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Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea reglementãrilor poate fi periculoasã s
ilegalã. Alte informaþii detaliate pot fi gãsite în acest ghid al utilizatorului.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în ti
conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un auto
trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.

INSTALARE ªI SERVICE CALIFICAT
Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului ca

ÎNLOCUIREA SIGURANÞELOR
Înlocuiþi o siguranþã arsã cu una de acelaºi tip ºi aceeaºi mãrime. Nu folos
niciodatã o siguranþã de amperaj mai mare!

ACCESORII
Folosiþi numai accesorii omologate. Nu conectaþi între ele produse incomp
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Pentru curãþarea setului auto nu se vor folosi produse chimice concentrate, solve
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi setul auto. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea optimã.

Toate sugestiile de mai sus sunt valabile atât pentru setul auto cât ºi pentru orice acc
Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de 
autorizat pentru reparaþii.
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Instalarea setului auto în habitaclu

Setul auto Nokia CK-10 a fost proiectat pentru instalare în autovehicule. Pu
utiliza telefonul Dvs. mobil în modul fãrã comenzi manuale ºi îi puteþi încãr
acumulatorul. Setul auto este extrem de compact, fiind alcãtuit din unitate
lucru fãrã comenzi manuale ºi din microfon. Puteþi instala setul auto rapid º
Trebuie doar sã conectaþi cablul de alimentare, difuzorul ºi una din liniile de
cablul sistemului la unitatea de lucru fãrã comenzi manuale.
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1. Pregãtirea pentru utilizare
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■ Prezentare generalã
În cele ce urmeazã sunt prezentate componentele setului auto (1-7) ºi acce
opþionale (8-12) care pot fi disponibile pentru extinderea acestui set. 

1. Unitate de lucru fãrã comenzi manuale HF-7, cu microfon încorporat

2. Placã de montaj HH-8 pentru montarea unitãþii fãrã comenzi manuale 

3. Difuzor SP-3

4. Cablu de sistem CA-46 pentru conectarea unui suport de telefon compa
unitatea de lucru fãrã comenzi manuale 

5. Cablu de sistem CA-47 pentru conectarea unui telefon mobil compatibil
la unitatea de lucru fãrã comenzi manuale 

6. Cablu de alimentare CA-60P pentru conectarea unitãþii fãrã comenzi ma
la acumulatorul de 12V al autovehiculului

7. ªaibã HH-9 pentru montarea cuploarelor de antenã AD-14, AXF-13L sau AX

8. Microfon suplimentar compatibil, de exemplu microfonul MP-2, pentru 
instalare în autovehicul (opþional)

9. Cuplor de antenã pentru conectarea unei antene externe atunci când se
utilizeazã un suport de telefon (opþional)

10. Suport activ de telefon mobil pentru conectarea unui telefon mobil com
(se vinde separat)
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11. Suport pasiv de telefon mobil pentru instalarea unui telefon mobil compatibil 
(se vinde separat)

ferã 
 sfatul 
tãþilor 
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12. Antenã GSM (opþionalã)

Nu lãsaþi piesele de dimensiuni reduse la îndemâna copiilor mici.

■ Configuraþie
Setul auto CK-10 poate fi instalat în mai multe moduri. Figurile urmãtoare o
exemple de variante tipice de instalare. Înainte de a începe instalarea, cereþi
specialiºtilor cu privire la configuraþia care se potriveºte cel mai bine necesi
Dvs.

Set auto cu suport pasiv de telefon
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 Set auto cu suport activ de telefon

Set auto cu cuplor de antenã separat ºi cu antenã externã
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■ Utilizarea accesoriilor
Asiguraþi-vã cã numai produse compatibile sunt conectate la setul Dvs. auto. 
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Înainte de a începe instalarea, cereþi sfatul specialiºtilor cu privire la acceso
care se potrivesc cel mai bine necesitãþilor Dvs.

Microfon (componenta 8)
Unitatea de lucru fãrã comenzi manuale HF-7 este livratã cu un microfon 
încorporat, de înaltã calitate. De asemenea, puteþi conecta la setul auto un 
microfon extern (de exemplu un microfon MP-2) pentru a adapta sistemul l
necesitãþile Dvs. specifice.

Observaþie: Utilizarea oricãrui alt microfon în afarã de microfonu
cu setul auto CK-10 poate afecta calitatea transmisiei.

Suport de telefon (pasiv/componenta 11, activ/component
Pentru a conecta un telefon mobil compatibil la unitatea de operare fãrã co
manuale, aveþi nevoie de un suport de telefon (care nu este inclus în pachet
vânzare). Sunt disponibile diferite suporturi de telefon pentru diferite mode
telefon.

Cuplor de antenã (componenta 9)
Puteþi instala un cuplor separat de antenã (care nu este inclus în pachetul d
vânzare) pentru a conecta o antenã externã. Poate fi disponibilã o gamã vari



10

cuploare de antenã pentru telefoane mobile ºi suporturi de telefon. Cuplorul de 
antenã poate îmbunãtãþi recepþia telefonului mobil în interiorul autovehiculului.
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Vã rugãm sã verificaþi compatibilitatea cuploarelor la producãtor.

Antenã GSM (componenta 12)
O antenã GSM compatibilã (care nu este inclusã în pachetul de vânzare) per
optimizarea conexiunilor prin radio. Pentru a utiliza o antenã externã, aveþi 
de un cuplor de antenã ºi/sau de un suport de telefon compatibil (care se vâ
separat).

Observaþie: Dacã aþi instalat o antenã exterioarã, reþineþi cã, pen
respecta cerinþele de emisie privind expunerea la radiofrecvenþã p
aparatele mobile, trebuie pãstratã o distanþã minimã de 20 cm (8 
între antenã ºi toate persoanele.
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2. Instalare
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■ Informaþii referitoare la siguranþã
La instalarea setului auto, respectaþi aceste recomandãri de principiu referi
la siguranþã.

• Reþineþi cã instrucþiunile din acest ghid de instalare reprezintã recoman
generale care sunt valabile pentru instalarea setului auto Nokia CK-10 în
autoturism. Datoritã existenþei unui mare numãr de tipuri ºi modele de 
autoturisme, acest ghid nu poate cuprinde cerinþe tehnice specifice pent
orice tip de autovehicul. Contactaþi producãtorul autovehiculului pentru
multe informaþii detaliate privind autovehiculul respectiv.

• Asiguraþi-vã cã a fost decuplat contactul autovehiculului ºi deconectaþi
acumulatorul acestuia înainte de a începe instalarea. Asiguraþi-vã cã 
acumulatorul nu poate fi reconectat accidental.

• Sistemele auto moderne includ calculatoare de bord în care sunt stocaþi
parametri importanþi ai autovehiculului. Deconectarea necorespunzãtoa
acumulatorului auto poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi
suplimentare pentru reiniþializarea sistemului. Dacã aveþi dubii, contact
distribuitorul autovehiculului Dvs. înaintea executãrii oricãror lucrãri de
instalare. 

• Suportul de telefon trebuie fixat pe unitatea de lucru fãrã comenzi manu
într-o zonã a habitaclului în care ecranul este prefect vizibil pentru utili
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fãrã ca suportul sã deranjeze comenzile sau conducerea autovehiculului. 
Tastatura trebuie sã fie uºor accesibilã pentru utilizator.
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• Toate echipamentele trebuie astfel montate încât sã nu provoace interfe
în funcþionarea autovehiculului. Asiguraþi-vã cã nu influenþaþi sistemul 
direcþie sau de frânare sau alte sisteme esenþiale pentru funcþionarea cor
autovehiculului, atunci când instalaþi setul auto. Asiguraþi-vã cã desfãºu
airbag-urilor nu este blocatã sau împiedicatã în nici un fel.

• Nu fumaþi când lucraþi la autovehicul. Asiguraþi-vã cã nu existã surse de
sau flacãrã în apropiere.

• Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau proteja
necorespunzãtor, de exemplu sistemul electronic de injecþie, sistemul de
frânare cu antiblocare, sistemul electronic de control al vitezei, sistemul
airbag. Dacã observaþi o defecþiune sau o modificare în funcþionarea uno
astfel de sisteme, contactaþi distribuitorul Dvs. de autovehicule.

• Setul auto nu trebuie sã fie instalat în zona de impact a capului.

• Nu plasaþi cablurile setului auto în apropierea cablurilor de înaltã tensiu
sistemului de aprindere.

• În timpul lucrãrilor de instalare, aveþi grijã sã nu deterioraþi cablurile ele
conductele circuitelor de carburant sau de frânã ºi alte echipamente de 
siguranþã.

• Asiguraþi-vã cã s-au amplasat cablurile într-un mod care nu le supune la
sau solicitare mecanicã. Nu amplasaþi cablurile sub scaunele autoturism
sau peste muchii ascuþite.
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■ Instalarea setului auto
Consultaþi instrucþiunile de la pagina 5 pentru a vedea un exemplu de instalare 
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adecvatã a echipamentului setului auto.

De asemenea, trebuie sã instalaþi un suport de telefon (vândut separat) care e
compatibil cu telefonul mobil ce va fi utilizat. Dacã doriþi sã instalaþi o antenã e
(vândutã separat), aveþi nevoie de un cuplor de antenã compatibil cu suportu
telefon utilizat sau de un suport de telefon cu un cuplor de antenã încorporat

Când instalaþi unitatea de lucru fãrã comenzi manuale, asiguraþi-vã cã acea
blocheazã fantele de ventilaþie ºi cã este montatã rigid în locuri cu cât mai 
vibraþii posibil. Pentru a monta unitatea, ataºaþi mai întâi placa de montaj l
cu setul auto ºi apoi fixaþi unitatea de lucru fãrã comenzi manuale utilizând
ºurubul care traverseazã unitatea ºi suportul de telefon.

Instalarea unitãþii de lucru fãrã comenzi manuale (numai ca exemplu)



14

Când montaþi cuplorul de antenã AD-14, AXF-13L sau AXF-15S, introduceþi ºaiba 
HH-9 între cuplor ºi placa de montaj.
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În încheiere, introduceþi capacul cu emblema Nokia în locaºul sãu ºi apãsaþ
pentru a-l fixa.

Fixaþi placa de montaj pentru suportul de telefon pe bordul autoturismului 
orice alt loc din habitaclu în care ecranul este perfect vizibil pentru utilizato
tastatura telefonului mobil se aflã la îndemâna utilizatorului.

Instalarea microfonului

Puteþi poziþiona microfonul încorporat orientat cãtre gura utilizatorului: slã
ºurubul de fixare ºi rotiþi cu atenþie deschiderea microfonului în direcþia do
Când microfonul se aflã într-o poziþie adecvatã, strângeþi la loc ºurubul.
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Difuzor SP-3
Pentru a asigura o bunã calitate acusticã, montaþi difuzorul în aºa fel, încât el sã 

 o 
fonie.
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fie orientat în direcþia utilizatorului. Se recomandã montarea difuzorului la
distanþã de minim 1 metru faþã de microfon pentru a evita reacþia de micro

Dacã doriþi sã utilizaþi difuzorul instalat în autovehicul cu setul auto pentru
redarea sonorului, cereþi sfatul tehnicianului de service.

Conectarea cablurilor la unitatea de lucru fãrã comenzi manuale HF-7
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Cablu de alimentare CA-60P
Conectaþi cablul de alimentare la portul corespunzãtor al unitãþii de operare fãrã 
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comenzi manuale. Conductorii din cablaj trebuie conectaþi aºa cum se aratã
schema electricã.

1. Conectaþi conductorul negru la masa autovehiculului (GND).

2. Conectaþi conductorul galben la borna MUTE a aparatului de radio din 
autovehicul. La preluarea unui apel, setul auto conecteazã conductorul g
(MUTE) la masã, dezactivând sonorul aparatului de radio. La terminarea 
apelului, conductorul galben este decuplat de la masã ºi sonorul aparatu
radio este reactivat.

Dacã aparatul de radio din autovehicul nu dispune de o bornã de dezacti
sonorului, acest conductor poate rãmâne neconectat. În acest caz, volum
sonor al aparatului de radio nu este dezactivat automat în timpul unei 
convorbiri.

Poate fi instalat un releu suplimentar pentru conectarea unitãþii de lucru
comenzi manuale la difuzoarele autovehiculului, prin intermediul cablul
galben.

3. Conectaþi cablul roºu la un punct cu tensiunea de 12V, care este aliment
cheia de contact, utilizând siguranþa de 2A livratã (borna 15, cablul de se
a aprinderii, IGNS). Când conectaþi sistemul de aprindere al autovehiculu
porniþi automat ºi setul auto. Când deconectaþi sistemul de aprindere, se
auto este dezactivat. Reþineþi, totuºi, cã prin aceasta nu se porneºte sau 
opreºte automat ºi telefonul mobil din suportul de telefon. 
Unele autovehicule nu dispun de aceastã posibilitate. În acest caz, setul 
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poate fi conectat la borna pozitivã a acumulatorului auto de 12V utilizând 
siguranþa de livratã de 2A. Dacã setul auto este instalat în acest mod, el va 
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rãmâne în funcþiune atâta timp cât un telefon mobil compatibil este lãsa
suportul de telefon.

Observaþie: Înlocuiþi o siguranþã arsã cu una de acelaºi tip ºi de a
mãrime. Nu folosiþi niciodatã o siguranþã de amperaj mai mare.

Cablurile de sistem CA-46 ºi CA-47
Sunt livrate douã cabluri de sistem pentru conectarea unitãþii de lucru fãrã 
comenzi manuale la un telefon mobil compatibil, în funcþie de modul de util
setului auto, respectiv dacã acesta funcþioneazã cu un suport de telefon sau
conectat direct la telefonul mobil.

Conectaþi cablul de sistem CA-46 la suporturile active de telefon prin interm
unui conector Pop-PortTM, în timp ce cablul de sistem CA-47 trebuie conect
suporturile pasive de telefon.

■ Proba de funcþionare
Dupã ce aþi instalat setul Dvs. auto, acesta trebuie verificat în ceea ce priveº
funcþionarea corectã. Când verificaþi funcþionarea echipamentului, verifica
dacã acesta este astfel montat încât sã nu îl deranjeze pe ºofer în timpul 
conducerii autovehiculului.
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3. Utilizare
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Pentru a porni ºi opri setul Dvs. auto, acþionaþi cheia de contact. Dacã un te
mobil se aflã în suportul de telefon ºi este conectat la setul auto, indicatoru
luminos de pe microfonul încorporat se aprinde pentru a indica faptul cã se
auto este activ. Când deconectaþi telefonul mobil, indicatorul luminos se sti

Dacã setul auto este conectat direct la acumulatorul autovehiculului (adicã
este conectat la 12 V prin intermediul cheii de contact), introduceþi un telef
mobil compatibil în suportul de telefon ºi porniþi setul auto. Pentru a-l opri,
suficient sã scoateþi telefonul mobil (verificaþi tipul instalãrii).

Observaþie: Din motive de siguranþã ºi pentru a preveni descãrcar
accidentalã a acumulatorului autovehiculului, nu lãsaþi telefonul 
în suportul de telefon atunci când pãrãsiþi autovehiculul.

Dacã utilizaþi un suport cu posibilitate de conectare a unui cablu de sistem,
introduceþi telefonul mobil în suportul de telefon. Dacã nu este posibilã 
conectarea unui cablu la suport, conectaþi cablul de sistem la telefon.

Scoateþi telefonul din suport pentru a întrerupe modul de lucru fãrã comen
manuale. Dacã este necesar, deconectaþi mai întâi cablul de la telefon.

Pentru detalii referitoare la utilizarea funcþiilor telefonului mobil, consultaþ
ghidul de utilizare al telefonului Dvs. mobil.


