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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 na dalszych stronach tej instrukcji.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± sk³adaæ siê z drobnych czê¶ci. Nale¿y je 
przechowywaæ w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

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 przede wszystkim na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

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

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO
Nie u¿ywaj urz±dzenia na stacjach benzynowych. Nie u¿ywaj go te¿ 
w pobli¿u sk³adów paliw i chemikaliów.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Nie u¿ywaj urz±dzenia w rejonie 
odpalania ³adunków wybuchowych. 

AUTORYZOWANY SERWIS
Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie 
wykwalifikowany personel.

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

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± 
jego obs³ugi i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.



S z y b k i  s t a r t

5

Szybki start

W tej czê¶ci opisano pokrótce podstawowe funkcje zestawu 
samochodowego. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w odpowiednich 
rozdzia³ach niniejszej instrukcji.

■ Urz±dzenie steruj±ce
Klawisz wy³±czania mikrofonu (1)
• Naci¶nij w trybie gotowo¶ci lub 

w trakcie odbioru po³±czenia, aby 
wyciszyæ zestaw samochodowy.

• Naci¶nij w trakcie rozmowy, aby 
wy³±czyæ lub w³±czyæ mikrofon.

• Naci¶nij i przytrzymaj, aby prze³±czyæ 
rozmowê z zestawu samochodowego 
na po³±czone z nim kompatybilne 
urz±dzenie mobilne.

Klawisz g³osowego wybierania numerów (2)
• Naci¶nij, aby uaktywniæ g³osowe wybieranie numerów 

z kompatybilnego urz±dzenia mobilnego, w czasie gdy nie ma 
¿adnego aktywnego po³±czenia.

Klawisz po³±czeñ (3)
• Naci¶nij, aby nawi±zaæ lub odebraæ po³±czenie albo prze³±czyæ siê 

miêdzy po³±czeniem aktywnym i zawieszonym.

• Naci¶nij w trybie gotowo¶ci, aby wy¶wietliæ listê ostatnio 
wybieranych numerów.

• Naci¶nij dwukrotnie w trybie gotowo¶ci, aby ponownie wywo³aæ 
ostatnio wybrany numer.

Klawisz zakoñczenia (4)
• Naci¶nij, aby zakoñczyæ lub odrzuciæ po³±czenie.
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• Naci¶nij podczas wprowadzania numeru lub tekstu, aby usun±æ 
ostatnio wpisany znak.

• Naci¶nij, aby wróciæ na poprzedni poziom menu lub poprzedni widok 
wy¶wietlacza.

• Naci¶nij i przytrzymaj, aby z menu funkcji wróciæ do trybu gotowo¶ci.

• Naci¶nij i przytrzymaj, aby w³±czyæ lub wy³±czyæ zestaw 
samochodowy (je¶li zestaw nie jest po³±czony z uk³adem zap³onu).

Wska¼nik ¶wietlny (5)
Sygnalizuje w³±czenie zestawu samochodowego.

Tarcza NaviTM (6)
• Obracaj w lewo lub w prawo, aby zmieniaæ g³o¶no¶æ podczas 

po³±czenia lub przewijaæ ró¿ne listy.

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

• W trybie gotowo¶ci obróæ w prawo, aby wyszukaæ kontakt w menu 
Kontakty.

• Naci¶nij, aby uruchomiæ funkcjê pokazan± w dolnej czê¶ci 
wy¶wietlacza.

■ Pierwsze skonfigurowanie
1. W³±cz urz±dzenie mobilne i zestaw samochodowy (patrz str. 11).

2. Na ¿±danie wybierz jêzyk tekstów wy¶wietlacza zestawu 
samochodowego przez obracanie tarczy Navi.

3. Uaktywnij funkcjê Bluetooth w kompatybilnym urz±dzeniu 
mobilnym i po³±cz z nim zestaw samochodowy, u¿ywaj±c do tego 
bezprzewodowej technologii Bluetooth.

4. Gdy pojawi siê zapytanie o skopiowanie do zestawu samochodowego 
kontaktów z po³±czonego urz±dzenia mobilnego wybierz Tak przez 
obrót tarcz± Navi, po czym naci¶nij tarczê, aby rozpocz±æ 
kopiowanie. Wybór opcji Nie uniemo¿liwi korzystanie z zapisanych 
kontaktów w zestawie samochodowym.
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1. Wprowadzenie

Zestaw samochodowy Bluetooth z wy¶wietlaczem Nokia CK-15W 
umo¿liwia wygodne nawi±zywanie i odbieranie po³±czeñ bez u¿ycia r±k. 
Pozwala on równie¿ skopiowaæ kontakty z kompatybilnego urz±dzenia 
mobilnego i korzystaæ z nich za po¶rednictwem wy¶wietlacza. Przy 
u¿yciu urz±dzenia steruj±cego mo¿na kontrolowaæ zestaw 
samochodowy i funkcje jego menu.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo¿liwia po³±czenie zestawu 
samochodowego z kompatybilnym urz±dzeniem mobilnym.

Przed rozpoczêciem instalacji i u¿ywania zestawu samochodowego 
nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz± instrukcjê. Nale¿y równie¿ 
zapoznaæ siê z instrukcj± obs³ugi urz±dzenia mobilnego, w której 
omówione s± wa¿ne zagadnienia bezpieczeñstwa zwi±zane z jego 
u¿ytkowaniem i konserwacj±. Odwied¼ witrynê www.nokia.com/support 
lub lokaln± witrynê internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsz± 
wersjê instrukcji obs³ugi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, 
a tak¿e us³ugi zwi±zane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostêpnych dla ma³ych 
dzieci.

■ Informacje o niniejszym dokumencie
Konfigurowanie zestawu samochodowego i jego dzia³anie opisano 
w punktach Pierwsze kroki, str. 9 i Funkcje menu, str. 18. 

Instalacjê zestawu samochodowego opisano w punkcie Instalacja, 
str. 23. Zestaw samochodowy mo¿e zainstalowaæ tylko 
wykwalifikowany specjalista, u¿ywaj±c zatwierdzonych do u¿ytku, 
oryginalnych i dostarczonych w pakiecie sprzeda¿nym czê¶ci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie 
kompatybilnych urz±dzeñ bez u¿ycia kabli. Zestaw samochodowy 
i urz±dzenie mobilne w po³±czeniu Bluetooth nie musz± siê wzajemnie 
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„widzieæ”, ale odleg³o¶æ jednego od drugiego urz±dzenia nie mo¿e 
przekraczaæ 10 metrów. ¦ciany lub znajduj±ce siê w pobli¿u urz±dzenia 
elektroniczne mog± zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.

Omawiany zestaw jest zgodny ze specyfikacj± 1.2 technologii Bluetooth, 
która umo¿liwia korzystanie z nastêpuj±cych dwóch profili: Handsfree 
Profile 1.5 (do obs³ugi zestawu samochodowego i urz±dzenia mobilnego 
bez u¿ycia r±k) i Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (do kopiowania 
kontaktów z urz±dzenia do zestawu samochodowego). 
O kompatybilno¶ci zestawu samochodowego z innymi urz±dzeniami 
dowiesz siê od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e byæ w niektórych miejscach 
zabronione. Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami lub 
z us³ugodawc±.
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2. Pierwsze kroki

■ Czê¶ci zestawu samochodowego
W sk³ad zestawu samochodowego wchodz± nastêpuj±ce czê¶ci:

• Jednostka g³o¶nomówi±ca HF-15 (1)

• Mikrofon MP-2 (2)

• G³o¶nik SP-3 (3)

• Urz±dzenie steruj±ce CU-8 (4)

• Wy¶wietlacz SU-29 z kablem systemowym CA-115 (5)

• Kabel zasilaj±cy PCU-4 (6)

2

1

3

4

5

6
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Urz±dzenie steruj±ce
W sk³ad urz±dzenia steruj±cego wchodz± 
nastêpuj±ce elementy:

• Klawisz wy³±cznika mikrofonu  (1)

• Klawisz g³osowego wybierania 
numerów  (2)

• Klawisz po³±czeñ  (3)

• Klawisz zakoñczenia  (4)

• Wska¼nik ¶wietlny (5)

• Tarcza Navi (6)

Wy¶wietlacz i tryb gotowo¶ci
Wy¶wietlacz mo¿na obróciæ o oko³o 30 stopni w górê, w lewo lub 
w prawo, albo o oko³o 10 stopni w dó³. Nie wolno próbowaæ obracaæ go 
o wiêksze k±ty.

Gdy zestaw samochodowy jest w trybie gotowo¶ci i po³±czony przez 
Bluetooth ze znajduj±cym siê w zasiêgu sieci komórkowej 
kompatybilnym urz±dzeniem mobilnym, na wy¶wietlaczu zestawu 
pokazane bêd± nastêpuj±ce informacje: 

• Nazwa urz±dzenia mobilnego lub 
nazwa zestawu samochodowego 
(1). Nazwê urz±dzenia mobilnego 
mo¿na okre¶liæ w menu funkcji 
Bluetooth urz±dzenia.

• Moc sygna³u sieci komórkowej 
w miejscu pobytu (2), je¶li 
urz±dzenie mobilne przekazuje tak± 
informacjê. Im d³u¿szy pasek, tym silniejszy sygna³.

• Nazwa lub logo operatora sieci albo us³ugodawcy (3), je¶li 
urz±dzenie mobilne udostêpnia tego rodzaju dane.

1

2 3 4

5
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• Poziom na³adowania baterii urz±dzenia mobilnego (4), je¶li 
urz±dzenie przekazuje tak± informacjê. Im d³u¿szy pasek, tym bateria 
jest bardziej na³adowana.

• Funkcja, któr± mo¿na uruchomiæ przez naci¶niêcie tarczy Navi (5). 
W trybie gotowo¶ci naci¶niêcie tarczy Navi powoduje wy¶wietlenie 
listy funkcji menu.

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

Aby w zestawie samochodowym wyszukaæ kontakt z listy Kontakty, 
obracaj tarczê Navi w prawo.

■ Nawigowanie w menu
Szereg funkcji zestawu samochodowego zosta³o pogrupowanych 
w ró¿nych menu.

Aby w trybie gotowo¶ci otworzyæ listê funkcji menu, naci¶nij tarczê 
Navi, gdy Menu jest widoczne w dolnej czê¶ci ekranu.

Aby wskazaæ jak±¶ pozycjê (np. funkcjê menu) lub przewin±æ listê, 
obracaj tarczê Navi w lewo lub w prawo. Aby wybraæ wskazan± pozycjê, 
naci¶nij tarczê Navi.

Aby wróciæ na poprzedni poziom menu, naci¶nij . Aby wróciæ do 
trybu gotowo¶ci, naci¶nij  i przytrzymaj do chwili, a¿ wy¶wietlacz 
bêdzie w trybie gotowo¶ci.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu 
samochodowego

W³±czanie
Je¶li przewód czujnika zap³onu nie jest pod³±czony, naci¶nij 
i przytrzymaj . (W celu pod³±czenia przewodu czujnika zap³onu 
skontaktuj siê ze specjalist±).

Je¶li przewód czujnika zap³onu jest pod³±czony, w³±cz zap³on silnika.

Gdy w³±czysz zestaw samochodowy, w³±czy siê jego wy¶wietlacz i zapali 
siê ¶wiat³o wska¼nika na urz±dzeniu.
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Wy³±czanie
Je¶li przewód czujnika zap³onu nie jest pod³±czony, naci¶nij i  
i przytrzymaj przez 5 sekund. Zestaw samochodowy wy³±czy siê po 
2 minutach. Z chwil± wy³±czenia zestawu zga¶nie jego wy¶wietlacz. 
Po wy³±czeniu zap³onu nie zostawiaj urz±dzenia mobilnego 
po³±czonego z zestawem samochodowym, aby zapobiec 
przypadkowemu roz³adowaniu akumulatora samochodu.

Je¶li przewód czujnika zap³onu jest pod³±czony, wy³±cz zap³on silnika. 
Je¶li zap³on wy³±czysz w trakcie rozmowy, zestaw samochodowy 
wy³±czy siê dopiero po jej zakoñczeniu.

■ Pierwsze w³±czenie
Po pierwszym w³±czeniu zestawu samochodowego pojawi siê ¿±danie 
wyboru jêzyka tekstów wy¶wietlacza. Obracaj±c tarcz± Navi, przewiñ do 
¿±danego jêzyka, po czym naci¶nij tarczê Navi, ¿eby ten jêzyk wybraæ. 

Po wyborze jêzyka pojawi siê ¿±danie powi±zania i po³±czenia zestawu 
samochodowego z kompatybilnym urz±dzeniem mobilnym za pomoc± 
bezprzewodowej technologii Bluetooth. Patrz równie¿ kroki 3 do 5 
w rozdziale Powi±zywanie i ³±czenie zestawu samochodowego, str. 12.

Gdy ju¿ po³±czysz urz±dzenie mobilne z zestawem samochodowym, 
pojawi siê ¿±danie skopiowania kontaktów z urz±dzenia do zestawu: 
obracaj±c tarcz± Navi, wska¿ opcjê Tak i naci¶nij tarczê, aby rozpocz±æ 
kopiowanie. Wybór opcji Nie uniemo¿liwi korzystanie z zapisanych 
kontaktów do nawi±zywania po³±czeñ z zestawu samochodowego. 
O tym, jak pó¼niej skopiowaæ kontakty, przeczytasz w punkcie Kontakty, 
str. 18.

■ Powi±zywanie i ³±czenie zestawu 
samochodowego

Przed korzystaniem z zestawu samochodowego nale¿y go powi±zaæ 
i po³±czyæ z kompatybilnym urz±dzeniem mobilnym, które obs³uguje 
bezprzewodow± technologiê Bluetooth.

Gdy korzystasz z urz±dzenia mobilnego w po³±czeniu przez Bluetooth 
z zestawem samochodowym, zabezpiecz urz±dzenie w samochodzie 
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przez umieszczenie go w kompatybilnym uchwycie lub pozostaw 
urz±dzenie mobilne w bezpiecznym miejscu, na przyk³ad w torebce lub 
schowku, nie przeszkodzi to w korzystaniu z po³±czenia Bluetooth 
w samochodzie.

Do na³adowania baterii urz±dzenia w czasie u¿ywania zestawu 
samochodowego u¿yj przeno¶nej i kompatybilnej z urz±dzeniem 
³adowarki.

Aby powi±zaæ i po³±czyæ zestaw samochodowy z kompatybilnym 
urz±dzeniem po pierwszym u¿yciu, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1. W³±cz urz±dzenie i zestaw samochodowy (patrz str. 11).

2. W trybie gotowo¶ci naci¶nij tarczê Navi i wybierz 
Bluetooth > Powi±¿ z telefonem.

3. Uaktywnij funkcjê Bluetooth w urz±dzeniu. Wskazówki znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

4. Ustaw urz±dzenie na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth, po czym 
z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw samochodowy.

5. Wprowad¼ w urz±dzeniu has³o Bluetooth pokazane na wy¶wietlaczu 
zestawu samochodowego, aby powi±zaæ i po³±czyæ zestaw 
z urz±dzeniem. 

W niektórych urz±dzeniach po³±czenie mo¿na ustanowiæ dopiero po 
powi±zaniu. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi urz±dzenia. 

Powi±zanie zestawu samochodowego z urz±dzeniem wykonuje siê 
tylko raz.

Je¶li powi±zanie siê powiedzie, zestaw samochodowy pojawi siê w menu 
urz±dzenia mobilnego, w którym mo¿na zobaczyæ aktualnie powi±zane 
urz±dzenia Bluetooth. W przypadku niepowodzenia ponów próbê 
powi±zania, stosuj±c siê ¶ci¶le do instrukcji. Zestaw samochodowy mo¿e 
byæ powi±zany wymiennie nawet z o¶mioma urz±dzeniami, ale w danym 
momencie po³±czony mo¿e byæ tylko z jednym urz±dzeniem.
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Rêczne pod³±czanie zestawu samochodowego
Je¶li zestaw samochodowy jest w³±czony, ale jeszcze niepo³±czony 
z urz±dzeniem mobilnym, po³±czenie mo¿na ustanowiæ w nastêpuj±cy 
sposób: 

W trybie gotowo¶ci naci¶nij tarczê Navi i wybierz 
Bluetooth > Uwierzytelnione. Wska¿ ¿±dane urz±dzenie i wybierz 
Po³±cz.

Automatyczne pod³±czanie zestawu samochodowego
Urz±dzenie mo¿na ustawiæ na automatyczne ³±czenie siê z zestawem 
samochodowym, je¶li jest on w³±czony. W urz±dzeniach Nokia 
wystarczy w tym celu zmieniæ ustawienia powi±zania w menu 
Bluetooth.

Po w³±czeniu zestaw podejmie próby nawi±zania po³±czenia Bluetooth 
z ostatnio u¿ywanym urz±dzeniem. Je¶li to siê nie uda, zestaw podejmie 
kolejne próby po³±czenia siê z innymi ostatnio powi±zanymi z nim 
urz±dzeniami Bluetooth.

Roz³±czanie urz±dzeñ
Aby od³±czyæ zestaw samochodowy od urz±dzenia, zakoñcz po³±czenie 
Bluetooth z zestawem w menu Bluetooth urz±dzenia lub w trybie 
gotowo¶ci nacisn±æ tarczê Navi, a nastêpnie wybierz 
Bluetooth > Urz±dzenie aktywne > Roz³±cz.

Od³±czenie zestawu od urz±dzenia nie wymaga anulowania powi±zania.

Czyszczenie listy powi±zanych urz±dzeñ
Zestaw samochodowy zapisuje informacje o ostatnich o¶miu 
urz±dzeniach Bluetooth, z którymi by³ powi±zany. Aby usun±æ te 
informacje, zresetuj zestaw do ustawieñ fabrycznych: w trybie 
gotowo¶ci naci¶nij tarczê Navi i wybierz Ustawienia > Przywróæ ust. 
fabryczne.
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3. Funkcje po³±czeñ

■ Regulacja si³y g³osu
Aby zmieniæ si³ê g³osu w trakcie po³±czenia lub przed jego odbiorem, 
obróæ tarczê Navi w lewo (ciszej) lub w prawo (g³o¶niej).

Przy zmianie g³o¶no¶ci poziomy pasek u góry wy¶wietlacza zmienia 
odpowiednio swoj± d³ugo¶æ. Aby zapisaæ wybrany poziom g³o¶no¶ci, 
naci¶nij tarczê Navi, gdy na wy¶wietlaczu pojawi siê polecenie Zapisz 
g³o¶no¶æ.

Aby wyciszyæ zestaw, w trybie gotowo¶ci lub przed odbiorem po³±czenia 
naci¶nij . Aby przywróciæ pierwotny poziom g³o¶no¶ci, naci¶nij 
przycisk .

■ Nawi±zywanie po³±czeñ
Aby wprowadziæ numer telefonu, w trybie gotowo¶ci obracaj tarczê 
Navi w lewo. Przejd¼ do pierwszej cyfry numeru telefonu i nacisn±æ 
tarczê Navi. W ten sam sposób wybierz kolejne cyfry numeru telefonu. 
(Aby usun±æ ostatnio wprowadzon± cyfrê, naci¶nij ). Gdy numer 
zostanie ju¿ wy¶wietlony, naci¶nij , aby nawi±zaæ po³±czenie. Aby 
zakoñczyæ po³±czenie (lub anulowaæ próbê jego nawi±zania), naci¶nij 

.

O tym, jak szukaæ kontaktu w menu Kontakty, przeczytasz w punkcie 
Wyszukiwanie kontaktu, str. 18.

Aby otworzyæ listê ostatnio wybieranych numerów, naci¶nij . Aby 
po³±czyæ siê z ostatnio wybranym numerem, dwukrotnie naci¶nij .

Aby uaktywniæ funkcjê g³osowego wybierania numerów w urz±dzeniu 
mobilnym (je¶li urz±dzenie obs³uguje tê funkcjê z zestawem 
samochodowym i gdy nie ma ¿adnego aktywnego po³±czenia), naci¶nij 

. Nastêpnie postêpuj zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji 
obs³ugi urz±dzenia. Aby móc g³osowo wybieraæ numery, w urz±dzeniu 
musz± byæ zapisane znaki g³osowe ¿±danych kontaktów.
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■ Proste wybieranie
¯±dany kontakt mo¿esz przypisaæ do jednego z numerów prostego 
wybierania (od 1 do 9). Patrz punkt Proste wybieranie, str. 18).

Aby u¿yæ prostego wybierania, w trybie gotowo¶ci obracaj tarczê Navi 
w lewo, ¿eby wskazaæ ¿±dany numer prostego wybierania. Kontakt 
przypisany do numeru prostego wybierania pojawi siê u do³u 
wy¶wietlacza. Aby potwierdziæ numer, naci¶nij  lub przejd¼ do  
i nacisn±æ tarczê Navi. Aby nawi±zaæ po³±czenie, naci¶nij .

■ Odbieranie po³±czeñ
Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij  lub tarczê Navi. Je¶li kontakty 
zosta³y skopiowane z urz±dzenia mobilnego do zestawu 
samochodowego, nazwa kontaktu pojawi siê na wy¶wietlaczu. Je¶li nie 
odbierzesz po³±czenia, mo¿esz wy¶wietliæ nazwê lub numer telefonu 
osoby dzwoni±cej przez naci¶niêcie tarczy Navi, pod warunkiem ¿e 
osoba dzwoni±ca udostêpnia te dane.

Aby odrzuciæ przychodz±ce po³±czenie, naci¶nij .

Je¶li funkcja Automat. odpowied¼ zosta³a ustawiona na W³., zestaw 
samochodowy automatycznie odbierze po³±czenie. Patrz punkt Inne 
ustawienia, str. 21.

Aby zawiesiæ po³±czenie, naci¶nij tarczê Navi, gdy pojawi siê tekst Opcje 
po³±czeñ, i wybierz polecenie Zawie¶. Aby wznowiæ zawieszone 
po³±czenie, wybierz Wznów.

Je¶li w urz±dzeniu w³±czona jest funkcja po³±czeñ oczekuj±cych, 
podczas rozmowy mo¿esz odbieraæ inne po³±czenia przez naci¶niêcie 

. Pierwsze po³±czenie zostanie zawieszone. Aby prze³±czyæ siê 
miêdzy po³±czeniami, naci¶nij . Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenie, 
naci¶nij .

■ W³±czanie i wy³±czanie mikrofonu
Aby wy³±czyæ lub w³±czyæ mikrofon podczas rozmowy, naci¶nij  lub 
naci¶nij tarczê Navi, gdy pojawi siê tekst Opcje po³±czeñ, i wybierz 
odpowiedni± opcjê.
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■ Prze³±czanie rozmowy miêdzy zestawem 
samochodowym i pod³±czonym urz±dzeniem

Aby prze³±czyæ rozmowê z zestawu samochodowego na kompatybilne 
urz±dzenie mobilne, naci¶nij i przytrzymaj . Niektóre urz±dzenia 
mog± przerywaæ po³±czenie Bluetooth przed zakoñczeniem rozmowy. 
Aby ponownie prze³±czyæ rozmowê na zestaw samochodowy, u¿yj 
odpowiedniej funkcji w urz±dzeniu.

■ Wysy³anie sygna³ów DTMF
Podczas rozmowy mo¿na wysy³aæ ³añcuchy sygna³ów DTMF (na przyk³ad 
has³a). Naci¶nij tarczê Navi, gdy pojawi siê tekst Opcje po³±czeñ, 
i wybierz funkcjê Wy¶lij DTMF. Wybierz pierwszy znak ³añcucha. Pojawi 
siê on w dolnej czê¶ci wy¶wietlacza. W taki sam sposób wybierz kolejne 
znaki.
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4. Funkcje menu

■ Kontakty
Nazwy i numery telefonów (kontakty) mo¿na skopiowaæ 
z kompatybilnego urz±dzenia mobilnego do zestawu samochodowego 
i u¿ywaæ ich do nawi±zywania po³±czeñ. Kontakty zapisane s± w menu 
Kontakty.

Wyszukiwanie kontaktu
Aby w trybie gotowo¶ci wyszukaæ kontakt, obróæ tarczê Navi w prawo 
lub j± naci¶nij i wybierz Kontakty > Szukaj. 

Wybierz pierwsz± literê nazwy kontaktu. (Wiêcej dostêpnych znaków 
uzyskasz przez naci¶niêcie strza³ki w prawo). Czynno¶æ tê mo¿esz 
powtórzyæ cztery razy. Aby usun±æ ostatnio wybran± literê, naci¶nij . 
Aby wy¶wietliæ nazwy zaczynaj±ce siê od wybranych liter, naci¶nij  
lub wybierz . Przez naci¶niêcie  wrócisz do listy znaków.

Przejd¼ do ¿±danej nazwy. Naci¶nij , aby zadzwoniæ pod domy¶lny 
numer telefonu wybranego kontaktu, lub naci¶nij tarczê Navi, wska¿ 
odpowiedni numer telefonu i naci¶nij .

Proste wybieranie
Proste wybieranie to szybki sposób nawi±zywania po³±czeñ z czêsto 
u¿ywanymi numerami. Numer telefonu mo¿na przypisywaæ do jednego 
z numerów prostego wybierania (1 do 9).

Aby u¿ywaæ prostego wybierania, nale¿y je najpierw w³±czyæ (patrz 
punkt Inne ustawienia, str. 21).

Aby skonfigurowaæ proste wybieranie, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
tarczê Navi i wybierz Kontakty > Proste wybieranie.

• Aby przejrzeæ kontakty przypisane do numerów prostego wybierania, 
wybierz Poka¿ i przewiñ listê. Aby po³±czyæ siê z wybranym 
kontaktem, naci¶nij tarczê Navi. 
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• Aby do numeru prostego wybierania przypisaæ nazwê lub numer 
telefonu, wybierz Przypisz. Aby wybraæ nazwê z listy kontaktów, 
wybierz pierwsz± literê tej nazwy. Pojawi± siê nazwy zaczynaj±ce siê 
od tej litery. Wybraæ ¿±dan± nazwê, numer telefonu i numer prostego 
wybierania.

• Aby usun±æ przypisanie do prostego wybierania, wybierz Usuñ 
i wska¿ kontakt, który chcesz usun±æ z listy prostego wybierania. 
Kontakt zostanie usuniêty tylko z listy prostego wybierania, a nie 
z listy Kontakty.

Kopiowanie kontaktów z urz±dzenia mobilnego do 
zestawu samochodowego
Do zestawu samochodowego mo¿na skopiowaæ kontakty zapisane 
w pamiêci wewnêtrznej kompatybilnego urz±dzenia mobilnego.

Aby to zrobiæ, w trybie gotowo¶ci naci¶nij tarczê Navi i wybierz Kontakty 
> Pobierz kontakty > Tak.

Nawi±zanie lub odebranie po³±czenia podczas kopiowania kontaktów 
mo¿e przerwaæ ten proces. W takim przypadku nale¿y ponownie 
rozpocz±æ kopiowanie. W trakcie kopiowania nie mo¿na u¿ywaæ 
kontaktów zapisanych w menu Kontakty.

Je¶li do zestawu samochodowego pod³±czysz inne urz±dzenie, 
skopiowane z poprzedniego urz±dzenia kontakty nie zostan± 
wy¶wietlone. Aby w zestawie samochodowym mieæ dostêp do 
kontaktów zapisanych w nowym urz±dzeniu, nale¿y skopiowaæ je do 
zestawu. Kontakty z poprzedniego urz±dzenia zostan± usuniête 
z zestawu.

■ Rejestr po³±czeñ
Zestaw samochodowy rejestruje numery telefonów nieodebranych, 
odebranych i nawi±zywanych ostatnio po³±czeñ. Numery po³±czeñ 
nieodebranych i odebranych s± rejestrowane tylko wtedy, gdy us³uga 
ta jest dostêpna w sieci, a urz±dzenie po³±czone z zestawem 
samochodowym jest w³±czone i znajduje siê w jej zasiêgu.
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Aby wy¶wietliæ listê ostatnich po³±czeñ, w trybie gotowo¶ci wybierz 
Otwórz rejestr i typ po³±czenia. Aby wy¶wietliæ numery telefonów, 
naci¶nij tarczê Navi. Aby nawi±zaæ po³±czenie z wy¶wietlonym 
numerem, naci¶nij .

■ Ustawienia Bluetooth
Aby zarz±dzaæ po³±czeniami Bluetooth, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
tarczê Navi i wybierz Bluetooth.

Aby zobaczyæ aktualnie po³±czone z zestawem urz±dzenie, wybierz 
Urz±dzenie aktywne. Aby przerwaæ to po³±czenie, naci¶nij tarczê Navi.

Aby wy¶wietliæ listê urz±dzeñ powi±zanych z zestawem, wybierz 
Uwierzytelnione. Aby po³±czyæ zestaw samochodowy z powi±zanym 
urz±dzeniem, wska¿ je i wybierz Po³±cz. Aby usun±æ powi±zanie, wska¿ 
urz±dzenie i wybierz Usuñ powi±zanie.

Aby powi±zaæ zestaw samochodowy z nowym urz±dzeniem, wybierz 
Powi±¿ z telefonem i zacznij powi±zywanie ze swojego urz±dzenia. Na 
wy¶wietlaczu zestawu samochodowego pojawi siê has³o Bluetooth. 
Wprowad¼ to has³o do swojego urz±dzenia. Patrz te¿ punkt 
Powi±zywanie i ³±czenie zestawu samochodowego, str. 12.

■ Ustawienia wy¶wietlacza
Aby dostosowaæ ustawienia wy¶wietlacza, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
tarczê Navi i wybierz Ustawienia wy¶wietl.

Aby zmieniæ kolorystykê elementów wy¶wietlacza, takich jak t³o lub 
pasek mocy sygna³u, wybierz Motywy kolorystyczne i ¿±dany motyw.

Aby zmieniæ jasno¶æ wy¶wietlacza, wybierz Jasno¶æ, po czym wybierz 
¿±dany poziom jasno¶ci.

Aby ustawiæ czas, po up³ywie którego pod¶wietlenie wy¶wietlacza ma 
siê wy³±czyæ w trybie gotowo¶ci, wybierz Autoprzyciemnianie i wybierz 
¿±dany czas. Je¶li wybierzesz Wy³., pod¶wietlenie bêdzie w³±czone przez 
ca³y czas dzia³ania zestawu.
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■ Inne ustawienia
Aby dostosowaæ inne ustawienia zestawu, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
tarczê Navi i wybierz Ustawienia.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ funkcjê automatycznego odbioru, wybierz 
Automat. odpowied¼ i wska¿ ¿±dan± opcjê. Je¶li wybierzesz W³., zestaw 
samochodowy bêdzie automatycznie odbiera³ przychodz±ce po³±czenia. 
O tym, po jakim czasie po³±czenie zostanie odebrane, przeczytasz 
w instrukcji obs³ugi mobilnego urz±dzenia.

Aby zmieniæ jêzyk tekstów wy¶wietlacza zestawu, wybierz Ustawienia 
jêzykowe i wska¿ ¿±dany jêzyk.

Aby okre¶liæ, kiedy radio samochodowe ma byæ wyciszane, wybierz 
D¼wiêki telefonu i wska¿ ¿±dan± opcjê. Je¶li wybierzesz Tylko 
po³±czenia, radio samochodowe bêdzie wyciszane tylko na czas 
po³±czenia. Je¶li wybierzesz Zawsze w³±czone, radio samochodowe 
bêdzie wyciszane zawsze wtedy, gdy urz±dzenie mobilne wygeneruje 
jaki¶ d¼wiêk, taki jak sygna³ nadej¶cia wiadomo¶ci tekstowej.

Aby w zestawie samochodowym w³±czyæ lub wy³±czyæ d¼wiêki 
ostrze¿eñ, wybierz D¼wiêki ostrze¿eñ i wska¿ ¿±dan± opcjê.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ proste wybieranie, wybierz Proste wybieranie 
i wska¿ ¿±dan± opcjê. Je¶li wybierzesz W³., numery przypisane do 
prostego wybierania (1 - 9) bêdzie mo¿na wywo³ywaæ w sposób podany 
w punkcie Proste wybieranie, str. 16.

Aby zobaczyæ wersjê oprogramowania i sprzêtu tego produktu, wybierz 
Informacje o produkcie. Aby przewijaæ te informacje, naciskaæ raz po 
razie tarczê Navi. 

Aby przywróciæ ustawienia fabryczne zestawu samochodowego, 
wybierz Przywróæ ust. fabryczne.

■ Resetowanie zestawu samochodowego
Je¶li zestaw samochodowy przestanie funkcjonowaæ, nale¿y go 
zresetowaæ. Aby to zrobiæ, przy w³±czonym zestawie naci¶nij  
i przytrzymaj przez 10 sekund. Zestaw zostanie ponownie uruchomiony. 
Nie spowoduje to zresetowania ustawieñ.
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■ Rozwi±zywanie problemów
Nie mogê po³±czyæ zestawu samochodowego z urz±dzeniem 
mobilnym.
• Sprawd¼, czy zestaw samochodowy jest w³±czony i powi±zany 

z urz±dzeniem.

• Sprawd¼, czy funkcja Bluetooth w urz±dzeniu jest w³±czona.

Gdy w³±czê zap³on silnika lub w³±czê zestaw samochodowy, nie mogê 
nawi±zaæ po³±czenia z powi±zanym urz±dzeniem.
• Sprawd¼, czy funkcja Bluetooth w urz±dzeniu jest w³±czona.

• Sprawd¼, czy urz±dzenie jest ustawione tak, aby automatycznie 
³±czy³o siê z zestawem po jego w³±czeniu.

Zestaw samochodowy nie w³±cza siê po w³±czeniu zap³onu.
Zwróæ siê do technika, który zainstalowa³ zestaw, ¿eby sprawdzi³, czy 
przewód czujnika zap³onu zosta³ prawid³owo pod³±czony.

Rozmówca nie s³yszy mojego g³osu w czasie po³±czenia.
• Sprawd¼, czy mikrofon jest w³±czony.

• Sprawd¼, czy urz±dzenie mobilne jest prawid³owo po³±czone 
z zestawem samochodowym.

Radio samochodowe nie jest wyciszane, gdy odbieram po³±czenie.
Zwróæ siê do technika, który zainstalowa³ zestaw, ¿eby sprawdzi³, czy 
linia wyciszania zosta³a prawid³owo pod³±czona.

Najnowsze informacje o produkcie znajdziesz pod adresem 
www.nokia.com lub w lokalnej witrynie firmy Nokia. Takich informacji 
udziela te¿ sprzedawca produktów firmy Nokia.
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5. Instalacja

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

• Zestaw samochodowy mo¿e zainstalowaæ tylko wykwalifikowany 
specjalista, u¿ywaj±c zatwierdzonych do u¿ytku, oryginalnych 
i dostarczonych w pakiecie sprzeda¿nym czê¶ci. Niew³a¶ciwa 
instalacja lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika 
oraz spowodowaæ utratê wszelkich gwarancji. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zestaw samochodowy jest urz±dzeniem bardzo 
z³o¿onym technicznie i wymaga fachowej instalacji, i to tylko za 
pomoc± specjalistycznych narzêdzi. 

• 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 dotycz±ce posiadanego pojazdu mo¿na 
uzyskaæ od producenta samochodu.

• Zestaw samochodowy jest przystosowany do u¿ytku tylko 
w pojazdach wyposa¿onych w 12-woltowy akumulator 
z uziemieniem bieguna ujemnego. Je¶li napiêcie ma inn± warto¶æ lub 
odwrotn± biegunowo¶æ, urz±dzenie ulegnie uszkodzeniu.

• Nowoczesne samochody s± wyposa¿one w komputery pok³adowe, 
w których zapisane s± podstawowe parametry pojazdu. 
Nieprawid³owe od³±czenie akumulatora mo¿e spowodowaæ utratê 
tych danych i konieczno¶æ ponownego uruchomienia ca³ego 
systemu, co mo¿e byæ k³opotliwe. W przypadku w±tpliwo¶ci 
skontaktuj siê ze sprzedawc± samochodu jeszcze przed rozpoczêciem 
instalacji.

• Zestawu samochodowego nie wolno pod³±czaæ do obwodu 
wysokiego napiêcia w uk³adzie zap³onowym.
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• Podczas instalowania elementów zestawu samochodowego, nale¿y 
zadbaæ, aby w ¿adnej mierze ich dzia³anie nie mia³o wp³ywu na 
funkcjonowanie uk³adu kierowniczego, hamulcowego lub innych 
istotnych systemów samochodu (na przyk³ad poduszek 
powietrznych). Nale¿y równie¿ zadbaæ, aby elementy zestawu 
samochodowego by³y zainstalowane w sposób, który zapewni, ¿e nie 
stan± siê one przyczyn± zagro¿enia podczas ewentualnej kolizji.

Je¶li u¿ywany ma równie¿ byæ wy¶wietlacz urz±dzenia mobilnego, 
urz±dzenie nale¿y umie¶ciæ w uchwycie tak, aby jego wy¶wietlacz by³ 
doskonale widoczny dla u¿ytkownika.

• Technik instaluj±cy zestaw lub sprzedawca mo¿e zaproponowaæ 
alternatywne miejsca monta¿u elementów zestawu w samochodzie, 
w których nie trzeba bêdzie wierciæ 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 (RF) 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. W przypadku zauwa¿enia 
nieprawid³owo¶ci lub zmian w dzia³aniu tych systemów nale¿y 
skontaktowaæ 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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■ 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 samochodowego, str. 9.

Instaluj±c elementy zestawu samochodowego, zadbaj, ¿eby nie 
przeszkadza³y w obs³udze uk³adu kierowniczego, hamulcowego ani 
¿adnego innego wa¿nego systemu (na przyk³ad poduszek powietrznych). 
Do przymocowania wy¶wietlacza nie u¿ywaj ¶rub, je¶li instalujesz go 
w miejscu, w które mog³aby uderzyæ g³owa kierowcy lub pasa¿era, gdyby 
dosz³o do wypadku. Zamiast ¶rub u¿yj wtedy ta¶my samoprzylepnej.

Przyk³ad prawid³owej instalacji, w której do przymocowania 
wy¶wietlacza u¿yto ta¶my klej±cej.
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Jednostka g³o¶nomówi±ca HF-15
Jednostka g³o¶nomówi±ca ma nastêpuj±ce z³±cza. Ich symbole znajduj± 
siê na spodzie urz±dzenia.

•  — z³±cze mikrofonu MP-2

•  — wyj¶cie mono do pod³±czenia g³o¶nika SP-3

•  — z³±cze urz±dzenia steruj±cego CU-8

•  — z³±cze wy¶wietlacza SU-29

•  — z³±cze zasilania pr±dem sta³ym przez kabel PCU-4

Instaluj±c jednostkê g³o¶nomówi±c±, nale¿y sprawdziæ, czy kable 
wy¶wietlacza, mikrofonu i g³o¶nika dosiêgn± do miejsca planowanej 
instalacji.

Jednostki g³o¶nomówi±cej nie nale¿y instalowaæ w metalowej obudowie 
ani na metalowej powierzchni, gdy¿ taka instalacja pogorszy³aby jako¶æ 
po³±czeñ Bluetooth miêdzy zestawem i pod³±czonym do niego 
urz±dzeniem. Aby zapewniæ najlepsz± jako¶æ po³±czenia, odleg³o¶æ 
miêdzy jednostk± i metalow± powierzchni± musi wynosiæ przynajmniej 
4 mm.

Do zamontowania jednostki g³o¶nomówi±cej i urz±dzenia steruj±cego 
u¿yj dostarczonej z zestawem ta¶my samoprzyczepnej (patrz rysunki 
w punkcie Urz±dzenie steruj±ce CU-8, str. 27). Oddziel od siebie 
warstwy ta¶my. Najpierw przymocuj warstwê ta¶my z pêtelkami: odklej 
warstwê zabezpieczaj±c± powierzchniê samoprzylepn± i przyklej ta¶mê 
w wybranym miejscu samochodu. Po odklejeniu warstwy 
zabezpieczaj±cej nie wolno dotykaæ palcami powierzchni 
samoprzylepnej. Powierzchnia, do której przyklejasz ta¶mê, powinna byæ 
sucha, czysta i bez kurzu.
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Nastêpnie przymocuj warstwê ta¶my z haczykami: odklej warstwê 
zabezpieczaj±c± powierzchniê samoprzylepn± i przyklej ta¶mê do spodu 
jednostki g³o¶nomówi±cej.

Przyci¶nij urz±dzenie do warstwy ta¶my z pêtelkami. Upewnij siê, ¿e 
zosta³o dobrze zamocowane.

Urz±dzenie steruj±ce CU-8
Urz±dzenie steruj±ce powinno znajdowaæ siê w ³atwo dostêpnym 
miejscu. Podczas instalowania urz±dzenia steruj±cego nale¿y zadbaæ, 
aby w ¿adnej mierze jego dzia³anie nie mia³o wp³ywu na 
funkcjonowanie uk³adu kierowniczego, hamulcowego lub innych 
istotnych systemów samochodu (na przyk³ad poduszek powietrznych). 

Sprawd¼, czy kabel urz±dzenia steruj±cego dosiêga jednostki 
g³o¶nomówi±cej. Najlepszym miejscem zamontowania urz±dzenia 
steruj±cego jest pozioma powierzchnia miêdzy fotelem kierowcy i pasa¿era. 
Klawisze urz±dzenia powinny byæ skierowane w stronê przodu pojazdu.

Do zamocowania urz±dzenia steruj±cego u¿yj ta¶my samoprzyczepnej 
dostarczonej wraz z zestawem. Oddziel od siebie powierzchnie ta¶my 
(1). Najpierw przymocuj warstwê ta¶my z pêtelkami: odklej warstwê 
zabezpieczaj±c± powierzchniê samoprzylepn± (2) i przyklej ta¶mê 
w wybranym miejscu. Po odklejeniu warstwy zabezpieczaj±cej nie 
wolno dotykaæ palcami powierzchni samoprzylepnej. Powierzchnia, 
do której przyklejasz ta¶mê, powinna byæ sucha, czysta i bez kurzu.

Nastêpnie przymocuj warstwê ta¶my z haczykami: odklej warstwê 
zabezpieczaj±c± powierzchniê samoprzylepn± (2) i przyklej ta¶mê na 
spodzie urz±dzenia steruj±cego (3).

21 3 4
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Przyci¶nij urz±dzenie steruj±ce (4) do warstwy ta¶my z pêtelkami. 
Upewnij siê, ¿e zosta³o dobrze zamocowane.

Wy¶wietlacz SU-29
Umocowanie wy¶wietlacza powinno gwarantowaæ u¿ytkownikowi 
doskona³± widoczno¶æ i umo¿liwiaæ swobodne obracanie 
wy¶wietlaczem we wszystkich kierunkach. 

Podczas instalowania wy¶wietlacza, nale¿y zadbaæ, aby w ¿adnej mierze 
jego dzia³anie nie mia³o wp³ywu na funkcjonowanie uk³adu 
kierowniczego, hamulcowego lub innych istotnych systemów 
samochodu (na przyk³ad poduszek powietrznych).

Sprawd¼, czy kabel wy¶wietlacza dosiêga jednostki g³o¶nomówi±cej. 
Zamocuj wy¶wietlacz na desce rozdzielczej w pozycji pionowej.

Do przymocowania wy¶wietlacza nie u¿ywaj ¶rub, je¶li instalujesz go 
w miejscu, w które mog³aby uderzyæ g³owa kierowcy lub pasa¿era, gdyby 
dosz³o do wypadku. Zamiast ¶rub u¿yj wtedy ta¶my samoprzylepnej.

Do zamocowania wy¶wietlacza mo¿na u¿yæ warstwy samoprzylepnej na 
jego spodzie lub dostarczonych ¶rubek. Aby u¿yæ warstwy 
samoprzylepnej, odklej warstwê zabezpieczaj±c± powierzchniê 
samoprzylepn± i umie¶æ wy¶wietlacz na desce rozdzielczej. Po 
odklejeniu warstwy zabezpieczaj±cej nie wolno dotykaæ palcami 
powierzchni samoprzylepnej. Powierzchnia, do której przyklejasz 
wy¶wietlacz, powinna byæ sucha, czysta i bez kurzu. Aby u¿yæ ¶rubek 
nale¿y wywierciæ otwory w desce rozdzielczej, upewniaj±c siê, ¿e nie 
spowoduje to uszkodzenia jakichkolwiek systemów lub czê¶ci pojazdu 
(na przyk³ad poduszek powietrznych). Wywieræ odpowiednie otwory 
i umie¶æ wy¶wietlacz na desce rozdzielczej.

G³o¶nik SP-3
W celu uzyskania najlepszej jako¶ci d¼wiêku g³o¶nik powinien byæ 
zwrócony w kierunku u¿ytkownika. G³o¶nik powinien znajdowaæ siê 
w odleg³o¶ci wiêkszej ni¿ 50 cm od g³owy kierowcy i pasa¿era. Aby 
unikn±æ sprzê¿eñ, g³o¶nik nale¿y zamontowaæ w odleg³o¶ci co najmniej 
jednego metra od mikrofonu.
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G³o¶nik nale¿y pod³±czyæ do wyj¶cia mono zestawu samochodowego. 
Zestaw mo¿na równie¿ pod³±czyæ do kompatybilnego radia 
samochodowego. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ od specjalisty.

Mikrofon MP-2
Na wybór miejsca zamocowania mikrofonu nale¿y zwróciæ szczególn± 
uwagê, poniewa¿ zale¿y od tego jako¶æ transmisji g³osu.

Mikrofon nale¿y zamontowaæ w odleg³o¶ci oko³o 50 cm od g³owy 
kierowcy i umie¶ciæ go w taki sposób, aby by³ skierowany w stronê ust 
kierowcy. Najlepiej jest umie¶ciæ mikrofon w pobli¿u lusterka 
wstecznego lub obok os³ony przeciws³onecznej. Aby unikn±æ sprzê¿eñ, 
mikrofon nale¿y zamontowaæ w odleg³o¶ci co najmniej jednego metra 
od g³o¶nika.

Mikrofon nie powinien byæ wystawiony na dzia³anie strumieni 
powietrza z nawiewów. Kabla mikrofonu nie nale¿y umieszczaæ 
w uk³adzie grzewczym, wentylacyjnym ani klimatyzacyjnym. 
Do przymocowania mikrofonu u¿yj dostarczonej dwustronnej ta¶my 
samoprzylepnej, co pozwoli unikn±æ ha³asu przedostaj±cego siê 
do wnêtrza pojazdu.

W³ó¿ koñcówkê kabla do gniazda mikrofonu w jednostce 
g³o¶nomówi±cej, przekrêæ koñcówkê w prawo i zablokuj. U¿ycie innego 
mikrofonu ni¿ MP-2 dostarczony z zestawem samochodowym mo¿e 
wp³yn±æ na jako¶æ po³±czeñ.

Kabel zasilaj±cy PCU-4
Na kabel zasilaj±cy sk³adaj± siê nastêpuj±ce przewody i bezpieczniki:

• +12 V (dodatni biegun akumulatora), czerwony (1)

• Uziemienie (ujemny biegun akumulatora), czarny (2)

• Wyciszenie radia samochodowego, ¿ó³ty (3)
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• Czujnik zap³onu, niebieski (4)

• Bezpiecznik 2 A (5)

• Bezpiecznik 1 A (6)

Aby pod³±czyæ kabel zasilaj±cy, nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

1. Czarny przewód pod³±cz do masy.

2. ¯ó³ty przewód pod³±cz do z³±cza wyciszenia radia.

Po odebraniu po³±czenia zestaw samochodowy automatycznie 
po³±czy ¿ó³ty przewód z mas±, co spowoduje wyciszenie radia. 
Po zakoñczeniu rozmowy ¿ó³ty przewód zostanie od³±czony od masy, 
a d¼wiêk radia przywrócony.

Je¶li radio nie ma z³±cza wyciszenia, przewód ten mo¿na zostawiæ 
niepod³±czony. Radio nie bêdzie wtedy automatycznie wyciszane 
w czasie trwania po³±czeñ.

Inn± mo¿liwo¶ci± jest u¿ycie do wyciszenia radia dodatkowego 
przeka¼nika i pod³±czenie zestawu samochodowego bezpo¶rednio do 
g³o¶ników. Sygna³ z obwodu wyciszaj±cego bêdzie u¿ywany do 
prze³±czania przeka¼nika.

3. Przy u¿yciu dostarczonego bezpiecznika 1 A pod³±cz niebieski 
przewód do z³±cza czujnika zap³onu.

Niektóre samochody nie s± wyposa¿one w z³±cze czujnika zap³onu. 
W takim przypadku niebieski przewód mo¿na zostawiæ 
niepod³±czony. Zestaw samochodowy nie bêdzie wówczas 
automatycznie wy³±czany po wy³±czeniu zap³onu.

Je¶li przewód czujnika nie jest pod³±czony do zap³onu, a z zestawem 
samochodowym nie jest po³±czone ¿adne urz±dzenie mobilne, 
zestaw wy³±czy siê automatycznie po 2 minutach, aby zapobiec 
przypadkowemu roz³adowaniu akumulatora.

4. Przy u¿yciu bezpiecznika 2 A dostarczonego z zestawem pod³±cz 
czerwony przewód do dodatniego bieguna akumulatora 12 V.

5. 4-stykow± wtyczkê kabla zasilaj±cego pod³±cz do z³±cza zasilania 
pr±dem sta³ym jednostki g³o¶nomówi±cej.
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■ Opcjonalne akcesoria
Opcjonalne akcesoria umo¿liwiaj± rozszerzenie funkcjonalno¶ci 
zestawu samochodowego. W kwestii doboru akcesoriów odpowiednich 
do tego zestawu samochodowego skonsultuj siê ze sprzedawc± lub 
wykwalifikowanym specjalist±. U¿ywaj jedynie kompatybilnych 
akcesoriów, zatwierdzonych do u¿ytku z tym urz±dzeniem.

Uchwyt urz±dzenia mobilnego
Do przymocowania urz±dzenia mobilnego w samochodzie mo¿na 
wykorzystaæ przeznaczony do tego uchwyt.

Je¶li u¿ywany ma byæ równie¿ wy¶wietlacz urz±dzenia mobilnego, 
urz±dzenie nale¿y umie¶ciæ w uchwycie tak, aby jego wy¶wietlacz by³ 
doskonale widoczny dla u¿ytkownika. Uchwyt w ¿adnej mierze nie mo¿e 
przeszkadzaæ w obs³udze uk³adu kierowniczego, hamulcowego i innych 
istotnych systemów samochodu (na przyk³ad poduszek powietrznych). 

Instrukcje dotycz±ce sposobu zamontowania uchwytu mo¿na znale¼æ 
w jego dokumentacji.

Z³±czka do anteny i antena zewnêtrzna
Do pod³±czenia anteny zewnêtrznej potrzebna jest odpowiednia z³±czka. 
Antena zewnêtrzna poprawia jako¶æ odbieranego przez urz±dzenie 
mobilne sygna³u sieci komórkowej. Informacje o kompatybilnych 
z³±czkach i antenach zewnêtrznych mo¿na uzyskaæ od sprzedawcy.

Uwaga: Aby przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa dotycz±cych 
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, a wspó³czynnik wzmocnienia nie przekracza³ warto¶ci 3 dBi.

■ Sprawdzenie dzia³ania zestawu samochodowego
Po zainstalowaniu zestawu samochodowego sprawd¼ prawid³owo¶æ 
jego zamocowanie i dzia³ania. Patrz te¿ punkt Rozwi±zywanie 
problemów, str. 22.
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Eksploatacja i konserwacja

Zestaw samochodowy nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki 
i wymaga umiejêtnego pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych 
wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Chroñ zestaw samochodowy przed wilgoci±. 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 brudnych 
i zapylonych. 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. 

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

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.
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Dodatkowe informacje 
o bezpieczeñstwie

■ Pojazdy mechaniczne
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo 
zainstalowanych lub niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów elektronicznych, 
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 producenta zainstalowanego 
w samochodzie wyposa¿enia dodatkowego.

Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika 
oraz spowodowaæ utratê wa¿no¶ci wszelkich gwarancji maj±cych zastosowanie 
do urz±dzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urz±dzenia 
bezprzewodowego w samochodzie s± odpowiednio zamocowane i czy dzia³aj± 
prawid³owo. W s±siedztwie urz±dzenia, jego czê¶ci czy akcesoriów nie powinny 
znajdowaæ siê ³atwopalne ciecze, gazy i materia³y wybuchowe. 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.




