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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom 
nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete dále v této u¾ivatel
pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce
øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènost
silnièního provozu.

KVALIFIKOVANÁ INSTALACE A SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.

VÝMÌNA POJISTEK
Pøepálenou pojistku vymìòte za pojistku stejného typu a velikosti. Nikdy 
nepou¾ívejte pojistku s vy¹¹í hodnotou!

PØÍSLU©ENSTVÍ
Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství. Nepøipojujte nekompatibilní pro
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Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nì
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Pøi èi¹tìní sady do auta nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí 
prostøedky.

• Sadu do auta nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zab
správné funkci.

V¹echny vý¹e uvedené pokyny pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem pro sadu do auta neb
libovolné pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího 
autorizovaného servisu k opravì.
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Instalace Sady do auta ve voze

Sada do auta Nokia CK-10 je urèena pro montá¾ do motorových vozidel. Jej
prostøednictvím mù¾ete vyu¾ívat funkce svého mobilního telefonu v handsf
re¾imu a nabíjet baterii telefonu. Sada do auta je velmi kompaktní a skládá 
øídicí jednotky a mikrofonu. Sadu do auta mù¾ete nainstalovat snadno a ryc
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Jednodu¹e pøipojte napájecí kabel, reproduktor a jeden z pøívodù systémového 
kabelu k øídicí jednotce.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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■ Pøehled
Následují komponenty sady do auta (1-7) a doplòkové pøíslu¹enství (8-12), 
mù¾e být k dispozici pro roz¹íøení sady do auta.

1. Øídicí jednotka HF-7 s vestavìným mikrofonem

2. Pevná montá¾ dr¾áku telefonu HH-8 pro pøipevnìní øídicí jednotky

3. Reproduktor SP-3

4. Systémový kabel CA-46 pro pøipojení kompatibilního dr¾áku telefonu k ø
jednotce 

5. Systémový kabel CA-47 pro pøímé pøipojení kompatibilního mobilního te
k øídicí jednotce 

6. Napájecí kabel CA-60P pro pøipojení øídicí jednotky k 12V baterii vozidla

7. Podlo¾ka HH-9 pro pøipojení anténních vazebních èlenù AD-14, AXF-13L
AXF- 15S

8. Doplòkový kompatibilní mikrofon, napøíklad mikrofon MP-2, pro instalac
vozu (volitelný)

9. Anténní vazební èlen pro pøipojení vnìj¹í antény pøi pou¾ívání dr¾áku tel
(volitelný)

10. Aktivní dr¾ák mobilního telefonu pro pøipojení kompatibilního mobilníh
telefonu (prodáván samostatnì)
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11. Pasivní dr¾ák mobilního telefonu pro instalaci kompatibilního mobilního 
telefonu (prodáván samostatnì)

 
 
e 
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12. GSM anténa (volitelná)

Uchovávejte v¹echny malé èásti mimo dosah malých dìtí.

■ Konfigurace
Sadu do auta CK-10 je mo¾né instalovat nìkolika zpùsoby. Na následujících
obrázcích jsou uvedeny pøíklady typických variant instalace. Pøed zahájením
instalace po¾ádejte o profesionální radu týkající se konfigurace, která nejlép
vyhoví va¹im potøebám.

Sada do auta s pasivním dr¾ákem telefonu
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Sada do auta s aktivním dr¾ákem telefonu

Sada do auta se samostatným anténním vazebním èlenem a vnìj¹í anténou
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■ Pou¾ití pøíslu¹enství
Zajistìte, aby k sadì do auta byly pøipojeny pouze kompatibilní produkty. Pøed 
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zahájením instalace po¾ádejte o profesionální radu týkající se pøíslu¹enství,
nejlépe vyhoví va¹im potøebám.

Mikrofon (souèást 8)
Øídicí jednotka HF-7 je dodána s vestavìným vysoce kvalitním mikrofonem. 
do auta mù¾ete rovnì¾ pøipojit vnìj¹í mikrofon (napøíklad MP-2), pokud to l
vyhoví va¹im potøebám.

Poznámka: Pou¾ití jiného mikrofonu, ne¾ který je dodán se Sadou
auta CK-10, mù¾e ovlivnit kvalitu pøenosu.

Dr¾ák telefonu (pasivní / souè. 11, aktivní / souè. 10)
Chcete-li pøipojit kompatibilní mobilní telefon k øídicí jednotce, musíte mít 
telefonu (není obsa¾en v prodejním balení). Pro rùzné modely telefonù jsou 
dispozici rùzné dr¾áky telefonù.

Anténní vazební èlen (souèást 9)
Pro pøipojení vnìj¹í antény mù¾ete pou¾ít samostatný anténní vazební èlen
obsa¾en v prodejním balení). Pro mobilní telefony a dr¾áky telefonù mohou 
dispozici rùzné anténní vazební èleny. Anténní vazební èlen zlep¹uje pøíjem
signálu mobilního telefonu ve voze.

Kompatibilitu vazebního èlenu ovìøte u výrobce.
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GSM anténa (souèást 12)
Kompatibilní GSM anténa (není obsa¾ena v prodejním balení) optimalizuje 
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bezdrátové pøipojení. Chcete-li pou¾ít vnìj¹í anténu, musíte pou¾ít anténní
vazební èlen nebo kompatibilní dr¾ák telefonu (prodáván samostatnì).

Poznámka: Nainstalujete-li vnìj¹í anténu, nezapomeòte, ¾e z dùv
dodr¾ení po¾adavkù na vystavení rádiovým vlnám pro mobilní pøís
musí být mezi anténou a ostatními osobami dodr¾ena minimální 
vzdálenost 20 cm.
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■ Bezpeènostní informace
Pøi instalaci sady do auta dodr¾ujte tyto bezpeènostní pokyny.

• Upozoròujeme, ¾e pokyny týkající se instalace sady do vozu CK-10 obsa¾
této pøíruèce jsou pouze obecného charakteru. Vzhledem k rùznorodosti 
modelù vozù nemù¾e tato pøíruèka pokrýt v¹echny individuální technick
potøeby pro konkrétní typ vozu. V pøípadì dotazu kontaktujte výrobce 
konkrétního vozu.

• Pøed zahájením instalace zkontrolujte, ¾e je zapalování vozu vypnuté a b
je odpojená. Zajistìte, aby nemohla být ani nechtìnì pøipojena.

• Moderní automobilové systémy obsahují palubní poèítaèe, ve kterých jso
ulo¾eny základní parametry vozidla. Nesprávné odpojení baterie vozu mù
zpùsobit ztrátu dat, co¾ pak vy¾aduje nadmìrné úsilí pro pøeinstalování 
systému. V pøípadì pochybností kontaktujte prodejce vozu je¹tì pøed ins

• Dr¾ák telefonu by mìl být pøipevnìn na øídicí jednotku do prostoru vozu 
aby byl displej pro u¾ivatele dobøe viditelný, ale aby nezhor¹oval øízení n
ovládání vozu. Klávesnice by mìla být pro u¾ivatele snadno dosa¾itelná.

• Ve¹keré pøíslu¹enství musí být namontováno tak, aby neovlivòovalo prov
vozu. Pøi montá¾i sady do auta zajistìte, aby nebyl ovlivnìn systém øízen
brzdový systém ani ¾ádné dal¹í klíèové systémy dùle¾ité pro správný a 
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• Pøi práci ve voze nekuøte. Zajistìte, aby ve va¹í blízkosti nebyly ¾ádné zdr
ohnì nebo hoølaviny.

• Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì chrán
elektronické systémy motorových vozidel (napø. elektronické systémy 
vstøikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektr
tempomaty a systémy airbagù). Pokud zjistíte problém nebo zmìnu prov
takovýchto systémù, kontaktujte prodejce vozu.

• Sada do auta by nemìla být instalována v prostoru, kde by mohlo dojít k
poranìní hlavy.

• Nepøipojujte sadu do auta k vysokonapì»ovému vedení systému zapalov

• Pracujte opatrnì, aby nedo¹lo k po¹kození elektrických kabelù, palivovéh
nebo brzdového systému nebo bezpeènostního vybavení.

• Zajistìte, aby kabely byly ulo¾eny tak, aby nedocházelo k jejich mechani
namáhání a opotøebení. Neukládejte kabely pod sedadla a pøes ostré hra

■ Instalace sady do auta
Pøíklady vhodných míst pro instalování sady do auta naleznete na stranì 5.

Musíte rovnì¾ nainstalovat dr¾ák telefonu (prodáván samostatnì), který je 
kompatibilní s pou¾ívaným mobilním telefonem. Chcete-li instalovat vnìj¹í
anténu (prodávána samostatnì), musíte mít buï anténní vazební èlen 
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kompatibilní s dr¾ákem telefonu, nebo dr¾ák telefonu s vestavìným anténním 
vazebním èlenem.
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Pøi instalování øídicí jednotky zkontrolujte, zda neblokuje prùduchy ventilac
pevnì pøipojena a pokud mo¾no je zabránìno jejímu vibrování. Chcete-li 
namontovat jednotku, pøipojte nejdøíve pevnou montá¾ dr¾áku telefonu dod
se sadou do auta a poté zajistìte øídicí jednotku pomocí ¹roubu, který prostr
jednotkou a dr¾ákem telefonu.

Instalace øídicí jednotky (pouze pøíklad)

Pøi montá¾i anténního vazebního èlenu AD-14, AXF-13L nebo AXF-15S umí
podlo¾ku HH-9 mezi vazební èlen a pevnou montá¾ dr¾áku telefonu.

Nakonec nasaïte do otvoru kryt s logem Nokia a zatlaète jej na místo.
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Upevnìte pøíchytku pro dr¾ák telefonu na palubní desku nebo na jiné volnì 
pøístupné místo ve voze tak, aby byl dobrý výhled na displej a klávesnice mobilního 
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telefonu byla u¾ivatelem snadno dostupná.

Instalace mikrofonu

Vestavìný mikrofon mù¾ete umístit tak, aby smìøoval na ústa u¾ivatele: pov
pojistný ¹roub a opatrnì otoète mikrofonem do po¾adované polohy. Po dosa
po¾adované polohy dotáhnìte ¹roub.
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Reproduktor SP-3
Pro dosa¾ení nejlep¹í kvality zvuku namontujte reproduktor tak, aby smìøoval k 
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øidièi. Doporuèujeme, aby byl reproduktor namontován minimálnì 1 metr od
mikrofonu. Tím se pøedejde zpìtné vazbì.

Chcete-li pou¾ít pro výstup zvuku sady do vozu reproduktor nainstalovaný v
voze, po¾ádejte o profesionální pomoc servisního technika.

Pøipojení kabelù k øídicí jednotce HF-7



17

Napájecí kabel CA-60P
Pøipojte napájecí kabel do odpovídajících konektorù v øídicí jednotce. Vodièe 
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kabelu slou¾í k propojení podle schématu zapojení.

1. Pøipojte èerný vodiè ke kostøe vozu (GND).

2. Pøipojte ¾lutý vodiè k funkci MUTE autorádia. Po pøijmutí hovoru sadou d
se do ¾lutého vodièe (MUTE) pøepne ukostøení, které zti¹í autorádio. Po 
ukonèení hovoru se ¾lutý vodiè odpojí od kostry a zvuk autorádia je obno

Pokud va¹e autorádio nemá funkci MUTE, mù¾e tento vodiè zùstat nepøi
V takovém pøípadì nebude autorádio v prùbìhu hovoru automaticky zti¹

Pro pøipojení øídicí jednotky k reproduktorùm vozu prostøednictvím ¾luté
vodièe je mo¾né pou¾ít doplòkové relé.

3. Pøipojte èervený vodiè ke vhodnému 12V vedení ovládanému klíèkem 
zapalování pøes 2A pojistku (vývod 15, kabel zji¹»ování stavu zapalování 
Po zapnutí zapalování vozu se automaticky zapne i sada do auta. Po vyp
zapalování se sada do auta deaktivuje. Upozoròujeme, ¾e nedojde k 
automatickému zapnutí èi vypnutí mobilního telefonu v dr¾áku. Nìkteré
neumo¾òují tuto funkci. V takovém pøípadì je mo¾né sadu do auta pøipo
kladnému pólu 12V baterie pøes dodanou 2A pojistku. Je-li sada do auta
nainstalována takto, zùstává aktivní, dokud je kompatibilní mobilní telef
dr¾áku telefonu.

Poznámka: Pøepálenou pojistku vymìòte za pojistku stejného typ
velikosti. Nikdy nepou¾ívejte pojistku s vy¹¹í hodnotou.
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Systémové kabely CA-46 a CA-47
Pro pøipojení øídicí jednotky s kompatibilním mobilním telefonem jsou dodány dva 
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systémové kabely, podle toho, zda je sada do auta pou¾ívána s dr¾ákem tele
nebo je pøipojena pøímo k mobilnímu telefonu.

Pøipojte systémový kabel CA-46 k aktivním dr¾ákùm telefonu s konektorem
PortTM a systémový kabel CA-47 k pasivním dr¾ákùm telefonu.

■ Test funkce
Po nainstalování sady do vozu musíte zkontrolovat, zda správnì pracuje. Pøi
provozu zaøízení rovnì¾ zkontrolujte, zda byly v¹echny komponenty namont
tak, aby ¾ádným zpùsobem neovlivòovaly øidièe pøi øízení vozu.
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Chcete-li zapnout nebo vypnout sadu do auta, otoète klíèkem v zapalování.
mobilní telefon v dr¾áku telefonu a je pøipojen k sadì do auta, rozsvítí se kon
u vestavìného mikrofonu, která indikuje aktivní funkci sady do auta. Po odp
mobilního telefonu kontrolka zhasne.

Je-li sada do auta pøipojena pøímo k baterii (tedy bez pøipojení na vhodné 12
vedení ovládané zapalováním), zapnete sadu do auta vlo¾ením kompatibiln
mobilního telefonu do dr¾áku telefonu. Chcete-li ji vypnout, jednodu¹e vyjm
mobilní telefon z dr¾áku (ovìøte si typ instalace).

Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù a jako prevenci pøed nechtì
vybitím baterie vozu neponechávejte po opu¹tìní vozu svùj mobil
telefon v dr¾áku telefonu.

Pou¾íváte-li dr¾ák telefonu s mo¾ností pøipojení na systémový kabel, umístì
telefon do dr¾áku. Není-li mo¾né pøipojit kabel k dr¾áku, pøipojte systémový
k telefonu.

Provoz v handsfree re¾imu ukonèíte vyjmutím telefonu z dr¾áku. V pøípadì 
potøeby nejdøíve odpojte kabel od telefonu.

Podrobnìj¹í informace o funkcích mobilního telefonu najdete v u¾ivatelské 
pøíruèce k mobilnímu telefonu.


