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nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ
wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W ¿adnych
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Kontrola eksportowa
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Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceñ mo
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej szczegó³ów znajdziesz na dalszych st
tej instrukcji.

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 wsz
na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

INSTALACJA I SERWIS SPECJALISTYCZNY
Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany pe

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

AKCESORIA
U¿ywaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do u¿ytku. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukc

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

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

Powy¿sze wskazania dotycz± w równej mierze zestawu samochodowego, jak równie¿
wszelkich akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do napr
najbli¿szym serwisie.
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Instalacja zestawu samochodowego w kabinie

Zestaw samochodowy Nokia CK-10 zosta³ zaprojektowany do instalacji w 
pojazdach samochodowych. Dziêki niemu mo¿esz korzystaæ ze swojego telef
trybie g³o¶nomówi±cym i jednocze¶nie ³adowaæ bateriê telefonu. Zestaw 
samochodowy stanowi spójn± ca³o¶æ i sk³ada siê z jednostki centralnej oraz
mikrofonu. Instalacja zestawu przebiega szybko i ³atwo. Wystarczy pod³±czyæ
zasilaj±cy, g³o¶nik oraz jedn± z linii kabla systemowego do jednostki central
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■ Opis urz±dzenia
Poni¿ej znajduje siê lista elementów zestawu samochodowego (1-7) oraz akce
opcjonalnych (8-12) s³u¿±cych do zwiêkszania funkcjonalno¶ci zestawu.

1. Jednostka centralna HF-7 z wbudowanym mikrofonem

2. P³ytka mocuj±ca HH-8 do przytwierdzenia jednostki centralnej

3. G³o¶nik SP-3

4. Kabel systemowy CA-46 do pod³±czenia kompatybilnego uchwytu na tel
do jednostki centralnej

5. Kabel systemowy CA-47 do pod³±czenia kompatybilnego telefonu 
komórkowego bezpo¶rednio do jednostki centralnej

6. Kabel zasilaj±cy CA-60P do pod³±czenia jednostki centralnej do ¼ród³a 
napiêcia 12 V akumulatora samochodu

7. Podk³adka HH-9 do monta¿u adaptera antenowego AD-14, AXF-13L lub AX

8. Dodatkowy kompatybilny mikrofon, np. mikrofon MP-2 do instalacji w 
samochodzie (opcjonalnie)

9. Adapter antenowy do pod³±czenia zewnêtrznej anteny w przypadku 
korzystania z uchwytu do telefonu (opcjonalnie)

10. Aktywny uchwyt do telefonu do pod³±czenia kompatybilnego telefonu 
komórkowego (sprzedawany oddzielnie)
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11.Pasywny uchwyt do telefonu do zainstalowania kompatybilnego telefonu 
komórkowego (sprzedawany oddzielnie)
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12.Antena GSM (opcjonalnie)

Wszystkie elementy o niewielkich rozmiarach nale¿y przechowywaæ w miej
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ Konfiguracja
Zestaw samochodowy CK-10 mo¿na instalowaæ na ró¿ne sposoby. Typowe 
warianty instalacji przedstawiono na poni¿szych rysunkach. Przed rozpoczê
instalacji najlepiej zasiêgn±æ opinii specjalisty na temat konfiguracji, która 
najlepiej spe³ni swoje zadanie.

Zestaw samochodowy z pasywnym uchwytem do telefonu
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 Zestaw samochodowy z aktywnym uchwytem do telefonu

Zestaw samochodowy z oddzielnym adapterem antenowym i zewnêtrzn± an
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■ Akcesoria
Do zestawu samochodowego wolno pod³±czaæ tylko kompatybilne 
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z nim produkty. Przed rozpoczêciem instalacji najlepiej zwróciæ siê do specj
który pomo¿e dobraæ akcesoria najlepiej odpowiadaj±ce potrzebom u¿ytkow

Mikrofon (element 8)
Jednostka centralna HF-7 zawiera wbudowany mikrofon wysokiej jako¶ci. W
potrzeby do zestawu samochodowego mo¿na pod³±czyæ równie¿ mikrofon 
zewnêtrzny (np. mikrofon MP-2).

Uwaga: zastosowanie mikrofonu innego ni¿ dostarczony z zestaw
samochodowym CK-10 mo¿e pogorszyæ jako¶æ d¼wiêku.

Uchwyt do telefonu (pasywny: element 11/aktywny: elemen
Do pod³±czenia kompatybilnego telefonu komórkowego do jednostki centra
niezbêdny jest uchwyt do telefonu (do nabycia osobno). Do ró¿nych modeli 
telefonów dostêpne s± ró¿ne uchwyty.

Adapter antenowy (element 9)
Oddzielny adapter antenowy (do nabycia osobno) trzeba zainstalowaæ, aby 
pod³±czyæ zewnêtrzn± antenê. W zale¿no¶ci od telefonu komórkowego i uch
do telefonu dostêpne s± ró¿ne adaptery antenowe. Adapter antenowy mo¿e
polepszyæ odbiór sygna³ów przez telefon komórkowy w samochodzie.

Kompatybilno¶æ dostêpnych adapterów nale¿y skonsultowaæ z producentem
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Antena GSM (element 12)
Kompatybilna antena GSM (do nabycia osobno) usprawnia po³±czenia 

er 

a 
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bezprzewodowe. Do korzystania z zewnêtrznej anteny niezbêdny jest adapt
antenowy lub kompatybilny uchwyt do telefonu (sprzedawany oddzielnie).

Uwaga: aby unikn±æ oddzia³ywania fal radiowych na organizm 
cz³owieka, nie nale¿y zbli¿aæ siê do zewnêtrznej anteny urz±dzeni
bezprzewodowego na odleg³o¶æ mniejsz± ni¿ 20 cm.
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■ Informacje o bezpieczeñstwie
Instaluj±c zestaw samochodowy, nale¿y mieæ na uwadze nastêpuj±ce zasad
bezpieczeñstwa.

• Zamieszczone w tym poradniku instrukcje stanowi± jedynie ogólne zalec
dotycz±ce instalacji zestawu CK-10 w samochodzie. Z uwagi na ogromn
rozmaito¶æ typów i modeli samochodów nie sposób jest tu przedstawiæ 
wszystkich szczegó³ów instalacji zestawu w samochodzie okre¶lonej ma
Skontaktuj siê z producentem samochodu, aby uzyskaæ szczegó³owe 
informacje na temat posiadanego pojazdu.

• Zanim rozpoczniesz instalacjê, upewnij siê, ¿e zap³on samochodu zosta³ 
wy³±czony. Nale¿y równie¿ od³±czyæ akumulator tak, aby w czasie pracy
móg³ zostaæ przypadkowo ponownie przy³±czony.

• W nowoczesnych samochodach spotyka siê komputery pok³adowe, w kt
zapisane s± podstawowe parametry pojazdu. Niefachowe od³±czenie 
akumulatora mo¿e spowodowaæ utratê tych danych i konieczno¶æ ponow
uruchomienia ca³ego systemu, co mo¿e okazaæ siê niezwykle skomplikow
W przypadku w±tpliwo¶ci skontaktuj siê ze sprzedawc± samochodu jeszc
przed rozpoczêciem instalacji. 

• Uchwyt do telefonu musi zostaæ przytwierdzony do jednostki centralnej 
takim miejscu w kabinie, w którym wy¶wietlacz bêdzie dobrze widoczny



12

u¿ytkownika, a jednocze¶nie nie bêdzie utrudnia³ obs³ugi pojazdu. U¿ytkownik 
powinien mieæ te¿ ³atwy dostêp do klawiatury.
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• Wyposa¿enie musi byæ tak zainstalowane, ¿eby w ¿adnym stopniu nie 
utrudnia³o kierowania pojazdem. Instaluj±c elementy zestawu 
samochodowego, nale¿y zadbaæ, aby w ¿adnej mierze jego dzia³anie nie 
wp³ywu na dzia³anie uk³adu kierowniczego, hamulcowego i innych istot
systemów samochodu. Upewnij siê, ¿e uk³ad poduszki powietrznej nie zo
w ¿aden sposób zablokowany lub ograniczony w dzia³aniu.

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

• Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo 
zainstalowanych lub niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów elektronicz
(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 si
sprzedawc± samochodu.

• Zestaw samochodowy musi zostaæ zainstalowany w takim miejscu, aby n
istnia³o zagro¿enie uderzenia w niego g³ow± (na przyk³ad podczas 
gwa³townego hamowania).

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

• Uwa¿aj, aby w czasie monta¿u nie uszkodziæ kabli elektrycznych, przewo
paliwowych lub hamulcowych. Nie dopu¶æ do uszkodzenia ¿adnego elem
stanowi±cego o bezpieczeñstwie jazdy.
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• Kable nie mog± byæ nara¿one na mechaniczne oddzia³ywanie lub uszkodzenia 
(na przyk³ad nie mo¿na ich k³a¶æ pod siedzeniami lub na ostrych krawêdziach).
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■ Instalacja zestawu samochodowego
Przyk³ad w³a¶ciwej instalacji elementów zestawu samochodowego przedsta
w na stronie 5.

Konieczne jest równie¿ zainstalowanie uchwytu do telefonu (sprzedawaneg
oddzielnie), który jest kompatybilny z u¿ywanym telefonem komórkowym. J
instalowana bêdzie zewnêtrzna antena (sprzedawana oddzielnie), niezbêdn
te¿ adapter antenowy kompatybilny z u¿ytym uchwytem do telefonu lub uc
do telefonu z wbudowanym adapterem.

Instaluj±c jednostkê centraln±, zadbaj o to, aby nie blokowa³a ona otworów
wentylacyjnych oraz znajdowa³a siê w miejscu stabilnym i nienara¿onym na
zbytnie wstrz±sy. Najpierw zainstaluj p³ytkê mocuj±c± dostarczon± wraz z 
zestawem samochodowym i przykrêæ do niej jednostkê centraln± oraz uchw
telefonu za pomoc± ¶rubki.
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Instalacja jednostki centralnej (przyk³adowa)

Montuj±c adapter antenowy AD-14, AXF-13L lub AXF-15S, umie¶æ podk³ad
9 pomiêdzy adapterem a p³ytk± mocuj±c±.

Otwór na ¶rubkê zas³oñ za¶lepk± z logo firmy Nokia, odpowiednio j± dociska

P³ytkê mocuj±c± uchwytu do telefonu przytwierd¼ do deski rozdzielczej 
samochodu lub w innym miejscu w kabinie, w którym wy¶wietlacz bêdzie d
widoczny, a klawiatura telefonu komórkowego bêdzie w zasiêgu rêki 
u¿ytkownika.
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Instalacja mikrofonu

Wbudowany mikrofon mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby by³ skierowany w 
ust u¿ytkownika. W tym celu nale¿y poluzowaæ ¶rubkê i delikatnie przestaw
mikrofon w ¿±danym kierunku. Po ustawieniu mikrofonu w odpowiedniej po
ponownie dokrêæ ¶rubkê.

G³o¶nik SP-3
Aby jako¶æ d¼wiêku by³a jak najlepsza, zamontuj g³o¶nik membran± w kieru
u¿ytkownika. G³o¶nik powinien znajdowaæ siê w odleg³o¶ci co najmniej jedn
metra od mikrofonu, co zmniejsza ryzyko wystêpowania sprzê¿eñ.

W kwestii pod³±czenia wyj¶cia audio zestawu samochodowego do 
zamontowanych ju¿ w samochodzie g³o¶ników skonsultuj siê ze specjalist±
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Pod³±czanie kabli do jednostki centralnej HF-7

Kabel zasilaj±cy CA-60P
Pod³±cz kabel zasilaj±cy do odpowiadaj±cego mu portu jednostki centralnej
Wszystkie przewody nale¿y pod³±czyæ zgodnie z przedstawionym diagrame

1. Czarny przewód pod³±cz do masy (GND).

2. ¯ó³ty przewód pod³±cz do radia, do z³±cza oznaczonego jako „MUTE”. Po 
odebraniu po³±czenia zestaw samochodowy automatycznie po³±czy ¿ó³ty 
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przewód (MUTE) z mas±, co spowoduje wyciszenie radia. Po zakoñczeniu 
rozmowy ¿ó³ty przewód zostanie od³±czony od masy, a fonia radia przywrócona.
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Je¶li radio nie ma takiego z³±cza, ten przewód mo¿e pozostaæ niepod³±cz
Radio nie bêdzie wtedy automatycznie wyciszane na czas po³±czeñ.

Po zainstalowaniu dodatkowego przeka¼nika ¿ó³ty przewód mo¿e pos³u¿
równie¿ do prze³±czenia wyj¶cia audio jednostki centralnej na g³o¶niki 
samochodu.

3. Przy u¿yciu bezpiecznika 2 A dostarczonego z zestawem pod³±cz czerwo
przewód do odpowiedniego z³±cza 12 V sterowanego zap³onem (z³±cze 1
kabel czujnika zap³onu — IGNS). W³±czenie zap³onu samochodu spowod
automatyczne w³±czenie zestawu samochodowego. Wy³±czenie zap³onu
spowoduje wy³±czenie zestawu. Automatyczne w³±czanie i wy³±czanie n
dotyczy natomiast telefonu komórkowego umieszczonego w uchwycie 
do telefonu. W niektórych samochodach takie rozwi±zanie nie jest jedna
mo¿liwe. W takiej sytuacji zestaw samochodowy mo¿na pod³±czyæ przy 
bezpiecznika 2 A dostarczonego z zestawem do dodatniego bieguna 
akumulatora 12 V. Po takim pod³±czeniu zestawu jest on w³±czony, dopó
kompatybilny telefon komórkowy znajduje siê w uchwycie do telefonu.

Uwaga: przepalony bezpiecznik wymieñ na nowy tego samego typu
Nigdy nie u¿ywaj bezpieczników na wiêksze natê¿enia pr±du!

Kable systemowe CA-46 i CA-47
Do po³±czenia jednostki centralnej z kompatybilnym telefonem komórkowy
dostêpne s± dwa kable systemowe, stosowane w zale¿no¶ci od tego, czy zes
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samochodowy jest u¿ywany z uchwytem do telefonu, czy te¿ pod³±czany 
bezpo¶rednio do telefonu.
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Kabel systemowy CA-46 jest przeznaczony do aktywnych uchwytów do tele
ze z³±czem Pop-PortTM. Kabel systemowy CA-47 jest u¿ywany z pasywnymi 
uchwytami do telefonów.

■ Test dzia³ania
Po zainstalowaniu zestawu samochodowego nale¿y sprawdziæ jego dzia³an
Testuj±c dzia³anie nowych urz±dzeñ, nale¿y równie¿ upewniæ siê, czy zosta³
zamontowane we w³a¶ciwy sposób i nie utrudniaj± kierowcy prowadzenia 
pojazdu.
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Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ zestaw samochodowy, przekrêæ kluczyk w stacyjc
w³±czaj±c lub wy³±czaj±c zap³on. Je¶li telefon komórkowy znajduje siê w uch
pod³±czonym do zestawu, w³±czenie zestawu sygnalizuje dioda na wbudow
mikrofonie. Po od³±czeniu telefonu komórkowego dioda ga¶nie.

Je¶li zestaw samochodowy zosta³ pod³±czony bezpo¶rednio do akumulatora
samochodu (tzn. bez po¶rednictwa odpowiedniego z³±cza 12 V sterowanego
zap³onem), w celu w³±czenia zestawu w³ó¿ kompatybilny telefon komórkow
uchwytu. Aby wy³±czyæ zestaw, po prostu wyjmij telefon z uchwytu (sprawd
najpierw typ przeprowadzonej instalacji).

Uwaga: ze wzglêdów bezpieczeñstwa i aby unikn±æ przypadkowe
roz³adowania akumulatora, nie pozostawiaj telefonu komórkoweg
w uchwycie, gdy opuszczasz pojazd.

Je¶li u¿ywasz uchwytu, do którego mo¿na pod³±czyæ kabel systemowy, umie
w nim telefon komórkowy. Je¶li kabla systemowego nie mo¿na pod³±czyæ do
uchwytu, pod³±cz go do telefonu.

Je¶li nie chcesz korzystaæ z trybu g³o¶nomówi±cego, wyjmij telefon z uchwy
W razie konieczno¶ci od³±cz najpierw kabel od telefonu.

Szczegó³owe informacje dotycz±ce korzystania z funkcji telefonu komórkow
mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi telefonu.


