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Pro va¹i bezpeènost

Pro va¹i bezpeènost
Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být
nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou pøíruèku.
Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. Uchovávejte
je mimo dosah malých dìtí.
ZAPÍNEJTE BEZPEÈNÌ

Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù
zakázáno nebo kde mù¾e zpùsobit ru¹ení nebo jiné nebezpeèí.
BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM

Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné
ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována
pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu.
RU©IVÉ VLIVY

V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které
mohou ovlivnit jejich provoz.
VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA

Nepou¾ívejte pøístroj u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti
pohonných hmot nebo chemikálií.
VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE

Dodr¾ujte v¹echna omezení. Pøístroj nepou¾ívejte v blízkosti míst,
kde jsou provádìny trhací práce.
KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované
osoby.
PØÍSLU©ENSTVÍ

Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství. Nepøipojujte
nekompatibilní výrobky.
PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ

Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní
informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte
nekompatibilní výrobky.
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Rychlý úvod
Dìkujeme, ¾e jste si vybrali Sadu do auta Nokia CK-300. Se sadou do
auta mù¾ete pohodlnì a bez dr¾ení pøístroje v rukou zahajovat a pøijímat
volání a poslouchat hudbu ulo¾enou v mobilním pøístroji
prostøednictvím va¹eho stereofonního autorádia.
Tato kapitola popisuje základní funkce sady do auta. Podrobnìj¹í
informace naleznete v odpovídajících kapitolách této pøíruèky.

■ Nastavení
1. Nechte si sadu do auta nainstalovat kvalifikovaným servisním
pracovníkem za pou¾ití originálních souèástí Nokia dodaných
v prodejním balení. Pokyny najdete v kapitole Montá¾ na stranì 22.
2. Chcete-li ovládat sadu do auta prostøednictvím u¾ivatelského
rozhraní optimalizovaného pro pou¾ití ve voze, stáhnìte si aplikaci
CarMenu ze stránky výrobku na www.nokia.com nebo na místní
webové stránce Nokia www.nokia.cz a nainstalujte aplikaci do svého
kompatibilního mobilního pøístroje.
3. Pøipojte kompatibilní mobilní pøístroj k sadì do auta prostøednictvím
bezdrátové technologie Bluetooth. Pokyny najdete v kapitole
Párování a pøipojení mobilního pøístroje na stranì 14.
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■ Vstupní zaøízení
1. Tlaèítko hlasového vytáèení
2. Tlaèítko Ticho
3. Tlaèítko Re¾im
4. Tlaèítko Volat
5. Tlaèítko Konec
6. Toèítko NaviTM

■ Provoz bez aplikace CarMenu
Sadu do auta mù¾ete ovládat s pomocí aplikace CarMenu, nebo bez ní.
Tato kapitola popisuje, jak mù¾ete pou¾ívat vstupní zaøízení, pokud není
aplikace CarMenu nainstalována ve va¹em mobilním pøístroji.

Tlaèítko hlasového vytáèení
Pokud nevoláte, podr¾te stisknuté tlaèítko hlasového vytáèení pro
aktivaci hlasového vytáèení v kompatibilním mobilním pøístroji.

Tlaèítko Ticho
Stisknutím tlaèítka Ticho pøepínáte hovor mezi sadou do auta
a kompatibilním mobilním pøístrojem.
V prùbìhu hovoru podr¾ením stisknutého tlaèítka Ticho vypnete nebo
zapnete mikrofon.

Tlaèítko Re¾im
Stisknìte tlaèítko Re¾im pro spu¹tìní, pøeru¹ení nebo obnovení
pøehrávání hudby, je-li aktivní hudební pøehrávaè va¹eho mobilního
pøístroje.
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Tlaèítko Volat
Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete hovor.
Dvojím stisknutím tlaèítka Volat provedete opakované vytoèení
posledního volaného èísla.

Tlaèítko Konec
Stisknutím tlaèítka Konec ukonèíte aktivní hovor nebo odmítnete
pøíchozí hovor.

Toèítko Navi
Podr¾ením stisknutého toèítka provedete následující:
• Není-li vodiè snímaèe zapalování pøipojen, zapnete nebo vypnete
sadu do auta.
• Pøipojíte sadu do auta ke spárovanému pøístroji (podr¾te toèítko
stisknuté pøibli¾nì 1 sekundu).
Otoèením toèítka provedete následující:
• Nastavíte hlasitost v prùbìhu hovoru.
• Je-li pøehrávána skladba nebo je-li její pøehrávání pøeru¹eno, zvolíte
následující nebo pøedchozí skladbu seznamu, interpreta nebo alba.

■ Provoz s aplikací CarMenu
Chcete-li ovládat sadu do auta prostøednictvím u¾ivatelského rozhraní
optimalizovaného pro pou¾ití ve voze, stáhnìte si aplikaci CarMenu ze
stránky výrobku na www.nokia.com nebo na místní webové stránce
Nokia www.nokia.cz a nainstalujte aplikaci do svého kompatibilního
mobilního pøístroje. Rovnì¾ si pøeètìte u¾ivatelskou pøíruèku k aplikaci
CarMenu na CD.
Je-li v mobilním pøístroji nainstalována aplikace Nokia Maps, mù¾ete ji
rovnì¾ s aplikací CarMenu pou¾ívat.
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Instalování aplikace CarMenu
Z dùvodu instalace mohou být na PC vy¾adována práva administrátora.
Budete potøebovat je¹tì následující:
• Kompatibilní mobilní pøístroj s operaèním systémem Series 60 verze
3.0 (nebo novìj¹í). Pøístroj musí podporovat specifikaci Bluetooth a
profily popisované v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na
stranì 14.
• Pøipojení k internetu z va¹eho PC nebo mobilního pøístroje.
Informujte se u svého poskytovatele slu¾eb o poplatcích za datové
pøenosy.
• 3 MB volného místa v pamìti mobilního pøístroje.
• USB kabel dodaný s mobilním pøístrojem.
• Kompatibilní PC s operaèním systémem Windows XP nebo Windows
Vista.
Abyste nainstalovali CarMenu do mobilního pøístroje, proveïte
následující:
1. Chcete-li nainstalovat CarMenu na kompatibilní pamì»ovou kartu,
kterou pou¾íváte s mobilním pøístrojem, vlo¾te kartu do pøístroje.
2. Pokud pou¾íváte PC pro pøipojení k internetu, vlo¾te dodané CD do
jednotky CD (nebo kompatibilní jednotky DVD) v PC a v automaticky
spu¹tìném programu (pokud je funkce automatického spu¹tìní
programù z CD v systému Windows aktivována) vyberte mo¾nost
sta¾ení aplikace CarMenu. Postupujte podle zobrazovaných pokynù
a stáhnìte instalaèní soubor CarMenu z webové stránky Nokia do PC.
Poté zkopírujte soubor z PC do svého mobilního pøístroje nebo na
v nìm vlo¾enou pamì»ovou kartu. Soubor mù¾ete rovnì¾ stáhnout
bez pou¾ití CD ze stránky výrobku na www.nokia.com nebo z místní
webové stránky Nokia www.nokia.cz.
Pokud pou¾íváte pro pøipojení k internetu webový prohlí¾eè
kompatibilního mobilního pøístroje, stáhnìte instalaèní soubor
CarMenu ze stránky výrobku na www.nokia.com nebo z místní
webové stránky Nokia www.nokia.cz do mobilního pøístroje nebo na
v nìm vlo¾enou pamì»ovou kartu.
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3. Spus»te instalaci podle popisu uvedeném v u¾ivatelské pøíruèce
k mobilnímu pøístroji a postupujte podle pokynù zobrazovaných
instalaèním programem.
4. Chcete-li spustit aplikaci CarMenu, zapnìte sadu do auta.

Pou¾ití aplikace CarMenu se vstupním zaøízením
Tlaèítko hlasového vytáèení
Pokud nevoláte, podr¾te stisknuté tlaèítko hlasového vytáèení pro
aktivaci hlasového vytáèení v kompatibilním mobilním pøístroji.
V aplikaci Nokia Maps se stisknutím tlaèítka hlasového vytáèení provede
stejná funkce, jako byste na mobilním pøístroji stiskli klávesu 4. Je-li
aktivní navigace, zopakuje se poslední hlasový pokyn.

Tlaèítko Ticho
Stisknutím tlaèítka Ticho provedete následující:
• Pøepínáte volání mezi sadou do auta a kompatibilním mobilním
pøístrojem.
• Pokud nevoláte, vypínáte zvuk sady do auta.
V prùbìhu hovoru podr¾ením stisknutého tlaèítka Ticho vypnete nebo
zapnete mikrofon.

Tlaèítko Re¾im
Stisknutím tlaèítka Re¾im provedete následující:
• Pøepínáte mezi re¾imem Telefon a Hudební pøehrávaè a aplikací
Nokia Maps (je-li spu¹tìna).
• Vracíte se na hlavní obrazovku aktuálního re¾imu.
V libovolném re¾imu se podr¾ením stisknutého tlaèítka Re¾im vracíte na
hlavní obrazovku re¾imu Telefon.

Tlaèítko Volat
V re¾imu Telefon se stisknutím tlaèítka Volat provede následující:
• Pøijmete hovor.
• Pøepínáte mezi aktivním a pøidr¾eným hovorem.
• V hlavní obrazovce zobrazíte seznam posledních volaných èísel.
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V re¾imu Telefon dvojím stisknutím tlaèítka Volat opakujete vytáèení
posledního volaného èísla v hlavní obrazovce.
V re¾imu Hudební pøehrávaè se stisknutím tlaèítka Volat provede
následující:
• Pøehrajete skladbu zobrazenou na mobilním pøístroji nebo pøeru¹íte
èi obnovíte pøehrávání.
• Pøehrajete v¹echny skladby zvoleného seznamu skladeb, interpreta
nebo alba poèínaje první.
V aplikaci Nokia Maps se stisknutím tlaèítka Volat provede stejná
funkce, jako byste na mobilním pøístroji stisknuli levou výbìrovou
klávesu.

Tlaèítko Konec
Stisknutím tlaèítka Konec provedete následující:
• Ukonèíte aktivní hovor nebo odmítnete hovor.
• Sma¾ete poznámku kalendáøe z obrazovky.
• Vrátíte se na pøedchozí obrazovku nebo úroveò menu.
• Pøi psaní textu nebo èísel vyma¾ete jednotlivý znak.
• Ukonèíte pøehrávání zobrazené skladby v hlavní obrazovce re¾imu
hudební pøehrávaè.
• V aplikaci Nokia Maps se stisknutím tlaèítka Konec provede stejná
funkce, jako byste na mobilním pøístroji stisknuli pravou výbìrovou
klávesu.
Podr¾ením stisknutého tlaèítka Konec se vracíte na hlavní obrazovku
aktuálního re¾imu.

Toèítko Navi
Stisknutím toèítka provedete následující:
• Pøijmete pøíchozí hovor.
• Provedete funkci zobrazenou ve spodní èásti obrazovky, zvolíte
funkci (napøíklad funkci menu) nebo vyma¾ete poznámku kalendáøe
z obrazovky.
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• V aplikaci Nokia Maps se stisknutím toèítka Navi provede stejná
funkce, jako byste stiskli støední výbìrovou klávesu nebo støed
navigaèní klávesy na mobilním pøístroji.
Podr¾ením stisknutého toèítka provedete následující:
• Není-li vodiè snímaèe zapalování pøipojen, zapnete nebo vypnete
sadu do auta.
• Pøipojíte sadu do auta ke spárovanému pøístroji (podr¾te toèítko
stisknuté pøibli¾nì 1 sekundu).
Otoèením toèítka v libovolném smìru provedete následující:
• Vyberete polo¾ku (napøíklad funkci menu) nebo procházíte
seznamem.
• Nastavíte hlasitost v prùbìhu hovoru.
• V re¾imu hudebního pøehrávaèe: je-li pøehrávána skladba nebo je její
pøehrávání pøeru¹eno, pøeskoèíte na následující nebo pøedchozí
skladbu seznamu, interpreta nebo alba.
• V aplikaci Nokia Maps se otoèením toèítka provede stejná funkce,
jako byste na mobilním pøístroji stisknuli navigaèní klávesu nahoru
nebo dolù.
V hlavní obrazovce otoète toèítko vlevo pro zadávání telefonního èísla
nebo pou¾ití zrychlené volby.
V hlavní obrazovce otoète toèítko vpravo pro vyhledání kontaktu
v seznamu Kontakty.

■ Nabíjení pøipojeného pøístroje
Chcete-li pøi pou¾ívání sady do auta nabíjet baterii kompatibilního
pøístroje Nokia, pøipojte pøístroj k sadì do auta kabelem CA-113CU.
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1. Úvod
Se Sadou do auta Nokia CK-300 mù¾ete pohodlnì a bez dr¾ení pøístroje
v rukou ovládat hovory a poslouchat hudbu ulo¾enou v kompatibilním
mobilním pøístroji. Sadu do auta mù¾ete ovládat pomocí externího
vstupního zaøízení.
Máte-li mobilní pøístroj s operaèním systémem Series 60 verze 3.0 (nebo
novìj¹í), mù¾ete do nìj nainstalovat aplikaci CarMenu. Aplikace
CarMenu vám poskytuje okam¾itý pøístup ke v¹em kontaktùm a
hudebním skladbám ulo¾eným v kompatibilním mobilním pøístroji.
Mù¾ete ji rovnì¾ pou¾ít s aplikací Nokia Maps (pokud je nainstalovaná
v mobilním pøístroji).
Peèlivì si pøeètìte tuto pøíruèku. Rovnì¾ si pøeètìte pøíruèku ke svému
mobilnímu pøístroji, ve které jsou uvedeny dùle¾ité bezpeènostní
informace a pokyny k údr¾bì, a u¾ivatelskou pøíruèku k aplikacím
CarMenu a Nokia Maps. Pokud se sadou do auta pou¾íváte samostatný
hudební pøehrávaè, pøeètìte si i pøíruèku k pøehrávaèi.
Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení
a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na
www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia
www.nokia.cz.
Nìkteré mobilní pøístroje nemusí podporovat v¹echny funkce
popisované v této pøíruèce.
Ukládejte v¹echna pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.
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2. Zaèínáme
■ Souèásti
Sada do auta obsahuje následující souèásti:

1. Øídicí jednotka HF-21W
2. Reproduktor SP-3 (není obsa¾en ve v¹ech prodejních baleních)
3. Kabel CA-113CU. Prodejní balení mù¾e rovnì¾ obsahovat dal¹í
propojovací kabely.
4. Vstupní zaøízení CU-10
5. Mikrofon MP-2
6. CD obsahující aplikaci CarMenu a tuto pøíruèku

■ Zapnutí nebo vypnutí sady do auta
Pokud si nejste jisti, zda je pøipojen vodiè snímaèe zapalování,
informujte se u technika, který instaloval va¹i sadu do auta.
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Zapnutí
Je-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, zapnìte zapalování. Je-li sada
do auta zapnutá, aplikace CarMenu nainstalovaná v mobilním pøístroji
se spustí a na vstupním zaøízení se rozsvítí kontrolka.
Není-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, podr¾te stisknuté toèítko
Navi.

Vypnutí
Je-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, vypnìte zapalování. Pokud
vypnete zapalování v prùbìhu hovoru, sada do auta se vypne a¾ po
ukonèení hovoru nebo a¾ odpojíte mobilní pøístroj od sady do auta.
Není-li pøipojen vodiè snímaèe zapalování, podr¾te stisknuté toèítko
Navi, dokud nezhasne kontrolka na vstupním zaøízení. Po vypnutí
zapalování auta nenechávejte mobilní pøístroj pøipojený k sadì do auta,
abyste pøede¹li nechtìnému vybíjení baterie auta.

■ Párování a pøipojení mobilního pøístroje
Sadu do auta mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu mobilnímu pøístroji
prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth vám umo¾òuje pøipojovat
kompatibilní pøístroje bez pou¾ití kabelù. Pøipojení Bluetooth nevy¾aduje
pøímou viditelnost mezi dvìma pøístroji, oba pøístroje v¹ak nesmí být od
sebe vzdáleny více ne¾ 10 metrù. Pøipojení mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami,
napøíklad stìnami nebo jinými elektronickými pøístroji.
Sada do auta je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2 a podporuje
následující profily: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP) 1.0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0.
Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní
s touto sadou do auta.
V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno.
Informujte se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb.
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Nastavení pøipojení s mobilním pøístrojem
Pro pøipojení pomocí Bluetooth je vy¾adován kompatibilní mobilní
pøístroj, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Kdy¾ je
pøístroj pøipojen k sadì do auta pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth, mù¾ete jej pøi pou¾ívání sady do auta nechat ulo¾ený
napøíklad v ta¹ce. Chcete-li pøi pou¾ívání sady do auta svùj kompatibilní
pøístroj Nokia nabíjet, pøipojte pøístroj k sadì do auta dodaným kabelem.
Pøi párování a pøipojování pøístroje k sadì do auta postupujte takto:
1. Zapnìte pøístroj a sadu do auta (viz str. 13).
2. Aktivujte funkci Bluetooth v pøístroji a nastavte pøístroj pro
vyhledávání Bluetooth pøístrojù. Pokyny najdete v u¾ivatelské
pøíruèce k pøístroji.
3. V seznamu nalezených pøístrojù zvolte sadu do auta.
4. Zadejte heslo Bluetooth 0000 pro spárování a pøipojení sady do auta
s pøístrojem. V nìkterých pøístrojích budete muset po spárování
potvrdit pøipojení samostatnì. Podrobné informace najdete
v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Sadu do auta staèí s pøístrojem
spárovat pouze jednou.
Je-li párování úspì¹né, zazní ze sady do auta pípnutí vysokého tónu a
sada se zobrazí v menu mobilního pøístroje, ve kterém vidíte aktuálnì
spárované Bluetooth pøístroje. Pokud se párování nezdaøí, zazní ze sady
do auta pípnutí hlubokého tónu. Zkuste proces párování znovu a peèlivì
postupujte podle pokynù k párování.
Sadu do auta mù¾ete spárovat celkem a¾ s osmi mobilními pøístroji, ale
pøipojena mù¾e být v jednu chvíli v¾dy pouze k jednomu z nich.
Sada do auta se mù¾e pøipojit ke spárovanému pøístroji pouze v pøípadì,
¾e je pøístroj zapnutý a má aktivní funkci Bluetooth.

Manuální pøipojení sady do auta
Zapnete-li sadu do auta, ale nemáte ji pøipojenou k pøístroji, mù¾ete
nastavit sadu do auta k vyhledání spárovaných pøístrojù.
Hledání zahájíte podr¾ením stisknutého toèítka Navi po dobu 1 sekundy.
V prùbìhu hledání bliká kontrolka na vstupním zaøízení. Sada do auta se
nejdøíve pokusí pøipojit k pøístroji, který s ní byl pou¾íván naposledy.
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Pokud se to nezdaøí, sada do auta se pokusí o pøipojení k jednomu
z dal¹ích Bluetooth pøístrojù, které s ní byly naposledy spárovány. Sada
do auta po pøipojení k pøístroji pípne.

Automatické pøipojení sady do auta
Svùj spárovaný pøístroj mù¾ete nastavit tak, aby povolil automatické
pøipojení k sadì do auta, je-li sada do auta zapnutá. V pøístrojích Nokia
to provedete zmìnou nastavení spárovaného pøístroje v menu
Bluetooth.
Kdy¾ zapnete sadu do auta, sada se v prùbìhu 45 sekund pokusí pøipojit
prostøednictvím Bluetooth k poslednímu pou¾ívanému pøístroji. Pokud
se to nezdaøí, sada do auta se pokusí o pøipojení k jednomu z dal¹ích
Bluetooth pøístrojù, které s ní byly naposledy spárovány.

Odpojení sady do auta
Chcete-li odpojit sadu do auta od pøístroje, ukonèete pøipojení se sadou
do auta v menu Bluetooth pøístroje nebo vypnìte sadu do auta.
Pro odpojení sady do auta nemusíte odstranit informaci o spárování.

Vymazání seznamu spárovaných pøístrojù
Sada do auta ukládá informace o spárování s posledními osmi Bluetooth
pøístroji, které s ní byly spárovány. Chcete-li tyto informace vymazat,
vypnìte sadu do auta a podr¾te stisknuté toèítko Navi po dobu
10 sekund. Sada do auta pípne.

■ Pøipojení hudebního pøehrávaèe k sadì do auta
K sadì do auta mù¾ete pøipojit kompatibilní hudební pøehrávaè pomocí
dodaného kabelu s 3,5mm audiokonektorem.
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3. Pou¾ití bez aplikace CarMenu
■ Pøijmutí hovoru
Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte

.

Chcete-li pøíchozí hovor odmítnout, stisknìte

.

■ Ukonèení hovoru
Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte .

■ Zahájení volání
Chcete-li zahájit volání, vyberte po¾adovaný kontakt v telefonním
seznamu mobilního pøístroje nebo zadejte telefonní èíslo na mobilním
pøístroji a stisknìte .

Volání posledního volaného èísla
Chcete-li volat poslední volané èíslo, stisknìte dvakrát

.

Hlasové vytáèení
Mù¾ete pou¾ít hlasové záznamy, které jste ulo¾ili do svého mobilního
pøístroje.
Pro zahájení hlasového vytáèení podr¾te stisknuté tlaèítko
, dokud
neusly¹íte tón. Vyslovte hlasovou znaèku. Mobilní pøístroj pøehraje
hlasovou znaèku a vytoèí odpovídající telefonní èíslo. Podrobnosti
o pou¾ívání hlasového vytáèení najdete v u¾ivatelské pøíruèce va¹eho
mobilního pøístroje.

■ Nastavení hlasitosti v prùbìhu hovoru
Chcete-li v prùbìhu hovoru nebo pøi oznamování hovoru nastavit
hlasitost, otáèejte toèítkem Navi vlevo pro sní¾ení nebo vpravo pro
zvý¹ení hlasitosti.
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■ Vypnutí a zapnutí mikrofonu
Chcete-li v prùbìhu hovoru vypnout nebo opìt zapnout mikrofon,
podr¾te stisknuté tlaèítko
.

■ Pøepínání hovoru mezi sadou do auta
a mobilním pøístrojem
Chcete-li pøepínat hovor mezi sadou do auta a kompatibilním mobilním
pøístrojem, stisknìte tlaèítko
.

■ Pøipojení mobilního pøístroje
Pro pøipojení sady do auta ke spárovanému pøístroji podr¾te stisknuté
toèítko Navi pøibli¾nì 1 sekundu.

■ Poslech hudby
Je-li aktivní hudební pøehrávaè va¹eho mobilního pøístroje, stisknìte pro
spu¹tìní, pøeru¹ení nebo obnovení pøehrávání hudby tlaèítko Re¾im.
Je-li pøehrávána skladba nebo je její pøehrávání pøeru¹eno, zvolíte
následující nebo pøedchozí skladbu seznamu, interpreta nebo alba
otoèením toèítka Navi.
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4. Odstraòování problémù
■ Problémy s pøipojením
Nemohu pøipojit sadu do auta k mému mobilnímu pøístroji pomocí
Bluetooth.
• Zkontrolujte, ¾e je sada do auta zapnutá a spárovaná s pøístrojem.
• Ovìøte, ¾e je v pøístroji aktivována funkce Bluetooth.
Sada do auta nevytvoøí Bluetooth pøipojení k mému spárovanému
pøístroji, pokud zapnu zapalování nebo zapnu sadu do auta.
• Ovìøte, ¾e je v pøístroji aktivována funkce Bluetooth.
• Ovìøte, ¾e je pøístroj nastaven na automatické pøipojení k sadì do
auta, je-li sada do auta zapnutá.
Mé autorádio nemá vstup pro stereo nebo pomocný vstup (aux).
Po¾ádejte technika, který instaluje sadu do auta, aby pro zaji¹tìní
stereofonního zvuku pou¾il adaptér, který umo¾òuje pøipojení stereo
výstupu sady do auta k nìkterým jiným vstupùm autorádia (napøíklad
konektor CD mìnièe).
Nedaøí se mi spárovat mùj kompatibilní hudební pøehrávaè se sadou
do auta.
Zkontrolujte, ¾e je heslo Bluetooth hudebního pøehrávaèe 0000. Pokud
tomu tak není, zmìòte heslo na 0000 podle pokynù v u¾ivatelské
pøíruèce hudebního pøehrávaèe.

■ Problémy se zvukem
Volající mì v prùbìhu hovoru nesly¹í.
• Zkontrolujte, ¾e mikrofon sady do auta není vypnut.
• Zkontrolujte, ¾e je pøístroj správnì pøipojen k sadì do auta
prostøednictvím Bluetooth.
Kvalita zvuku není dobrá nebo nesly¹ím ¾ádný zvuk.
• Pokud je sada do auta pøipojena k autorádiu, zkontroluje, ¾e je
správnì nastavena hlasitost autorádia.
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Mono výstup sady do auta je urèen pro pou¾ití s reproduktorem
a nepracuje správnì, pokud je pøipojen k autorádiu.
• Pokud je sada do auta pøipojena k dodanému reproduktoru,
zkontroluje, ¾e je správnì nastavena hlasitost sady do auta.
Sada do auta nepøehrává stereozvuk.
• Zkontrolujte, ¾e autorádio je nastaveno pro pøíjem zvuku
prostøednictvím stereovstupu.
• Ovìøte, ¾e jste v autorádiu zvolili správný zdroj zvuku.
• Ovìøte, ¾e je správnì nastavena hlasitost autorádia.
Kvalita zvuku hudebního pøehrávaèe je podobná telefonnímu
hovoru.
Pou¾íváte-li funkci hudebního pøehrávaèe mobilního pøístroje,
zkontrolujte, ¾e model pøístroje je uveden na seznamu kompatibilních
pøístrojù v sekci podpory sady do auta na stránce www.nokia.com nebo
na místní stránce www.nokia.cz.
Nesly¹ím hudbu pøehrávanou hudebním pøehrávaèem, je-li k sadì do
auta pøipojen mobilní pøístroj nebo hudební pøehrávaè.
• Pou¾íváte-li funkci hudebního pøehrávaèe va¹eho pøístroje,
zkontrolujte, ¾e model pøístroje je uveden na seznamu
kompatibilních pøístrojù v sekci podpory sady do auta na stránce
www.nokia.com nebo na místní stránce www.nokia.cz.
• Ovìøte, ¾e mobilní pøístroj nebo hudební pøehrávaè je správnì
pøipojen k sadì do auta.
• Ovìøte, ¾e je sada do auta správnì pøipojena k stereo vstupu va¹eho
autorádia. Viz Mo¾nost 1 na str. 25, nebo se zeptejte technika, který
instaloval sadu do auta.
Autorádio není zti¹eno, kdy¾ pøijmu hovor, nebo sly¹ím navigaèní
pokyny.
Zeptejte se technika, který instaloval va¹i sadu do auta, zda správnì
pøipojil kabel pro funkci zti¹ení.
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■ Ostatní problémy
Sada do auta se nezapne, kdy¾ zapnu zapalování vozu.
Zeptejte se technika, který instaloval va¹i sadu do auta, zda správnì
pøipojil kabel snímaèe zapalování.
Baterie mobilního telefonu se nenabíjí, pokud je pøístroj pøipojen
k sadì do auta.
Zkontrolujte, ¾e jsou v¹echny kabely správnì pøipojeny.
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5. Montá¾
■ Bezpeènostní informace
Pøi montá¾i sady do auta dodr¾ujte následující bezpeènostní pokyny.
• Instalovat nebo opravovat sadu do auta mù¾e pouze kvalifikovaný
servisní pracovník s pou¾itím originálních souèástí Nokia dodaných
v prodejním balení. Neodborný servis nebo montá¾ mohou být
nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk poskytovaných pro sadu
do auta.
Koncový u¾ivatel by si mìl uvìdomit, ¾e se sada do auta skládá
z komplikovaného technického vybavení, které vy¾aduje
profesionální montá¾, pou¾ití speciálních nástrojù a pokroèilé
znalosti.
• Pokyny poskytované v této pøíruèce jsou obecná vodítka, která je
mo¾né pou¾ít pro montá¾ sady do auta. Vzhledem k rùznorodosti
typù a modelù vozù na trhu nemù¾e tato pøíruèka pokrýt v¹echny
individuální technické potøeby pro konkrétní typ vozu. V pøípadì
dal¹ích dotazù kontaktujte výrobce konkrétního vozu.
• Sada do auta je vhodná pro pou¾ití pouze u vozidel s 12V elektrickým
systémem a ukostøením záporného pólu. Pou¾ití jiných napìtí èi
obrácené polarity zpùsobí po¹kození zaøízení.
• Nezapomeòte, ¾e moderní automobilové systémy obsahují palubní
poèítaèe, ve kterých jsou ulo¾eny základní parametry vozidla.
Nevhodné odpojení baterie vozu mù¾e zpùsobit ztrátu dat, co¾ pak
vy¾aduje znaèné úsilí pro pøeinstalování systému. V pøípadì zájmu
kontaktujte prodejce vozu je¹tì pøed provedením instalace.
• Nepøipojujte sadu do auta k vysokonapì»ovému vedení systému
zapalování.
• Pøi montá¾i souèástí sady do auta zajistìte, aby ¾ádná z nich neru¹ila
nebo neblokovala systém øízení nebo brzdový systém èi jiné øídicí
systémy nebo systémy pou¾ívané pøi provozu vozu (napøíklad
airbagy). Rovnì¾ nesmí ru¹it vá¹ výhled pøi øízení vozu. Zajistìte, aby
sada do auta a ¾ádné její komponenty nebyly instalovány tam, kde
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mù¾e dojít k jejich kontaktu s osobami ve voze v pøípadì nehody
nebo srá¾ky.
Pøi montá¾i dr¾áku telefonu zajistìte, aby byl displej telefonu dobøe
viditelný u¾ivateli.
• Servisní pracovník nebo prodejce vám mù¾e poskytnout informace
o vhodných alternativách montá¾e souèástí do vozidla, ani¾ by bylo
potøeba vrtat otvory.
• Pøi práci ve voze nekuøte. Zkontrolujte, ¾e ve va¹í blízkosti nejsou
¾ádné zdroje ohnì nebo hoølaviny.
• Pracujte opatrnì, aby v prùbìhu instalace nedo¹lo k po¹kození
elektrických kabelù, palivového nebo brzdového systému nebo
bezpeènostního vybavení.
• Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì
stínìné elektronické systémy motorových vozidel (napø. elektronické
systémy vstøikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd
(ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagù). Pokud zjistíte
problém nebo zmìnu provozu takovýchto systémù, kontaktujte
prodejce vozu.
• Zajistìte, aby ulo¾ené kabely nebyly mechanicky namáhány
(napøíklad je nepokládejte pod sedadla a pøes ostré hrany).

■ Mo¾nosti pøipojení
Sadu do auta je mo¾né pøipojit ke kompatibilnímu mobilnímu pøístroji
prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Sadu do auta je
mo¾né pøipojit ke kompatibilnímu hudebnímu pøehrávaèi dodaným
kabelem.

Bluetooth pøipojení
Pro bezdrátové Bluetooth pøipojení musí mít u¾ivatel kompatibilní
mobilní pøístroj podporující technologii Bluetooth. Dal¹í informace, viz
str. 14 a 23.
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Pøipojení kabelem
Sada do vozu je dodána s propojovacím kabelem, který má 2mm
konektor pro nabíjení a 3,5mm audio konektor. Dal¹í informace, viz
Kabel CA-113CU na str. 34.

Propojení se stereofonním autorádiem
Sadu do auta je mo¾né pøipojit ke stereofonnímu autorádiu tøemi
zpùsoby. Vyberte vhodnou mo¾nost pøipojení v závislosti na souèástkách
dostupných v prodejním balení.
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Mo¾nost 1
Pro telefonické hovory pou¾ijte ISO systémový kabel CA-139 (pokud je
dodán se sadou do auta), nebo kabel specifický pro autorádio, pro
pøipojení sady do auta k autorádiu a jeho reproduktorùm.
Pro hudbu pou¾ijte kabel specifický pro autorádio k pøipojení 3,5mm
stereofonního výstupu ke vstupu AUX autorádia.
Sadu do auta mù¾ete pøipojit k reproduktoru s impedancí nejménì
2 ohmy. Optimální impedance pro sadu do auta je 4 ohmy. Je-li
impedance vy¹¹í ne¾ 8 ohmù, bude výstupní výkon znatelnì ni¾¹í ne¾
normálnì.
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1. Odpojte dva ISO konektory od autorádia pro napájení a reproduktory
a nahraïte je dvìma konektory systémového kabelu CA-139.
Vodiè oznaèený "Mute" systémového kabelu pøipojte k jednomu
z vodièù oznaèených "Mute 1", "Mute 2" nebo "Mute 3", v závislosti
na uspoøádání vodièù autorádia. Ostatní vodièe oznaèené "Mute"
nechte pøipojeny jak jsou. Pøipojujte k sobì vodièe stejné barvy.
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Pro telefonické hovory pøipojte systémový kabel CA-139 k výstupu
napájení a výstupu reproduktorù øídicí jednotky.
2. Zkontrolujte kolíky napájení +12 V a zapalování dvou ISO konektorù
ve voze a odpovídající kolíky systémového kabelu CA-139. Podle
potøeby prohoïte oba vodièe systémového kabelu. Pøipojte
systémový kabel ke dvìma otevøeným ISO konektorùm.
3. Pøipojte stereofonní hudební výstup øídicí jednotky (standardní
3,5mm stereofonní konektor) ke vstupu AUX autorádia. Pou¾ijte
odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel není
dodán se sadou do auta).
4. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní pøístroj Nokia prostøednictvím
sady do auta, pøipojte jeden konec kabelu CA-113CU k øídicí jednotce
a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor nabíjeèky mobilního
pøístroje.
Chcete-li pøehrávat hudbu z hudebního pøehrávaèe, který má
standardní 3,5mm audio konektor, pøipojte 3,5mm konektor kabelu
k hudebnímu pøehrávaèi.
Po provedení v¹ech vý¹e uvedených pøipojení pøipojte externí vstupní
zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorùm na øídicí
jednotce.
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Mo¾nost 2
Má-li autorádio vstup pro mobilní telefon a vstup AUX pro hudební
pøehrávaèe, mù¾ete pøipojit mobilní pøístroj k reproduktorùm autorádia.

1. Pøipojte odpovídající vodièe napájecího kabelu PCU-4 k baterii auta
a snímaèi zapalování (je-li dostupný). Pøipojte vodiè signálu zti¹ení
autorádia (je-li dostupný) k autorádiu. Pøipojte konektor do øídicí
jednotky.
2. Pro telefonické hovory pøipojte výstup reproduktorù øídicí jednotky
k vstupu mobilního telefonu autorádia. Pou¾ijte odpovídající kabel
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specifický pro va¹e autorádio (tento kabel není dodán se sadou do
auta).
3. Pøipojte stereofonní hudební výstup øídicí jednotky (standardní
3,5mm stereofonní konektor) ke vstupu AUX autorádia. Pou¾ijte
odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel není
dodán se sadou do auta).
4. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní pøístroj Nokia prostøednictvím
sady do auta, pøipojte jeden konec kabelu CA-113CU k øídicí jednotce
a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor nabíjeèky mobilního
pøístroje.
Chcete-li pøehrávat hudbu z hudebního pøehrávaèe, který má
standardní 3,5mm audio konektor, pøipojte 3,5mm konektor kabelu
k hudebnímu pøehrávaèi.
Po provedení v¹ech vý¹e uvedených pøipojení pøipojte externí vstupní
zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorùm na øídicí
jednotce.
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Mo¾nost 3
Následujícím zpùsobem mù¾ete pou¾ít externí reproduktor SP-3 a
napájecí kabel PCU-4 (pokud je dodán se sadou do auta):

1. Pøipojte odpovídající vodièe napájecího kabelu PCU-4 k baterii auta
a snímaèi zapalování (je-li dostupný). Pøipojte vodiè signálu zti¹ení
autorádia (je-li dostupný) k autorádiu. Pøipojte konektor do øídicí
jednotky.
2. Pro telefonické hovory pøipojte výstup reproduktoru øídicí jednotky
k reproduktoru SP-3.
3. Pøipojte stereofonní hudební výstup øídicí jednotky (standardní
3,5mm stereofonní konektor) ke vstupu AUX autorádia. Pou¾ijte
odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel není
dodán se sadou do auta).
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4. Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní pøístroj Nokia prostøednictvím
sady do auta, pøipojte jeden konec kabelu CA-113CU k øídicí jednotce
a druhý konec k 2mm zdíøce pro konektor nabíjeèky mobilního
pøístroje.
Chcete-li pøehrávat hudbu z hudebního pøehrávaèe, který má
standardní 3,5mm audio konektor, pøipojte 3,5mm konektor kabelu
k hudebnímu pøehrávaèi.
Po provedení v¹ech vý¹e uvedených pøipojení pøipojte externí vstupní
zaøízení CU-10 a mikrofon MP-2 k odpovídajícím konektorùm na øídicí
jednotce.

■ Montá¾ sady do auta ve voze
V této kapitole jsou uvedeny informace o montá¾i souèástí sady do auta
ve voze. Souèásti jsou popsány v kapitole Souèásti na str. 13.

Pøíklad správné instalace
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Øídicí jednotka HF-21W
Øídicí jednotka má následující zdíøky pro konektory. Symboly jsou
nati¹tìny na spodní èásti jednotky.

— Napájení
— Výstup reproduktoru pro telefonické hovory; pøipojení, viz
Propojení se stereofonním autorádiem na stranì 24
— Systémový konektor pro kabel CA-113CU k nabíjení mobilního
pøístroje a pøehrávání hudby pøi pøipojení kabelem
— Konektor pro vstupní zaøízení CU-10
— Stereofonní hudební výstup
— Konektor pro mikrofon MP-2
Pøi montá¾i øídicí jednotky zajistìte, aby kabely mikrofonu a
reproduktoru dosáhly a¾ na místa, na která chcete namontovat tyto
souèásti.
Nemontujte øídicí jednotku dovnitø kovového tìlesa nebo na kovovou
plochu, proto¾e tím dojde k odstínìní Bluetooth pøipojení mezi øídicí
jednotkou a Bluetooth pøístrojem, který je pøipojen k sadì do auta.
Z dùvodu optimálního pøipojení zajistìte, aby vzdálenost mezi øídicí
jednotkou a kovovou plochou byla více ne¾ 4 mm.
Chcete-li namontovat øídicí jednotku, pou¾ijte dr¾áky se suchým zipem
dodané se sadou do auta. Postupujte takto:
1. Oddìlte od sebe obì èásti dr¾áku.
2. Pøilepte podlo¾ku se smyèkami: z lepicí strany sejmìte ochrannou
fólii a pøilepte dr¾ák na po¾adované místo ve voze.
Po odlepení ochranné folie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem.
Zajistìte, aby plocha, na kterou lepíte dr¾ák, byla suchá a nebyla
zneèi¹tìná.
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3. Pøilepte podlo¾ku s háèky: z lepicí strany sejmìte ochrannou pásku
a pøilepte dr¾ák na spodní stranu øídicí jednotky.
4. Pevnì natisknìte øídicí jednotku na dr¾ák se smyèkami
a zkontrolujte, ¾e je øídicí jednotka bezpeènì pøipevnìna na místo.

Vstupní zaøízení CU-10
Vstupní zaøízení by mìlo být umístìno tak, aby bylo pro u¾ivatele
snadno dostupné. Pøi montá¾i souèástí sady do auta zajistìte, aby ¾ádná
z nich neru¹ila nebo neblokovala systém øízení nebo brzdový systém èi
jiné øídicí systémy nebo systémy pou¾ívané pøi provozu vozu (napøíklad
airbagy).
Zajistìte, aby kabely vstupního zaøízení dosáhly a¾ k øídicí jednotce.
Nejvýhodnìj¹í místo pro montá¾ vstupního zaøízení je vodorovný panel
mezi sedadlem øidièe a pøedního spolujezdce, tak¾e tlaèítka vstupního
zaøízení smìrují k èelu vozu.
Chcete-li namontovat vstupní zaøízení, postupujte takto:
1. Pøipevnìte dodanou pásku dr¾áku na po¾adované místo v autì:
odlepte ochrannou folii z podlo¾ky a natlaète ji na místo.
Po odlepení ochranné folie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem.
Zajistìte, aby plocha, na kterou lepíte dr¾ák, byla suchá a nebyla
zneèi¹tìná.
2. Odlepte ochrannou folii z pásky na spodní stranu vstupního zaøízení
a z druhé strany pásky pøipevnìné do vozu.
3. Pøitisknìte k sobì obì pásky a zkontrolujte, zda je vstupní zaøízení
zabezpeèeno na místì.

Mikrofon MP-2
Peèlivý výbìr místa pro montá¾ mikrofonu mù¾e zvý¹it kvalitu pøenosu
hlasu.
Nejlep¹í místo pro pøichycení mikrofonu je vedle zpìtného zrcátka.
Namontujte mikrofon tak, aby smìøoval k ústùm øidièe a byl nejménì
1 metr od reproduktoru sady do auta, aby se pøede¹lo zpìtné vazbì.
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Namontujte mikrofon tak, aby nebyl vystaven proudu vzduchu
z ventilátorù. Neumís»ujte kabel mikrofonu na systémy topení, ventilace
nebo klimatizace. Pro upevnìní mikrofonu pou¾ijte dodanou
oboustrannou lepicí pásku. Tím sní¾íte mno¾ství okolního hluku vozu,
který by ru¹il va¹e telefonní hovory.
Pøipojte konektor mikrofonu do zdíøky pro mikrofon v øídicí jednotce
a otoèením vpravo jej pevnì zajistìte. Pou¾ití jiného mikrofonu ne¾
mikrofonu MP-2 dodaného se sadou do auta mù¾e ovlivnit kvalitu
zvuku.

Kabel CA-113CU
Sada do vozu je dodána s propojovacím kabelem, který má standardní
3,5mm stereofonní konektor a 2mm konektor pro nabíjení.
3,5mm stereofonní konektor je kompatibilní s hudebními pøehrávaèi,
které mají odpovídající audio konektor. 2mm nabíjecí konektor je
kompatibilní s mobilními pøístroji Nokia, které mají odpovídající zdíøku
pro konektor nabíjeèky.
Kabelem mù¾ete pøipojit sadu do auta k hudebnímu pøehrávaèi
a poslouchat hudbu ze sady do auta pøipojené pøes Bluetooth ke
kompatibilnímu mobilnímu pøístroji, abyste mohli ovládat hovory a
nabíjet baterii mobilního pøístroje z baterie auta.
Chcete-li pøipojit kabel, opatrnì zasuòte konec oznaèený textem TOP do
konektoru v øídicí jednotce tak, aby text smìøoval nahoru. Pøipojte
konektor nabíjení do mobilního pøístroje a audio konektor do hudebního
pøístroje.
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Systémový kabel CA-139
Systémovým kabelem (je-li dodán se sadou do auta) mù¾ete snadno
pøipojit sadu do auta k autorádiu, které má ISO konektory (viz Propojení
se stereofonním autorádiem na stranì 24). Podrobné informace najdete
v u¾ivatelské pøíruèce autorádia.

Dr¾ák telefonu
Je-li mobilní pøístroj pøipojen k sadì do auta kabelem nebo je sada do
auta pou¾ívána prostøednictvím aplikace CarMenu, musíte namontovat
dr¾ák telefonu urèený pro mobilní pøístroj pou¾ívaný se sadou do auta.
Pøi montá¾i dr¾áku do vozu zajistìte, aby displej mobilního pøístroje byl
dobøe viditelný u¾ivateli a aby dr¾ák nepøeká¾el nebo neblokoval systém
øízení nebo brzdový systém èi jiné øídicí systémy nebo systémy
pou¾ívané pøi provozu vozu (napøíklad airbagy). Pokyny pro montá¾
najdete v dokumentaci dodané s dr¾ákem telefonu.
Pokud pou¾íváte univerzální dr¾ák (který je mo¾né pou¾ívat s rùznými
modely mobilních pøístrojù), budete muset po umístìní pøístroje do
dr¾áku pøipojit napájecí kabel pøímo do mobilního pøístroje.
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■ Doplòková pøíslu¹enství
Funkce sady do auta mù¾ete roz¹íøit pomocí doplòkového pøíslu¹enství.
O vhodném pøíslu¹enství pro sadu do auta se poraïte se svým prodejcem
nebo servisním technikem. Pou¾ívejte pouze schválená a kompatibilní
pøíslu¹enství.

Anténní vazební èlen a vnìj¹í anténa
Anténní vazební èlen pou¾ijte pro pøipojení vnìj¹í antény k sadì do vozu.
Vnìj¹í anténa zlep¹uje pøíjem mobilního pøístroje ve voze. Informace
o dostupnosti získáte od prodejce.
Poznámka: Aby byly dodr¾eny právní pøedpisy na vystavení rádiovým
vlnám, nainstalujte vnìj¹í anténu tak, aby byla zachována minimální
vzdálenost 20 cm mezi vnìj¹í anténou a v¹emi osobami, pøièem¾
koeficient zesílení vnìj¹í antény nepøesáhne 3 dBi.

■ Kontrola provozu sady do auta
Po namontování sady do auta zkontrolujte, ¾e správnì pracuje a je
správnì namontovaná. Viz také Odstraòování problémù na str. 19.
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Péèe a údr¾ba
Tato sada do auta je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování.
Proto je o ni tøeba peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e
nároky ze záruk.
• Uchovávejte sadu do auta v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.
• Nepou¾ívejte ani neponechávejte sadu do auta v pra¹ném prostøedí. Mohlo by
dojít k po¹kození jejích pohyblivých souèástí a elektronických souèástek.
• Nepokou¹ejte se sadu do auta otevøít. Neodborné zacházení ji mù¾e po¹kodit.
• Pøi èi¹tìní souèástí sady do auta nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani
silné èisticí prostøedky.
• Souèásti sady do auta nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti
pøístroje a zabránit správné funkci.
Pokud sada do auta nepracuje správnì, odvezte auto do autorizovaného
servisního støediska, aby mohla být provedena oprava sady do auta.
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Doplòkové bezpeènostní informace
■ Dopravní prostøedky
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedostateènì stínìné
elektronické systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy vstøikování
paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické
systémy kontroly rychlosti a systémy airbagù. Podrobnìj¹í informace získáte od
výrobce (èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libovolného pøíslu¹enství, které
bylo do vozu pøidáno.
Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou ukonèit záruku
poskytovanou na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství
mobilního pøístroje ve voze správnì instalováno a jestli správnì pracuje.
Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve
stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en pøístroj, jeho èásti nebo pøíslu¹enství.
U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy se nafukují znaènou silou.
Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného
bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se
airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle
nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému zranìní.
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