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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
zaleceñ mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej szczegó³ów 
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Wszystkie miniaturowe karty SIM i akcesoria przechowuj w miejscach 
niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

BEZPIECZEÑSTWO NA DRODZE JEST NAJWA¯NIEJSZE
Pamiêtaj, ¿e prowadzenie samochodu wymaga pe³nej uwagi 
kierowcy. U¿ywaj zestawu samochodowego tylko wtedy, gdy warunki 
jazdy na to pozwalaj±. Sprawd¼ te¿, czy lokalne przepisy pozwalaj± 
korzystaæ z telefonu w czasie kierowania pojazdem.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Telefony bezprzewodowe s± czu³e na zak³ócenia radiowe, które mog± 
wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.

INSTALACJA I SERWIS SPECJALISTYCZNY
Instalacje i naprawy akcesoriów telefonu zlecaj wy³±cznie 
specjalistom.

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.

WYMIANA BEZPIECZNIKA
Przepalony bezpiecznik wymieñ na nowy tego samego typu. Nigdy 
nie u¿ywaj bezpieczników na wiêksze natê¿enia pr±du!
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Wprowadzenie

■ Zaawansowany zestaw samochodowy Nokia 
CK-7W

Instalacja elementów zestawu samochodowego 

Zestaw samochodowy Nokia zosta³ zaprojektowany do u¿ytku 
w pojazdach mechanicznych. Pozwala on korzystaæ z telefonów 
komórkowych bez potrzeby anga¿owania r±k.

Szczególny nacisk po³o¿ono na szybko¶æ i ³atwo¶æ monta¿u. Telefon 
komórkowy mo¿na pod³±czyæ do zestawu samochodowego kablem 
opcjonalnego uchwytu telefonu lub bezprzewodowo, korzystaj±c 
z po³±czenia Bluetooth.

U¿ywanie zestawu samochodowego mo¿e byæ w niektórych krajach 
zabronione. Miej to na uwadze i zapoznaj siê z odno¶nymi przepisami 
prawa.
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■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Technologia Bluetooth to miêdzynarodowy standard bezprzewodowej 
komunikacji krótkiego zasiêgu. Dziêki niej zestaw samochodowy mo¿na 
bezprzewodowo po³±czyæ z kompatybilnym urz±dzeniem na odleg³o¶æ 
do 10 metrów. 

Ten zestaw samochodowy mo¿e wspó³dzia³aæ z ka¿dym telefonem 
komórkowym Bluetooth HFP (ang. Bluetooth Handsfree Profile).

Bezprzewodowe po³±czenia Bluetooth miêdzy kompatybilnymi 
urz±dzeniami s± ca³kowicie bezp³atne. U¿ywanie urz±dzeñ Bluetooth 
mo¿e byæ w niektórych krajach zabronione. Sprawd¼ to w lokalnie 
obowi±zuj±cych przepisach.

■ Has³o Bluetooth
Przy pierwszym nawi±zaniu bezprzewodowego po³±czenia Bluetooth 
z kompatybilnym urz±dzeniem nale¿y wprowadziæ has³o potrzebne do 
uwierzytelnienia (powi±zania) komunikuj±cych siê urz±dzeñ.

Has³em tym jest 4-cyfrowy kod w postaci 0000.
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1. Pierwsze kroki

■ Opis urz±dzenia

Powy¿ej pokazano elementy zestawu samochodowego.

• 1 Modu³ HF-5 z p³ytk± monta¿ow± MK-2

• 2 Przycisk zdalnego sterowania CU-7 

• 3 G³o¶nik HFS-12 

• 4 Mikrofon MP-2 

• 5 Zestaw kabli PCU-4 

• 6 Kabel transmisji danych CA-27 

• 7 Kabel ³adowarki CA-116
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■ Akcesoria
Funkcjonalno¶æ zestawu samochodowego mo¿na zwiêkszyæ, korzystaj±c 
z opcjonalnych akcesorów, których wybór zale¿y od konfiguracji 
zestawu. Dlatego warto skonsultowaæ siê ze specjalist± jeszcze przed 
zakupem i instalacj± takich akcesoriów. U¿ywaæ mo¿na jedynie 
akcesoriów zatwierdzonych do u¿ytku. Do zestawu samochodowego nie 
wolno pod³±czaæ niekompatybilnych z nim produktów. 

Uchwyt telefonu
Je¶li zestaw samochodowy i kompatybilny telefon komórkowy maj± byæ 
ze sob± po³±czone kablem, potrzebny bêdzie do tego odpowiedni 
uchwyt.

Z³±cze antenowe
Do pod³±czenia anteny zewnêtrznej potrzebna jest odpowiednia z³±czka. 
Zarówno z³±czki antenowe, jak i uchwyty do telefonów komórkowych s± 
dzisiaj ³atwio dostêpmne na rynku. Z³±czka antenowa polepsza odbiór 
sygna³ów przez telefon komórkowy w samochodzie. 

Antena GSM
Kompatybilna antena GSM usprawnia po³±czenia bezprzewodowe.

Aby unikn±æ oddzia³ywania fal radiowych na organizm cz³owieka, nie 
nale¿y zbli¿aæ siê do zewnêtrznej anteny urz±dzenia bezprzewodowego 
na odleg³o¶æ mniejsz± ni¿ 20 cm.
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2. Instalacja

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

Uwaga: 
• Do instalacji i konserwacji zestawu samochodowego 

upowa¿nieni s± jedynie specjali¶ci. Niew³a¶ciwa instalacja 
lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika 
oraz spowodowaæ utratê wszelkich gwarancji. 

• Zestaw samochodowy mo¿e zainstalowaæ tylko 
wykwalifikowany technik, u¿ywaj±c zatwierdzonych do 
u¿ytku, oryginalnych i dostarczonych w pakiecie 
sprzeda¿nym czê¶ci. Wymóg ten wynika z faktu, ¿e zestaw 
jest technicznie bardzo skomplikowany. Do jego instalacji 
potrzebne s± specjalistyczne narzêdzia i to w rêkach 
znaj±cego siê na rzeczy specjalisty.

• Zamieszczone w tym poradniku instrukcje stanowi± 
jedynie ogólne zalecenia dotycz±ce instalacji zestawu w 
samochodzie. Z uwagi na ogromn± rozmaito¶æ typów i 
modeli samochodów niesposób jest tu przedstawiæ 
wszystkich szczegó³ów instalacji zestawu w samochodzie 
okre¶lonej marki. Skontaktuj siê z producentem 
samochodu, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat 
posiadanego pojazdu.

• Zaawansowany zestaw samochodowy mo¿e byæ u¿ywanay 
tylko w pojazdach, w których ujemny biegun 
12-woltowego akumulatora po³±czony jest z mas± 
pojazdu. Je¶li napiêcie ma inn± warto¶æ lub odwrotn± 
biegunowo¶æ, urz±dzenie zostanie zniszczone.

• W nowoczesnych samochodach spotyka siê komputery 
pok³adowe, w których zapisane s± podstawowe paramerty 
pojazdu. Niefachowe od³±czenie akumulatora mo¿e 
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spowodowaæ utratê tych danych i konieczno¶æ ponownego 
uruchomienia ca³ego systemu, a to nie jest wcale ³atwe. 
W przypadku w±tpliwo¶ci skontaktuj siê ze sprzedawc± 
samochodu jeszcze przed rozpoczêciem instalacji.

• Nie wolno ³±czyæ kablem zestawu z obwodem wysokiego 
napiêcia w uk³adzie zap³onowym.

• Wyposa¿enie musi byæ tak zainstalowane, ¿eby w ¿adnym 
stopniu nie utrudnia³o kierowania pojazdem.

• Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie trzeba bêdzie wierciæ otworów do 
zamontowania zestawu. O takiej mo¿liwo¶ci poinformuje 
Ciê instalator.

• Uchwyt telefonu mo¿na przymocowaæ do deski 
rozdzielczej lub w innym miejscu, ale w taki sposób, ¿eby 
wy¶wietlacz telefonu by³ dobrze widoczny i nie 
przeszkadza³ w prowadzeniu pojazdu. Kierowca powinien 
mieæ ³atwy dostêp do klawiatury. 

• Instaluj±c zestaw, nale¿y zadbaæ, aby w ¿adnej mierze jego 
dzia³anie nie mia³o ¿adnego wp³ywu na dzia³anie uk³adu 
kierowniczego i hamulcowego samochodu. Nie wolno te¿ 
dopu¶ciæ, ¿eby uk³ad poduszki powietrznej zosta³ 
zablokowany lub uszkodzony.

• W czasie monta¿u nie pal papierosów. W pobli¿u nie mo¿e 
byæ ¿adnych ¼róde³ ognia.

• Uwa¿aj, aby w czasie monta¿u nie uszkodziæ kabli 
elektrycznych, przewodów paliwowych lub hamulcowych. 
Nie dopu¶æ do uszkodzenia ¿adnego elementu 
stanowi±cego o bezpieczeñstwie jazdy.

• Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ niekorzystny wp³yw na 
dzia³anie niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów 
elektronicznych (elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa, 
uk³ady ABS, elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady 
poduszki powietrznej). Je¿eli zauwa¿ysz nieprawid³owo¶ci 
lub zmiany w dzia³aniu takiego systemu, skontaktuj siê ze 
sprzedawc± samochodu.
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• 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).

■ Konfiguracja 
Zestaw samochodowy mo¿na zainstalowaæ w dwóch ró¿nych 
konfiguracjach: 

Pod³±czanie telefonu komórkowego z wykorzystaniem 
technologii Bluetooth
Aby ustanowiæ bezprzewodowe po³±czenie miêdzy kompatybilnym 
telefonem komórkowym a urz±dzeniem g³o¶nomówi±cym, oba te 
urz±dzenia musz± zostaæ najpierw uwierzytelnione.

Dotyczy to, oczywi¶cie, tylko telefonów z wbudowanym modu³em 
Bluetooth. 
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Pod³±czanie telefonu komórkowego za pomoc± kabla 
transmisji danych i uchwytu telefonu
W przypadku po³±czenia kablowego wspó³dzia³anie z zestawem 
samochodowym zaczyna siê z chwil± w³o¿enia telefonu komórkowego 
do uchwytu.

W zale¿no¶ci od modelu telefonu komórkowego i wyposa¿enia 
samochodu mog± byæ potrzebne ró¿ne akcesoria, takie jak uchwyt 
telefonu, z³±czka antenowa i antena zewnêtrzna.
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■ Instalowanie zestawu samochodowego 
Przyk³ad w³a¶ciwej instalacji zestawu samochodowego przedstawiono 
w punkcie „Wprowadzenie”, na stronie 5.

Modu³ g³o¶nomówi±cy

Instaluj±c modu³ g³o¶nomówi±cy sprawd¼, czy do miejsca instalacji 
dosiêgn± kable mikrofonu i g³o¶nika.

Nie montuj modu³u g³o¶nomówi±cego w obudowie metalowej ani 
w takim miejscu samochodu, w którym modu³ ten by³by ekranowany od 
fal radiowych, poniewa¿ taka instalacja pogorszy³aby jako¶æ po³±czeñ 
Bluetooth.

Najpierw zamocuj p³ytkê monta¿ow± dostarczon± wraz z zestawem 
samochodowym i ¶rubk± przykrêæ do niej modu³ g³o¶nomówi±cy. Otwór 
na ¶rubkê zas³oñ za¶lepk± z logo firmy Nokia.
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Przycisk zdalnego sterowania
Przycisk zdalnego sterowania powinien znajdowaæ siê w ³atwo 
dostêpnym miejscu. Miejsce to trzeba tak wybraæ, ¿eby przycisk mo¿na 
by³o po³±czyæ kablem z modu³em g³o¶nomówi±cym. Odpowiednim 
miejscem jest na przyk³ad konsola miêdzy przednimi fotelami 
samochodu.

Do zamontowania przycisku zdalnego sterowania s³u¿y za³±czona ta¶ma 
rzepowa. Roz³±cz obie warstwy ta¶my. Najpierw przymocuj warstwê 
ta¶my z pêtelkami: odklej warstwê zabezpieczaj±c± powierzchniê 
samoprzylepn± (A) i przyklej ta¶mê w wybranym miejscu (B). 
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± (C) i przyklej ta¶mê pod 
przyciskiem zdalnego sterowania.

Przyklej przycisk zdalnego sterowania (D) do przymocowanej ju¿ ta¶my 
z pêtelkami.

G³o¶nik
Aby jako¶æ d¼wiêku by³a jak najlepsza, zamontuj g³o¶nik z membran± 
skierowan± do u¿ytkownika. G³o¶nik powinien znajdowaæ siê 
w odleg³o¶ci co najmniej jednego metra od mikrofonu, co zmniejszy 
ryzyko sprzê¿enia.

Zestaw samochodowy mo¿na te¿ po³±czyæ z kompatybilnym radiem 
samochodowym. O mo¿liwo¶ci pod³±czenia wyj¶cia audio zestawu do 
zamontowanego w samochodzie radia dowiesz siê od specjalisty.

Pod³±cz g³o¶nik zestawu lub kompatybilne radio samochodowe do 
gniazda „SPEAKER”.

A
B C D
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Mikrofon
Od miejsca zamontowania mikrofonu zale¿y s³yszalno¶æ rozmowy 
telefonicznej.

Zamontuj mikrofon w odleg³o¶ci oko³o 30 cm od g³owy kierowcy i 
umie¶æ go w taki sposób, aby by³ skierowany w kierunku ust kierowcy. 
Najlepiej jest umie¶ciæ mikrofon w pobli¿u lusterka wstecznego lub obok 
klapki przeciws³onecznej. Mikrofon powinien znajdowaæ siê 
w odleg³o¶ci co najmniej jednego metra od g³o¶nika, ¿eby ryzyko 
sprzê¿enia by³o pomijalnie ma³e.

Mikrofon nie powinien byæ wystawiony na dzia³anie strumieni 
powietrza z nawiewów. Nie umieszczaj kabla mikrofonu w uk³adzie 
grzewczym, wentylacyjnym ani klimatyzacyjnym. Do 
przymocowania mikrofonu u¿yj dwustronnej ta¶my samoprzylepnej 
dostarczonej z zestawem, co pozwoli zredukowaæ poziom ha³asu 
przedostaj±cego siê z karoserii do wnêtrza pojazdu.

W³ó¿ wtyczkê do gniazda oznaczonego „MIC” w module 
g³o¶nomówi±cym i przekrêæ j± w prawo w celu zablokowania.

Uwaga: zastosowanie mikrofonu innego ni¿ dostarczony 
z zestawem samochodowym (MP-2) mo¿e pogorszyæ jako¶æ 
d¼wiêku.

Zestaw kabli
Wszystkie przewody nale¿y pod³±czyæ zgodnie z diagramem. 

• Pod³±cz czarny przewód do masy (GND).
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• ¯ó³ty przewód pod³±cz do radia, do z³±cza oznaczonego „MUTE”.

Je¶li radio nie ma takiego z³±cza, przewód mo¿e pozostaæ 
niepod³±czony. Radio nie bêdzie wtedy automatycznie wyciszane na 
czas po³±czenia.

Do wyciszania radia mo¿na u¿yæ dodatkowego przeka¼nika. Po 
odebraniu po³±czenia zestaw samochodowy automatycznie po³±czy 
¿ó³ty przewód (MUTE) z mas±, co spowoduje wyciszenie radia. Po 
zakoñczeniu rozmowy ¿ó³ty przewód zostanie od³±czony od masy, a 
fonia radia przywrócona. 

• Pod³±cz niebieski przewód do z³±cza czujnika zap³onu (IGNS) przy 
u¿yciu bezpiecznika 1 A.

Niektóre samochody nie s± wyposa¿one w z³±cze czujnika zap³onu 
(IGNS). Z³±cze to nie jest niezbêdne do dzia³ania zestawu, dlatego 
ten przewód mo¿e pozostaæ niepod³±czony. Zestaw samochodowy 
nie bêdzie jednak wtedy wy³±czany automatycznie po wy³±czeniu 
zap³onu. Je¶li telefon komórkowy nie jest pod³±czony przez 
Bluetooth lub kabel transmisji danych, zestaw samochodowy 
wy³±cza siê automatycznie po dwóch minutach od wy³±czenia silnika 
pojazdu. Zapobiega to przypadkom wyczerpania siê akumulatora.

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

4-pinow± wtyczkê zestawu kabli pod³±cz do portu „DC” modu³u 
g³o¶nomówi±cego.

Kabel transmisji danych
Kabel transmisji danych s³u¿y do ³±czenia modu³u g³o¶nomówi±cego 
z kompatybilnym telefonem komórkowym przez uchwyt telefonu.

Pod³±cz jedn± koñcówkê kabla do gniazda „PHONE” modu³u 
g³o¶nomówi±cego, a drug± — do uchwytu telefonu.

Je¶li zestaw samochodowy ma byæ u¿ywany wy³±cznie za 
po¶rednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth, kabel transmisji 
danych mo¿e pozostaæ niepod³±czony.



I n s t a l a c j a

17

Kabel ³adowarki
Kabel ³adowarki umo¿liwia ³adowanie kompatybilnego telefonu 
komórkowego, po³±czonego przez Bluetooth z Zaawansowanym 
zestawem samochodowym.

Kabla tego mo¿na u¿ywaæ z kompatybilnymi urz±dzeniami Nokia, które 
maj± z³±cze o ¶rednicy 2 milimetrów.

■ Test dzia³ania
Po zainstalowaniu zestawu samochodowego nale¿y sprawdziæ jego 
dzia³anie. Testuj±c dzia³anie urz±dzeñ, nale¿y równie¿ upewniæ siê, czy 
zosta³y one zamontowane we w³a¶ciwy sposób i nie utrudniaj± kierowcy 
prowadzenia pojazdu.
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3. Uruchamianie zaawansowanego 
zestawu samochodowego 

Istniej± dwie mo¿liwo¶ci pod³±czenia kompatybilnego telefonu 
komórkowego do zestawu: przez bezprzewodowe po³±czenie Bluetooth 
lub za pomoc± kompatybilnego uchwytu z kablem.

■ Pod³±czanie telefonu komórkowego przez 
Bluetooth

Przy nawi±zywaniu pierwszego po³±czenia bezprzewodowego przez 
Bluetooth nale¿y uwierzytelniæ oba u¿ywane urz±dzenia: modu³ 
g³o¶nomówi±cy i kompatybilny telefon komórkowy. Czynno¶æ tê trzeba 
wykonaæ tylko raz. Pó¼niej urz±dzenia bêd± automatycznie 
rozpoznawaæ siê i nawi±zywaæ po³±czenie.

Uwaga: nawi±zanie bezprzewodowego po³±czenia przez 
Bluetooth jest mo¿liwie tylko wtedy, gdy telefon nie jest 
umieszczony w uchwycie.

Uwierzytelnianie przy u¿yciu has³a Bluetooth
1. Telefon powinien byæ w³±czony, a jego bateria na³adowana.

2. W³±cz zestaw samochodowy. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz 
„W³±czanie i wy³±czanie zaawansowanego zestawu 
samochodowego”, str. 21.

3. Otwórz menu Bluetooth w telefonie komórkowym i uaktywnij 
funkcjê Bluetooth.

4. Wprowad¼ w telefonie wymagane ustawienia w celu uaktywnienia 
funkcji wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth znajduj±cych siê w jego 
zasiêgu. Wiêcej informacji o wymaganych ustawieniach znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi telefonu.

5. Z listy wykrytych urz±dzeñ Bluetooth wybierz zestaw samochodowy.

6. Na ¿±danie wprowadzenia has³a Bluetooth, wpisz je w postaci kodu 
0000.
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7. Telefon komórkowy oraz zestaw samochodowy zostan± 
uwierzytelnione i bêd± gotowe do pracy. 

Uwaga: zestaw samochodowy mo¿e nawi±zaæ bezprzewodowe 
po³±czenie Bluetooth tylko z jednym kompatybilnym telefonem 
komórkowym. Dlatego te¿ mo¿e zaistnieæ potrzeba 
zakoñczenia lub przerwania istniej±cego po³±czenia Bluetooth.

Automatyczne uwierzytelnianie z kompatybilnym 
telefonem komórkowym
1. Wprowad¼ w telefonie komórkowym ustawienia pozwalaj±ce 

uwierzytelniaæ go z zestawem samochodowym bez potrzeby 
osobnego potwierdzania czy autoryzacji. Wiêcej informacji o 
wymaganych ustawieniach znajdziesz w instrukcji obs³ugi telefonu.

2. W³±cz zestaw samochodowy. 

3. Zestaw samochodowy bêdzie przez 30 sekund szukaæ telefonów 
komórkowych uwierzytelnionych wcze¶niej has³em Bluetooth. 
Uwierzytelnione zostanie po³±czenie z telefonem uwierzytelnionym 
jako ostatni. Dzia³anie funkcji wyszukiwania Bluetooth 
sygnalizowane jest miganiem wska¼nika na przycisku zdalnego 
sterowania. 

■ Pod³±czanie telefonu komórkowego za pomoc± 
kabla transmisji danych

Je¶li u¿ywasz tego typu po³±czenia, telefon komórkowy jest gotowy do 
pracy z zestawem samochodowym po umieszczeniu go w uchwycie. Nie 
ma potrzeby uwierzytelniania urz±dzeñ.

Telefon komórkowy umieszczony w uchwycie pod³±czonym do zestawu 
samochodowego za pomoc± kabla transmisji danych jest urz±dzeniem 
aktywnym — nie mo¿na nawi±zaæ po³±czenia Bluetooth z jakimkolwiek 
innym urz±dzeniem. Umieszczenie w uchwycie pod³±czonym do 
zestawu samochodowego telefonu z aktywnym po³±czeniem Bluetooth 
powoduje automatyczne przerwanie tego po³±czenia.
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4. Obs³uga

Zestawem samochodowym mo¿na sterowaæ za pomoc± przycisku 
zdalnego sterowania lub klawiatury kompatybilnego telefonu 
komórkowego.

■ Przycisk zdalnego sterowania

1 Przycisk mo¿na:
• Nacisn±æ

• Nacisn±æ i przytrzymaæ (przez ok. 1 sekundê)

• Dwukrotnie krótko nacisn±æ 

• Nacisn±æ i przytrzymaæ przez d³u¿szy czas (ponad 10 sekund)

2 Pier¶cieñ mo¿na:
• Przekrêciæ w lewo

• Przekrêciæ w prawo

3 Wska¼nik ¶wietlny mo¿e:

• ¦wieciæ

• Migaæ

• Nie ¶wieciæ
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■ W³±czanie i wy³±czanie zaawansowanego 
zestawu samochodowego 

W³±czenie zap³onu samochodu powoduje automatyczne w³±czenie 
zestawu samochodowego. Wska¼nik za¶wieci siê, informuj±c o 
uaktywnieniu zestawu samochodowego.

Wy³±czenie zap³onu silnika spowoduje wy³±czenie zestawu 
samochodowego — wska¼nik ¶wietlny zga¶nie.

Je¶li podczas instalacji nie zosta³ pod³±czony kabel czujnika zap³onu 
(IGNS), w celu w³±czenia zestawu nale¿y nacisn±æ na krótko przycisk 
zdalnego sterowania lub w³o¿yæ kompatybilny telefon komórkowy do 
uchwytu (o ile zosta³ zainstalowany).

Uwaga: je¶li podczas instalacji zestawu samochodowego nie 
zosta³ pod³±czony kabel IGNS, po w³±czeniu zestaw ten bêdzie 
aktywny do chwili wyjêcia z uchwytu kompatybilnego telefonu 
komórkowego.

Brak aktywnego po³±czenia z telefonem powoduje 
automatyczne wy³±czenie zestawu samochodowego 
po 2 minutach.

■ Obs³uga zaawansowanego zestawu 
samochodowego 

Przycisk zdalnego sterowania umo¿liwia:

Odbieranie po³±czeñ
Aby odebraæ po³±czenie przychodz±ce, naci¶nij przycisk.

Koñczenie po³±czeñ
Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenie, naci¶nij przycisk.

Odrzucanie po³±czeñ
Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij i przytrzymaj przycisk.
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Nawi±zywanie po³±czeñ
Wybierz odpowiedni± pozycjê ze spisu telefonów lub wprowad¼ numer 
za pomoc± klawiatury telefonu komórkowego. 

Ponowne wybieranie ostatnio wywo³anego numeru
Aby jeszcze raz wybraæ ostatnio wywo³any numer, dwukrotnie i krótko 
naci¶nij przycisk.

Wybieranie g³osowe
Mo¿esz korzystaæ ze znaków g³osowych zapisanych w pamiêci telefonu:

1. Aby rozpocz±æ wybieranie g³osowe, naci¶nij przycisk i przytrzymaj go 
do chwili us³yszenia sygna³u.

2. Wypowiedz znak g³osowy.

3. Telefon odtworzy znak g³osowy, po czym wybierze odpowiedni 
numer telefonu.

Wiêcej informacji o g³osowym wybieraniu numerów znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi telefonu.

Uwaga: nie ka¿dy telefon komórkowy udostêpnia wszystkie 
funkcje opisane w niniejszej instrukcji.

Regulacja g³o¶no¶ci
Natê¿enie d¼wiêku z g³o¶nika reguluje siê przez obracanie pier¶cienia.

Manualne wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth
Je¶li nie zosta³o jeszcze nawi±zane po³±czenie z telefonem 
komórkowym, mo¿na rozpocz±æ rêczne wyszukiwanie urz±dzeñ 
Bluetooth.

Aby uaktywniæ funkcjê wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth przez zestaw 
samochodowy, naci¶nij i przytrzymaj przycisk.

Dzia³anie funkcji wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth jest sygnalizowane 
miganiem wska¼nika.
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Usuwanie informacji o uwierzytelnionych urz±dzeniach 
Bluetooth
Zestaw samochodowy przechowuje dane 7 ostatnio uwierzytelnionych 
urz±dzeñ Bluetooth.

Listê takich urz±dzeñ mo¿esz skasowaæ. Aby skasowaæ listê, zestaw 
samochodowy musi byæ wy³±czony (wska¼nik nie ¶wieci siê):

Naci¶nij i przytrzymaj przycisk do chwili us³yszenia sygna³u. Sygna³ ten 
oznacza, ¿e lista zosta³a skasowana.

Prze³±czanie z trybu g³o¶nomówi±cego do normalnego 
trybu telefonu komórkowego
• Je¶li telefon komórkowy zosta³ pod³±czony do zestawu 

samochodowego przez kabel transmisji danych, wyjmij telefon 
z uchwytu. Spowoduje to prze³±czenie trybu jego dzia³ania 
z g³o¶nomówi±cego do normalnego trybu telefonu komórkowego.

• Aby ponownie prze³±czyæ telefon na tryb g³o¶nomówi±cy, umie¶æ go 
w uchwycie. Uaktywni siê tryb g³o¶nomówi±cy z zestawu 
samochodowego.

• Je¶li kompatybilny telefon komórkowy jest pod³±czony do zestawu 
samochodowego przez Bluetooth, mo¿na prze³±czaæ aktywn± 
rozmowê z zestawu samochodowego na telefon i odwrotnie. W tym 
celu nale¿y nacisn±æ i przytrzymaæ przycisk lub u¿yæ odpowiedniej 
funkcji telefonu.
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Eksploatacja i konserwacja

Zaawansowany zestaw samochodowy jest urz±dzeniem, przy produkcji którego 
wykorzystano wiele szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki, w zwi±zku z 
czym od u¿ytkownika wymaga siê znajomo¶ci zasad obs³ugi. Przestrzeganie 
poni¿szych wskazówek zapewni spe³nienie wszystkich warunków gwarancji i 
pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wiele lat.

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• 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 brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.

• Nie próbuj otwieraæ zestawu samochodowego. Niefachowa ingerencja mo¿e 
spowodowaæ jego uszkodzenie.

• Do czyszczenia zestawu samochodowego i przycisku zdalnego sterowania nie 
stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. 

• Nie maluj i nie lakieruj zestawu samochodowego ani przycisku zdalnego 
sterowania. Farba lub lakier mog± skleiæ ich ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.

Je¶li stwierdzisz jakiekolwiek usterki w dzia³aniu zestawu samochodowego lub 
przycisku zdalnego sterowania, dostarcz urz±dzenie do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i 
w ewentualnej naprawie.


