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1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott  védelmi elõírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.
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A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. 

Ezt ellenõrizze a helyi hatóságoknál.
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A CK-1W vezeték nélküli autóskészlet kábel használata nélkül csatlakoztath
a Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis telefonokra
Az autóskészlet fõ alkatrészei a kihangosító egység (HF1W) és a távirányító
(CU-2).

A vezeték nélküli autóskészlet használata elõtt figyelmesen olvassuk el ezt a
használati utasítást. Részletesebb információt a telefon használati utasítás
találhatunk. A CK-1W vezeték nélküli autóskészlet használati utasítása nem
helyettesítheti a telefon útmutatóját, amelyben fontos biztonsági tudnivaló
és karbantartási információkat találhatunk.

Ez a használati utasítás fõleg a CU-2 távirányító gomb használatát ismertet
A vezeték nélküli autóskészlet egyéb alkatrészeire vonatkozó információkér
olvassuk el a készlet beszerelési útmutatóját.
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■ Bluetooth vezeték nélküli technológia
Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, a Bluetooth-

ítva 
ezeték 
 
ciára, 

ató 
rmely 
ódot. 
et a 

ilis. 

 az 
let 
jétõl 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

telefont és a vezeték nélküli autóskészletet nem szükséges egymás felé ford
elhelyezni. Például a telefon lehet a táskánkban is, miközben csatlakozik a v
nélküli autóskészletre. A két készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el
egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet olyan akadályok okozta interferen
mint falak vagy egyéb elektronikus készülékek.

A vezeték nélküli autóskészletet kifejezetten Bluetooth technológiát támog
Nokia telefonokhoz tervezték. Mindemellett az autóskészlet használható bá
kompatibilis Bluetooth-készülékkel, amely támogatja a kihangosító üzemm
(Jelen esetben az "üzemmód" egy Bluetooth-parancskészletet jelent, amely
telefon a vezeték nélküli autóskészlet vezérlésére használ.)

A vezeték nélküli autóskészlet az 1.1-es Bluetooth-specifikációval kompatib
Ennek ellenére a vezeték nélküli autóskészlet és más Bluetooth funkcióval 
rendelkezõ termék közötti kapcsolat létrehozhatósága nem garantált, mivel
függ a kompatibilitástól. További információkat a vezeték nélküli autóskész
és egy másik Bluetooth-eszköz közötti kompatibilitásról a termék kereskedõ
kaphatunk.
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■ Kártya a termékcsomagban
A kártya az általános Bluetooth-jelkódot tartalmazza (0000), amely a telefon 
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és a vezeték nélküli autóskészlet párosításához szükséges. A kártyát tartsuk
biztonságos helyen. 

A jelkód használatára vonatkozó részletekért lásd: Az autóskészlet használa
vétele az elsõ alkalommal címû fejezet (10. oldal).

■ Néhány praktikus szabály a tartozékok használatár
vonatkozóan

• Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és mûk
megfelelõ-e.

• A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezhe

• Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazás
érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és emellett
veszélyes is lehet.
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1. Használatbavétel
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Megjegyzés:  Egyes esetekben a vezeték nélküli eszközök használat
korlátozva lehet. Figyeljük az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket
jeleket, és tartsuk be a korlátozást.

■ Áttekintés
A vezeték nélküli autóskészlet a távirányító gombbal vezérelhetõ CU-2.

A távirányító gomb részeit az alábbiakban ismertetjük. Az autóskészlet egyé
alkatrészeire vonatkozó információkért olvassuk el a készlet beszerelési 
útmutatóját. 
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1 - gomb: Hívás befejezése vagy visszautasítása. A gombbal hangtárcsázást és 
újratárcsázást lehet végezni, és az aktív hívás is átkapcsolható vele az 

 az 
.

lat 

ító 
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autóskészlet és a telefon között.

2 - gyûrû: A hangszóró hangerejének beállítása. Ha a gyûrût az óramutató 
járásával megegyezõ irányban elforgatjuk, a hangerõt növeljük. Ha a gyûrût
óramutató járásával ellentétes irányban elforgatjuk, a hangerõt csökkentjük

3 - indikátorlámpa: A telefon és az autóskészlet közötti Bluetooth-kapcso
állapotát jelzi. Ha a lámpa világít, a telefon csatlakozik az autóskészletre.

4 - csatlakozó kábel: Ez köti össze a távirányító gombot a HF-1W kihangos
egységgel.
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■ Az autóskészlet használatba vétele az elsõ alkalommal
1. Ellenõrizzük, hogy a telefon be van-e kapcsolva.
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2. Az autóskészlet bekapcsolása: Az autó gyújtáskapcsolóját fordítsuk a gy
állásba.

3. Lépjünk be a telefon Bluetooth menüjébe, és ellenõrizzük, hogy a Blueto
funkció be van-e kapcsolva.

4. Lépjünk be abba az almenübe, ahol a telefonon elindíthatjuk a Bluetooth
készülékek keresését, és kezdjük el a keresést.

A telefon megkeresi a 10 méteres körzetben található összes Bluetooth-
készüléket, és egy listában megjeleníti azokat.

5. A listából válasszuk ki az autóskészletet.

6. A párosításhoz és az autóskészlet telefonhoz történõ csatlakoztatásához
be a jelszót. A jelszót a vezeték nélküli autóskészlet termékcsomagjáb
lévõ kártyán találhatjuk.

Miután beírtuk a jelszót, ez a telefon lesz az alapértelmezett telefon, am
az autóskészlet használ, ha az autóskészletet korábban még nem párosít
egy másik telefonnal. Lásd még: Az autóskészlet használata több telefon
címû fejezet (14. oldal).

A távvezérlõ indikátorlámpája világít, és az autóskészlet megjelenik a te
menüjében, amelyben a telefonnal aktuálisan párosított Bluetooth-
készülékeket tekinthetjük meg.

7. Kezdjük el az autóskészlet és a távvezérlõ gomb használatát (lásd: 11. ol
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2. A távirányító gomb használata
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Az autóskészlet használata elõtt ellenõrizzük az alábbiakat:

• az autó gyújtáskapcsolója be van kapcsolva;

• az autóskészlet és a telefon párosítva és csatlakoztatva van. Az autóskés
párosításához lásd: Az autóskészlet használatba vétele az elsõ alkalomm
címû fejezet (10. oldal). Az autóskészlet csatlakoztatásához lásd alább: 
A párosított autóskészlet csatlakoztatása a telefonra címû fejezet.

• a telefon a kihangosító egység 10 méteres hatósugarán belül található, 
a telefon és a kihangosító egység között pedig nincs fal, elektromos beren
vagy egyéb akadály.

Az autóskészlet több telefonnal való használatához lásd: 14. oldal.

■ A párosított autóskészlet csatlakoztatása a telefon
Az autóskészlet és a telefon csatlakoztatásához kapcsoljuk be a gyújtást, va
a csatlakozást hozzuk létre a telefon Bluetooth menüjébõl.

Megjegyzendõ, hogy a gyújtáskapcsoló bekapcsolásával csak akkor hozzuk l
automatikusan a kapcsolatot, ha a telefont úgy állítottuk be, hogy a Blueto
csatlakozást engedély kérése nélkül elfogadja. A Nokia telefonokon ezt úgy 
érhetjük el, hogy a Bluetooth menüben módosítjuk a párosított készülék 
beállításait.

Az autóskészlet és a telefon csatlakozásának megszüntetéséhez lásd: 14. ol
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■ Hívás kezdeményezése
A telefonról a szokásos módon kezdeményezhetünk hívást, ha autóskészlet van 
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csatlakoztatva hozzá.

■ Hanghívás
Ha nincs hívás folyamatban, a gombot addig tartsuk lenyomva, amíg egy ha
jelzi, hogy kimondhatjuk a hangmintaként használni kívánt nevet. Mondjuk
a hangmintát. A telefon lejátssza a hangmintát, és felhívja az ahhoz tartozó
telefonszámot. 

A hanghívást a telefonról is aktiválhatjuk. A hanghívásra vonatkozó részlete
lásd a telefon használati utasítását.

■ Hívás kezdeményezése és befejezése
Amikor bejövõ hívásunk érkezik, a telefonon kiválasztott csengõhangot hall

A bejövõ hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. 
A hívást a telefonnal is kezdeményezhetjük vagy befejezhetjük.

■ Hívás elutasítása
Ha egy hívást nem akarunk fogadni, nyomjuk meg a gombot kétszer röviden

■ Automatikus hívásfogadás
Ha a telefonon bekapcsoltuk az automatikus hívásfogadás funkciót, 
a telefon egy csengetés után automatikusan fogadja a bejövõ hívásokat.
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■ Utoljára tárcsázott szám újrahívása
Ha nincs hívás folyamatban, a gombot nyomjuk meg kétszer röviden.
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■ Az autóskészlet-hangszóró hangerejének beállítása
A hangerõ növeléséhez a gyûrût az óramutató járásával megegyezõ irányba
a hangerõ csökkentéséhez az óramutató járásával ellentétes irányba forgas

■ Hívás váltása a telefon és az autóskészlet között
Az aktív hívást bármikor oda-vissza kapcsolhatjuk az autóskészlet és a telef
között. Tartsuk lenyomva a gombot, vagy használjuk a telefon megfelelõ 
funkcióját.

■ Autórádió némítása
Ha az autórádió némítása funkció be van kapcsolva, az autórádió hangja 
automatikusan elnémul, amikor bejövõ hívásunk érkezik, vagy ha hívást 
kezdeményezünk. 

E funkció aktiválásának módja az autóskészlet szerelési útmutatójában olva

■ Gyújtásérzékelõ
Ha a gyújtásérzékelõ funkció be van kapcsolva, az autóskészlet pár másodpe
múlva automatikusan kikapcsol, miután kikapcsoltuk a gyújtást.

A funkció aktiválásával elkerülhetjük az autóakkumulátor véletlenszerû 
lemerítését. A részletek az autóskészlet szerelési útmutatójában olvashatók
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■ A telefon és az autóskészlet csatlakoztatásának 
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Meg is szüntethetjük a telefon és az autóskészlet csatlakozását, ha például 
a telefont más Bluetooth-készülékkel szeretnénk használni.

Az autóskészlet csatlakozása az alábbi módokon szüntethetõ meg:

• Kapcsoljuk ki az autó gyújtását. Ha hívás van folyamatban, az autóskész
a kapcsolat a hívás befejezése után szûnik meg. VAGY:

• Az autóskészlet csatlakozását szüntessük meg a telefon Bluetooth menü

Az autóskészlet csatlakozása akkor is megszûnik, ha a kihangosító készlettõ
10 méternél nagyobb távolságra távolodunk el.

Az autóskészlet csatlakozásának megszüntetéséhez nem szükséges a párosí
törlése. Ha párosított autóskészletet csatlakoztatunk újra, nem kell megadn
a jelkódot.

■ Az autóskészlet használata több telefonnal
Az autóskészlet maximum 8 telefonnal párosítható, de egyszerre csak egy 
telefonra csatlakoztatható. Az autóskészlet párosításokat tartalmazó listája
nem telik meg, mivel a 8. párosítási hely mindig rendelkezésre áll.

A 8. párosítási hely anélkül vehetõ igénybe, hogy a párosításokat törölni kel
Ha egy 9. készüléket próbálunk csatlakoztatni, akkor a 8. helyen lévõ inform
automatikusan törlésre kerül, és annak helyét a 9. felhasználó információja
át.
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Az autóskészlettel elõször párosított telefon az "alapértelmezett telefon". 
Az autóskészlettel utoljára párosított telefon az "utoljára használt telefon".
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Ha a gyújtás be van kapcsolva, és több párosított telefon is található a köze
az autóskészlet néhány másodpercen belül megpróbálja megtalálni az 
"alapértelmezett telefont".

Ha az autóskészlet nem tud csatlakozni az "alapértelmezett telefonra" (péld
telefon ki van kapcsolva, vagy a használója elutasítja a csatlakozást), az 
autóskészlet néhány másodpercen belül megpróbál az "utoljára használt 
telefonra" csatlakozni. 

Ezután az autóskészletet csatlakoztathatjuk a telefon Bluetooth menüjében

Ha az autóskészletet olyan telefonnal akarjuk használni, amely sem az 
"alapértelmezett telefon", sem az "utoljára használt telefon", a csatlakozást
a telefon Bluetooth menüjében hozzuk létre.

■ Az autóskészlet gyári beállításainak visszaállítása
Az autóskészleten visszaállíthatjuk az eredeti beállításokat, például annak 
érdekében, hogy megváltoztathassuk az autóskészlet alapértelmezett beállí

Ha visszaállítjuk a gyári beállításokat, minden beállítás, beleértve a párosítá
információkat, elvész.

A gyári beállítások visszaállítása: Ellenõrizzük, hogy kikapcsoltuk-e az 
autóskészletet. Tartsuk lenyomva a távirányító gombot körülbelül 10 
másodpercig, amíg az indikátor lámpája villogni nem kezd. Miután a gyári 
beállításokat visszaállítottuk, az autóskészlet két rövid hangjelzést ad.
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Kezelés és karbantartás
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A vezeték nélküli autóskészlet és távirányító gomb kiemelkedõ színvonalú tervezés és
kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyú
ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget 
tehessünk, s hogy a készülékeket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

• Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.

• A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot tartsuk szárazon. A csap
a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyagokat.

• A vezeték nélküli egységet és a távvezérlõt ne használjuk és ne tároljuk poros, pis
helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.

• A vezeték nélküli egységet és a távvezérlõt ne tároljuk meleg helyen. A magas 
hõmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja
akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A vezeték nélküli egységet és a távvezérlõt ne tároljuk hideg helyen. A normál 
hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsít
az elektronikus áramköröket.

• A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne próbáljuk felnyitni. 
A szakképzetlen kezelés károsíthatja azokat.

• A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne ejtsük le, ne ütögessü
rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat. 

• A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne tisztítsuk erõs vegysze
illetve oldó- vagy mosószerekkel. 
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• A vezeték nélküli autóskészletet és a távirányító gombot ne fessük be. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

, 
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Ha a vezeték nélküli autóskészlet vagy a távirányító gomb nem mûködne megfelelõen
forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget 
nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.


