sistem otomotif modern dilengkapi dengan 
komputer on-board yang menyimpan parameter 
kendaraan yang utama. Pemutusan sambungan aki mobil 
yang ceroboh dapat menyebabkan hilangnya data, 
membuat Anda harus berusaha keras untuk melakukan 
inisialisasi ulang sistem tersebut. Jika ragu, hubungi agen 
kendaraan Anda sebelum memasang perangkat ini.

• Jangan hubungkan perangkat Advanced Car Kit ke kabel 
kunci kontak yang bertegangan tinggi.

• Semua perlengkapan harus dipasang agar tidak 
menggangu pengoperasian kendaraan.

• Teknisi servis mungkin dapat memberikan informasi 
tentang alternatif pemasangan perlengkapan yang sesuai 
dalam kendaraan Anda tanpa harus membuat lubang bor.

• Tempat untuk dudukan telepon harus dipasang di dasbor 
atau tempat lain pada bidang kokpit yang dapat dilihat 
dengan jelas oleh pengguna namun tidak mengganggu 
kontrol atau pengoperasian kendaraan. Papan tombol 
(keypad) harus dapat dijangkau dengan mudah oleh 
pengemudi. 

• Pastikan Anda tidak menghalangi kemudi, rem atau sistem 
penting lainnya dalam pengoperasian mobil saat 
memasang perangkat Advanced Car Kit. Pastikan kantung 
udara (airbag) tidak terhalang atau terganggu saat 
mengembang.

• Jangan merokok saat bekerja di dalam mobil. Pastikan 
tidak ada api atau percikan api di sekitar tempat kerja.

• Berhati-hatilah saat memasang perangkat ini agar tidak 
merusak kabel listrik, saluran bahan bakar atau rem atau 
peralatan pengaman.
10 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• Sinyal frekuensi radio (RF) dapat mempengaruhi sistem 
elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang 
dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. 
sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti 
slip, sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung 
udara). Jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam 
fungsi sistem tersebut, hubungi agen mobil Anda.

• Pastikan letak kabel tidak menjadikannya mudah 
terkelupas atau sobek (misalnya tidak diletakkan di bawah 
jok mobil atau di atas benda yang tajam).

■ Konfigurasi
Pada prinsipnya, perangkat Advanced Car Kit menawarkan dua 
konfigurasi dasar yang berbeda untuk pemasangan: 

Membuat sambungan telepon selular menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth
Agar dapat membuat sambungan dari telepon selular yang kompatibel 
ke unit handsfree, kedua perangkat tersebut harus dipasangkan terlebih 
dahulu.

Untuk pengaturan ini diperlukan telepon selular yang kompatibel dan 
mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. 
11Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Membuat sambungan telepon selular menggunakan 
kabel data dan dudukan telepon
Bila sudah tersambung melalui kabel data, maka telepon selular yang 
kompatibel siap untuk dioperasikan dengan perangkat Advanced Car Kit 
saat diletakkan dalam dudukan telepon.

Tergantung pada telepon selular dan perlengkapan kendaraan Anda, 
perangkat tambahan seperti dudukan telepon, penghubung antena 
(antenna coupler) atau antena luar mungkin diperlukan.
12 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ Memasang perangkat Advanced Car Kit
Lihat "Pendahuluan" di halaman 5 untuk contoh pemasangan 
perlengkapan perangkat Advanced Car Kit yang sesuai.

Unit handsfree
13Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Saat memasang unit handsfree, pastikan panjang kabel mikrofon dan 
loudspeaker akan sampai ke tempat pemasangan komponen-komponen 
ini.

Jangan pasang unit handsfree di dalam kotak logam tertutup atau pada 
tempat di dalam mobil yang terlindung dari gelombang radio karena hal 
ini dapat mengganggu penggunaan fitur Bluetooth tersebut.

Untuk memasang unit ini, pasang terlebih dahulu pelat pemasangan 
yang diberikan bersama perangkat Advanced Car Kit, kemudian 
kencangkan unit handsfree menggunakan baut pengencang. Setelah 
itu, pasang penutup yang bertuliskan logo Nokia ke dalam lubang pelat 
lalu tekanlah hingga terpasang dengan benar.

Tombol remote control
Tombol remote control harus berada di tempat yang mudah dijangkau 
oleh pengguna. Namun, pastikan tombol tersebut dipasang dengan 
benar agar kabel untuk sambungan ke unit handsfree dapat dipasang. 
Posisi pemasangan yang sesuai untuk tombol remote control mungkin 
berada pada konsol di antara tempat duduk depan.

Untuk memasang tombol remote control, gunakan pengencang dan 
bahan berperekat yang tersedia. Pertama-tama, lepaskan kedua bagian 
tersebut dari alas tombol. Pasang terlebih dahulu alas tombol bersama 
bahan berperekat: lepaskan lembar pelindung dari bagian berperekat 
(A), kemudian pasang alas tombol ke tempat yang dikehendaki dalam 
mobil Anda (B). Pastikan permukaan yang akan dipasang dengan alas 
tombol (pad) tersebut sudah kering dan bersih.

Berikutnya, pasang alas tombol (pad) bersama pengencang (hook): 
lepaskan lembar pelindung dari bagian berperekat (C), kemudian pasang 
alas tombol ke bagian bawah tombol remote control.

Tekan tombol remote control (D) dengan kuat ke atas alas tombol yang 
sudah terpasang pada mobil Anda.
14 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Loudspeaker
Untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, pasang loudspeaker 
mengarah ke pengguna. Sebaiknya, pasang loudspeaker dengan jarak 
minimal 1 meter dari mikrofon agar tidak menimbulkan pantulan suara.

Perangkat Advanced Car Kit juga mendukung sambungan ke sistem 
radio mobil yang kompatibel. Jika Anda ingin menggunakan radio mobil 
kendaraan Anda dengan perangkat Advanced Car Kit untuk output 
audio, hubungi teknisi servis untuk memperoleh bantuan ahli.

Hubungkan loudspeaker atau sistem radio mobil yang kompatibel ke 
output "SPEAKER".

Mikrofon
Kecermatan memilih tempat pemasangan mikrofon dapat 
meningkatkan kualitas pengiriman suara.

Pasang mikrofon sekitar 30 cm dari kepala pengemudi, dan posisikan 
mikrofon agar mengarah ke bibir pengemudi. Pengalaman menunjukkan 
bahwa tempat terbaik adalah di dekat kaca spion atau di dekat 
pelindung sinar matahari. Sebaiknya, pasang loudspeaker dengan jarak 
minimal 1 meter dari loudspeaker perangkat Advanced Car Kit agar 
tidak menimbulkan pantulan suara.

Pastikan mikrofon yang dipasang tidak terkena aliran udara dari unit 
ventilasi kendaraan. Jangan letakkan kabel mikrofon pada pemanas, 
ventilasi atau sistem pemanas.  Gunakan pita perekat dua sisi yang telah 
disediakan untuk pemasangan mikrofon agar tidak menimbulkan bunyi 
bising yang berasal dari bodi mobil yang masuk ke dalam interior mobil.

Pasang konektor ke dalam soket "MIC" pada unit handsfree, kemudian 
putar searah jarum jam agar terkunci dengan kuat.

Catatan: Penggunaan mikrofon MP-2 lain selain yang 
disediakan bersama perangkat Advanced Car Kit dapat 
mempengaruhi kualitas pengiriman data.
15Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Unit kabel
Kabel-kabel yang membentuk jaringan kabel dipasang seperti pada 
diagram kabel di bawah ini. 

• Hubungkan kabel hitam ke arde (ground) kendaraan (GND).

• Hubungkan kabel kuning ke sambungan MUTE pada radio mobil.

Jika radio mobil Anda tidak memiliki sambungan mute (diam), 
biarkan saluran ini tidak tersambung. Dalam hal ini, suara radio 
mobil Anda tidak akan hilang secara otomatis saat panggilan 
berlangsung.

Anda dapat menggunakan relai tambahan agar suara radio mobil 
dapat dimatikan. Bila menerima panggilan, perangkat Advanced Car 
Kit akan memindahkan kabel kuning (MUTE) ke ground, sehingga 
membuat suara radio mobil menjadi tidak terdengar. Bila panggilan 
berakhir, sambungan kabel kuning terputus dari ground dan suara 
radio mobil kembali terdengar. 

• Hubungkan kabel biru ke kabel IGNS mobil dengan menggunakan 
sekering 1A yang tersedia.

Beberapa kendaraan tidak memiliki sambungan IGNS. Kabel ini tidak 
diperlukan untuk pengoperasian perangkat Advanced Car Kit; kabel 
biru dapat dibiarkan tidak tersambung. Namun, dalam hal ini, 
perangkat Advanced Car Kit tidak akan nonaktif secara otomatis bila 
mobil  dimatikan. Agar aki mobil tidak kehabisan daya tanpa 
disengaja, perangkat Advanced Car Kit secara otomatis akan mati 
setelah dua menit, kecuali jika telepon selular tersambung melalui 
teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data.

• Hubungkan kabel merah ke terminal positif pada aki mobil 12V 
menggunakan sekering 2A yang tersedia.

Konektor 4 pin pada unit kabel dipasang ke port "DC" pada unit 
handsfree.
16 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Kabel data
Kabel data berfungsi untuk menghubungkan unit handsfree ke telepon 
selular yang kompatibel, yakni melalui dudukan telepon.

Pasang salah satu ujung kabel ke soket "PHONE" pada unit handsfree 
dan ujung yang lain ke dudukan telepon.

Jika perangkat Advanced Car Kit hanya akan digunakan dengan 
teknologi nirkabel Bluetooth, maka kabel data tidak perlu dihubungkan.

■ Tes fungsi
Setelah perangkat Advanced Car Kit dipasang, periksa kembali apakah 
perangkat ini sudah berfungsi dengan benar. Saat menguji fungsi 
perlengkapan ini, periksa juga apakah pemasangannya sudah benar 
sehingga tidak mengganggu pengemudi saat menjalankan kendaraan.
17Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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3. Menggunakan perangkat 
Advanced Car Kit

Telepon selular yang kompatibel dapat dihubungkan ke perangkat 
Advanced Car Kit melalui salah satu dari dua cara berikut: melalui 
sambungan nirkabel Bluetooth atau menggunakan dudukan telepon 
yang kompatibel melalui sebuah kabel.

■ Membuat sambungan telepon selular 
menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

Saat pertama kali membuat sambungan nirkabel dari perangkat 
Advanced Car Kit menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus 
memasangkan unit handsfree dengan telepon selular kompatibel yang 
Anda gunakan. Anda hanya perlu melakukannya sekali: setelah itu, 
kedua perangkat tersebut akan secara otomatis mengenali satu sama 
lain dan membuat sambungan.

Catatan: Jika Anda ingin membuat sambungan menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth, pastikan telepon selular tidak 
dipasang pada dudukan telepon.

Membuat pasangan menggunakan kode sandi Bluetooth
1. Pastikan telepon selular sudah diaktifkan dan daya baterai sudah 

diisi. 

2. Aktifkan perangkat Advanced Car Kit. Untuk informasi lebih lanjut, 
lihat "Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat Advanced Car Kit" di 
halaman 22.

3. Buka menu Bluetooth pada telepon selular, kemudian aktifkan fungsi 
Bluetooth.

4. Masukkan pengaturan yang diperlukan pada telepon selular untuk 
mengaktifkan pencarian perangkat Bluetooth yang ada dalam 
jangkauan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan yang 
diperlukan telepon selular Anda, lihat buku petunjuk yang sesuai.
18 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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5. Pilih perangkat Advanced Car Kit dari daftar perangkat Bluetooth 
yang muncul.

6. Bila diminta, masukkan kode sandi Bluetooth 0000.

7. Telepon selular kini sudah dipasangkan dengan perangkat Advanced 
Car Kit dan siap digunakan. 

Catatan: Perangkat Advanced Car Kit hanya dapat membuat 
sambungan nirkabel Bluetooth ke satu telepon selular yang 
kompatibel. Karena itu, Anda harus mengakhiri atau 
memutuskan sambungan nirkabel Bluetooth yang sudah ada.

Membuat pasangan secara otomatis ke telepon selular 
yang kompatibel 
1. Buatlah pengaturan yang sesuai pada telepon selular agar dapat 

dipasangkan dengan perangkat Advanced Car Kit tanpa harus 
membuat penerimaan atau otorisasi yang terpisah. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang pengaturan yang diperlukan pada telepon 
selular Anda, lihat buku petunjuk yang sesuai.

2. Aktifkan perangkat Advanced Car Kit. 

3. Perangkat Advanced Car Kit kini akan mengaktifkan pencarian 
otomatis selama 30 detik untuk telepon selular yang sudah 
dipasangkan sebelumnya menggunakan kode sandi Bluetooth. 
Perangkat Advanced Car Kit akan berpasangan dengan telepon 
selular yang terakhir dipasangkan. Pencarian Bluetooth aktif 
ditandai dengan lampu yang berkedip pada tombol remote control. 
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■ Membuat sambungan telepon selular melalui 
kabel data

Jika Anda menggunakan bentuk sambungan ini, telepon selular siap 
digunakan dengan perangkat Advanced Car Kit bila dipasang pada 
dudukan telepon, Anda tidak harus membuat pasangan untuk kedua 
perangkat tersebut.

Jika telepon selular dipasang ke dudukan telepon yang tersambung ke 
perangkat Advanced Car Kit melalui kabel data, maka telepon ini adalah 
perangkat yang aktif dan Anda tidak akan dapat membuat sambungan 
ke perangkat lain melalui teknologi nirkabel Bluetooth. Memasang 
telepon selular yang pada saat itu sedang memiliki sambungan nirkabel 
Bluetooth aktif ke dalam dudukan telepon yang tersambung ke 
perangkat Advanced Car Kit akan menyebabkan terputusnya 
sambungan nirkabel Bluetooth secara otomatis.
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4. Pengoperasian

Perangkat Advanced Car Kit dapat dikontrol melalui tombol remote 
control atau dioperasikan menggunakan tombol pada telepon selular 
yang kompatibel.

■ Tombol remote control

1 Tombol dapat digunakan sebagai berikut:

• Tekan

• Tekan terus (sekitar 1 detik)

• Tekan sebentar dua kali

• Tekan terus untuk waktu lama (lebih dari 10 detik)

2 Cincin dapat dapat digunakan sebagai berikut:

• Putar ke kiri

• Putar ke kanan

3 Lampu indikator menampilkan tiga kondisi:

• Aktif

• Berkedip 

• Tidak aktif
21Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat 
Advanced Car Kit

Bila mobil dihidupkan, maka perangkat Advanced Car Kit akan 
diaktifkan secara otomatis. Lampu indikator akan menyala untuk 
menunjukkan bahwa perangkat Advanced Car Kit sedang aktif.

Bila mobil dimatikan, perangkat Advanced Car Kit menjadi nonaktif dan 
lampu indikator padam

Jika perangkat Advanced Car Kit sudah dipasang tanpa menghubungkan 
kabel sensor kunci kontak (IGNS), maka untuk mengaktifkan perangkat 
Advanced Car Kit tersebut tekan sebentar tombol tersebut pasang 
telepon selular ke dalam dudukan telepon (jika dudukan sudah 
dipasang).

Catatan: Jika perangkat Advanced Car Kit sudah dipasang 
tanpa menggunakan kabel IGNS, maka bila diaktifkan, 
perangkat tersebut akan berfungsi selama telepon selular yang 
kompatibel terpasang pada dudukan telepon.

Jika pada saat itu tidak ada sambungan ke telepon selular 
maka, perangkat Advanced Car Kit akan nonaktif dengan 
sendirinya setelah 2 menit.

■ Mengoperasikan perangkat Advanced Car Kit
Anda dapat menggunakan tombol remote control untuk mengakses 
berbagai fitur telepon berikut:

Menerima panggilan
Untuk menerima panggilan masuk, tekan tombol.

Mengakhiri panggilan
Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol.

Menolak panggilan
Jika Anda tidak ingin menerima panggilan, tekan terus tombol.
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Membuat panggilan
Pilih data yang dikehendaki dari daftar telepon pada telepon selular 
atau masukkan nomor yang dikehendaki pada telepon selular Anda. 

Memanggil ulang
Untuk memanggil ulang nomor yang terakhir dipanggil, tekan sebentar 
tombol sebanyak dua kali.

Panggilan suara
Anda dapat menggunakan tag suara yang sudah disimpan dalam 
telepon selular Anda:

1. Untuk memanggil panggilan suara, tekan terus tombol sampai 
terdengar nada.

2. Ucapkan tag suara.

3. Telepon selular akan memutar tag suara dan memanggil nomor 
telepon yang sesuai.

Untuk informasi rinci tentang penggunaan panggilan suara, lihat buku 
petunjuk telepon selular Anda.

Catatan: Beberapa telepon selular mungkin tidak mendukung 
semua fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Mengatur volume suara
Untuk mengatur volume suara loudspeaker, putar cincin.

Pencarian perangkat Bluetooth secara manual
Jika belum membuat sambungan ke telepon selular, Anda dapat secara 
manual memulai pencarian telepon selular yang mendukung teknologi 
nirkabel Bluetooth.

Untuk mengaktifkan fitur pencarian Bluetooth pada perangkat 
Advanced Car Kit, tekan terus tombol.

Jika pencarian untuk perangkat Bluetooth aktif, lampu indikator akan 
mulai berkedip.
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Mengatur ulang perangkat Bluetooth yang dipasangkan
Perangkat Advanced Car Kit akan menyimpan 7 perangkat Bluetooth 
yang terakhir dipasangkan.

Daftar Bluetooth yang dipasangkan dapat dihapus. Untuk menghapus 
daftar, perangkat Advanced Car Kit harus dinonaktifkan (lampu 
indikator padam):

Tekan terus tombol sampai terdengar nada sinyal yang menunjukkan 
bahwa daftar tersebut sudah dihapus.

Beralih dari modus handsfree ke telepon selular
• Jika Anda sudah membuat sambungan telepon selular yang 

kompatibel ke perangkat Advanced Car Kit menggunakan kabel data, 
keluarkan telepon tersebut dari dudukannya untuk mengalihkan 
pengoperasian dari modus handsfree ke telepon selular.

• Untuk kembali ke modus handsfree, pasang kembali telepon selular 
tersebut ke dudukan telepon. Telepon selular Anda kini digunakan 
dalam modus handsfree melalui perangkat Advanced Car Kit.

• Jika telepon selular yang kompatibel sudah tersambung ke perangkat 
Advanced Car Kit menggunakan teknologi Bluetooth, maka Anda 
dapat mengalihkan panggilan aktif antara perangkat Advanced Car 
Kit dengan telepon selular atau sebaliknya. Tekan terus tombol atau 
gunakan fungsi yang sesuai pada telepon selular Anda,
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Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Advanced Car Kit merupakan produk unggulan dan karenanya 
harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini dapat 
membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan 
dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.
• Jauhkan semua perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
• Pastikan perangkat Advanced Car Kit dalam keadaan kering. Air 

hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat 
mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit 
elektronik perangkat.

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat Advanced Car Kit di 
tempat yang berdebu dan kotor. Komponen-komponen yang dapat 
dilepaskan mungkin akan rusak.

• Jangan coba membuka perangkat Advanced Car Kit. Penanganan 
yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen 
keras untuk membersihkan perangkat Advanced Car Kit atau tombol 
remote control. 

• Jangan cat perangkat Advanced Car Kit atau tombol remote control. 
Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat 
dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat Advanced Car Kit atau tombol remote control tidak 
bekerja sebagaimana mestinya, bawalah komponen yang rusak tersebut 
ke pusat layanan terdekat. Petugas disana akan membantu Anda dan, 
jika diperlukan, memberikan layanan.
25Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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