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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása 
veszélyekkel járhat, vagy törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes 
útmutató tartalmaz.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Ezeket 
tartsuk távol kisgyermekektõl.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok 
használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt 
okozhatnak.

AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk 
szabadon kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság 
legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a 
teljesítményre kihatással lehet.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltõ-állomásokon. 
Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az elõírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, 
ahol robbantási mûveletet készítenek elõ. 

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK
Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne 
csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a részletes biztonsági 
elõírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék 
ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.
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Beüzemelés

Az autóskészlettel kényelmesen kezdeményezhetünk és fogadhatunk 
hívásokat, valamint hallgathatjuk a mobileszközön tárolt zenét az autó 
hifi-rendszerén. 

Ez a fejezet leírja az autóskészlet alapvetõ funkcióit. Részletekért 
olvassuk el ennek az útmutatónak a megfelelõ részeit.

■ Beállítás
1. Az autóskészletet szakemberrel szereltessük be a termék 

csomagjában levõ eredeti Nokia alkatrészek felhasználásával. 
Útmutatásért lásd: „Beszerelés” címû rész (23. oldal).

2. Ha az autós felhasználáshoz optimalizált felhasználói felülettel 
akarjuk használni az autóskészletet, akkor töltsük le a CarMenu 
alkalmazást a www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhely 
termékoldaláról, majd telepítsük az alkalmazást a kompatibilis 
mobileszközön.

3. Csatlakoztassuk a kompatibilis mobilkészüléket az autóskészlethez 
Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül. Útmutatásért lásd: 
„Mobiltelefon párosítása és csatlakoztatása” címû rész (14. oldal).

■ Beviteli eszköz
1. Hanghívás gombja

2. Némításgomb

3. Módgomb

4. Hívásgomb

5. Végegomb

6. NaviTM gomb 
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■ Mûködtetés a CarMenu nélkül
Az autóskészlet használható a CarMenu alkalmazás használata nélkül is. 
Ebben a részben megtudhatjuk, hogyan használhatjuk a beviteli eszközt, 
ha a CarMenu nincs telepítve a mobileszközre.

Hanghívás gombja
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hanghívás gombját a hanghívás 
kompatibilis mobilkészülékkel való aktiválásához, ha nincs folyamatban 
lévõ hívás.

Némításgomb
Nyomjuk meg a némításgombot a hívás autóskészlet és kompatibilis 
mobilkészülék közötti átadásához.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a némításgombot a mikrofon hívás 
közbeni némításához vagy a némítás megszûntetéséhez.

Módgomb
Nyomjuk meg a módgombot a zenelejátszás indításához, 
megállításához vagy folytatásához, amikor a mobilkészülék 
zenelejátszója aktív.

Hívásgomb
Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot.

Nyomjuk meg kétszer a hívásgombot az utolsó tárcsázott szám 
hívásához.

Végegomb
Nyomjuk meg a végegombot az aktív hívás befejezéséhez vagy egy 
bejövõ hívás elutasításához.
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Navi gomb
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot a következõkhöz:

• Az autóskészlet be- vagy kikapcsolásához, amikor a gyújtásérzékelõ 
kábel nincs csatlakoztatva.

• Az autóskészlet párosított eszközhöz való csatlakoztatásához 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot nagyjából 
1 másodpercig.

Fordítsuk el a gombot a következõkhöz:

• Hangerõ állítása hívás közben

• Számlista, elõadó vagy album következõ vagy elõzõ számának 
kiválasztásához, amikor egy szám szól vagy fel van függesztve.

■ Mûködtetés a CarMenuvel
Ha az autós felhasználáshoz optimalizált felhasználói felülettel akarjuk 
használni az autóskészletet, akkor töltsük le a CarMenu alkalmazást a 
www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhely termékoldaláról, majd 
telepítsük az alkalmazást a kompatibilis mobileszközön. Olvassuk el a 
CarMenu CD-ROM-on található felhasználói útmutatóját is.

Használhatjuk a Nokia Térképek alkalmazást a CarMenuvel, ha a Nokia 
Térképek alkalmazás telepítve van a mobilkészüléken.

A CarMenu telepítése
Lehet, hogy a telepítéshez rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznünk a 
számítógépen. A következõkre is szükségünk van:

• Egy 3.0-s (vagy újabb) verziójú Series 60 alapú kompatibilis 
mobilkészülék. A készüléknek támogatnia kell a következõkben leírt 
Bluetooth-specifikációt és profilokat: „Bluetooth vezeték nélküli 
technológia" címû rész (14. oldal).

• Internetkapcsolat a számítógépen vagy mobilkészüléken. 
Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépjünk kapcsolatba a 
szolgáltatóval.

• Három megabájt szabad memória a mobilkészüléken
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• A mobilkészülékhez mellékelt USB-kábel

• Kompatibilis számítógép Windows XP vagy Windows Vista operációs 
rendszerrel

A CarMenu mobilkészüléken történõ telepítéséhez tegyük a 
következõket:

1. Ha a CarMenu alkalmazást a mobilkészülékkel használt kompatibilis 
memóriakártyára akarjuk telepíteni, akkor helyezzük be a kártyát a 
készülékbe.

2. Ha számítógépet használunk az internetkapcsolathoz, akkor 
helyezzük be a mellékelt CD-ot a CD-meghajtóba (vagy kompatibilis 
DVD-meghajtóba) a számítógépen, majd válasszuk a CarMenu 
letöltési lehetõségét az automatikusan elinduló programban (ha a 
CD-meghajtó automatikus lejátszási funkciója be van kapcsolva a 
Windowsban). Kövessük a megjelenõ utasításokat a CarMenu 
telepítési fájljának Nokia webhelyrõl számítógépre történõ 
letöltéséhez, majd másoljuk a fájlt a számítógéprõl a mobilkészülékre 
vagy a bele helyezett memóriakártyára. A fájlt letölthetjük a 
www.nokia.com vagy helyi Nokia webhelyrõl a CD-használata nélkül 
is.

Ha a kompatibilis mobilkészülék webböngészõjét használja az 
internetkapcsolathoz, akkor töltsük le a CarMenu telepítési fájlját a 
www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhelyrõl, majd másoljuk a fájlt 
a számítógéprõl a mobilkészülékre vagy a bele helyezett 
memóriakártyára.

3. Indítsuk el a telepítést a mobilkészülék felhasználói útmutatójában 
leírtak szerint, majd kövessük a telepítõprogramban megjelenõ 
utasításokat.

4. A CarMenu alkalmazás elindításához kapcsoljuk be az 
autóskészletet.
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A CarMenu használata a beviteli eszközzel

Hanghívás gombja
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hanghívás gombját a hanghívás 
kompatibilis mobilkészülékkel való aktiválásához, ha nincs folyamatban 
lévõ hívás.

A Nokia Térképek alkalmazásban a hanghívás gombjának megnyomása 
ugyanazt a mûveletet végzi el, mint a mobilkészülék 4 gombjának 
megnyomása. Ha a navigáció aktív, akkor az utolsó hangutasítás lesz 
megismételve.

Némításgomb
Nyomjuk meg a némításgombot a következõkhöz:

• Hívás átadása az autóskészlet és a kompatibilis mobilkészülék között

• Autóskészlet némítása, ha nincs hívás folyamatban

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a némításgombot a mikrofon hívás 
közbeni némításához vagy a némítás megszûntetéséhez.

Módgomb
Nyomjuk meg a módgombot a következõkhöz:

• Váltás a telefonmód, a zenelejátszómód és a Nokia Térképek közt (ha 
fut).

• Visszatérés az aktuális mód fõképernyõjére

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a módgombot bármely módból a 
telefon fõképernyõjére való visszatéréshez.

Hívásgomb
Telefonmódban nyomjuk meg a hívásgombot a következõkhöz:

• Hívás fogadása

• Váltás egy aktív és egy tartott hívás között

• A legutóbb hívott számok listájának megtekintése a fõképernyõn

Telefonmódban nyomjuk meg kétszer a hívásgombot a legutoljára hívott 
szám fõképernyõn való újrahívásához.
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Zenelejátszómódban nyomjuk meg a hívásgombot a következõkhöz:

• A mobilkészüléken megjelenített szám lejátszása, szüneteltetése 
vagy folytatása.

• A kiválasztott lejátszási lista, elõadó vagy album minden számának 
lejátszása az elsõ számtól kezdve

A Nokia Térképek alkalmazásban a hívásgomb megnyomása ugyanazt a 
mûveletet végzi el, mint a mobilkészülék bal választógombjának 
megnyomása.

Végegomb
Nyomjuk meg a végegombot a következõkhöz:

• Az aktív hívás befejezése vagy egy hívás elutasítása

• Naptárjegyzet törlése a kijelzõrõl

• Visszatérés az elõzõ képernyõre vagy menüszintre

• Egyetlen karakter törlése szöveg vagy szám beírásakor

• A megjelenített szám lejátszásának megállítása a zenelejátszómód 
fõképernyõjén

• A Nokia Térképek alkalmazásban a végegomb megnyomása ugyanazt 
a mûveletet végzi el, mint a mobilkészülék jobb választógombjának 
megnyomása.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a végegombot az aktuális módból a 
telefon fõképernyõjére való visszatéréshez.

Navi gomb
Nyomjuk meg a gombot a következõkhöz:

• Bejövõ hívás fogadása

• A kijelzõ alján látható funkció végrehajtása, elem (például 
menüfunkció) kiválasztása, naptárjegyzet képernyõrõl való törlése

• A Nokia Térképek alkalmazásban a Navi gomb megnyomása 
ugyanazt a mûveletet végzi el, mint a mobilkészülék középsõ 
választógombjának vagy a lapozógombja közepének megnyomása.
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Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot a következõkhöz:

• Az autóskészlet be- vagy kikapcsolásához, amikor a gyújtásérzékelõ 
kábel nincs csatlakoztatva.

• Az autóskészlet párosított eszközhöz való csatlakoztatásához 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot nagyjából 1 
másodpercig.

Forgassuk el a gombot valamelyik irányba a következõkhöz:

• Lapozzunk egy elemre (például egy menüfunkcióra) vagy egy 
listában.

• Hangerõ állítása hívás közben

• Zenelejátszómódban számlista, elõadó vagy album következõ vagy 
elõzõ számának kiválasztása, amikor egy szám szól vagy fel van 
függesztve.

• A Nokia Térképek alkalmazásban a gomb forgatása ugyanazt a 
mûveletet végzi el, mint a mobilkészülék lapozógombjának felfelé 
vagy lefelé történõ megnyomása.

Fordítsuk el a gombot balra a fõképernyõnél telefonszám beírásához 
vagy a gyorshívás használatához.

A fõképernyõnél jobbra fordítva a gombot névjegyeket kereshetünk a 
Névjegyzék menüben.

■ A csatlakoztatott készülék töltése
Ha tölteni akarjuk a kompatibilis Nokia készülék akkumulátorát az 
autóskészlet használata közben, akkor csatlakoztassuk a készüléket a 
CA-113CU adatkábellel az autóskészlethez.
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1. Bevezetõ

A CK-300 Nokia autóskészlettel kényelmesen indíthatunk és 
fogadhatunk hívásokat, illetve hallgathatjuk a kompatibilis 
mobilkészüléken tárolt zenét kihangosítva. Az autóskészletet a külsõ 
beviteli eszközzel vezérelhetjük. 

Egy 3.0-s (vagy újabb) verziójú Series 60 szoftverplatformra alapozott 
kompatibilis mobilkészülékkel rendelkezünk, akkor telepítsük a CarMenu 
alkalmazást a mobilkészülékre. A CarMenu azonnali hozzáférést biztosít 
a mobilkészüléken mentett zeneszámokhoz és névjegyekhez. 
Használhatjuk a Nokia Térképek alkalmazással is, ha az telepítve van a 
mobilkészüléken.

Figyelmesen olvassuk el a jelen útmutatót. Szintén olvassuk el a 
mobilkészülék felhasználói útmutatóját, amely fontos biztonsági és 
karbantartási információkat tartalmaz, valamint a CarMenu és a Nokia 
Térképek felhasználói útmutatóját. Ha az autóskészlethez külön 
zenelejátszót használunk, olvassuk el annak az útmutatóját is.

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a 
kiegészítõ információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó 
szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb 
változatát.

Elõfordulhat, hogy néhány mobilkészülék nem támogatja az 
útmutatóban leírt összes funkciót.

Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol.
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2. Elsõ lépések

■ A készülék részei
Az autóskészlet a következõ részegységekbõl áll: 

1. HF-21W kihangosítóegység

2. SP-3 kihangosító (nem minden értékesítési csomag tartalmazza).

3. CA-113CU adatkábel Az értékesítési csomag tartalmazhat egyéb 
adatkábeleket is.

4. CU-10 beviteli eszköz

5. MP-2 mikrofon

6. A CarMenu alkalmazást és a jelen útmutató tartalmazó CD-ROM
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■ Az autóskészlet be- vagy kikapcsolása
Ha vagyunk nem biztosak benne, hogy a gyújtásérzékelés kábele 
csatlakoztatva van-e, akkor lépjünk kapcsolatba az autóskészletet 
beszerelõ szakemberrel.

Bekapcsolás
Ha a gyújtásérzékelés kábele be van kötve, kapcsoljuk be az autó 
gyújtását. Ha az autóskészlet be van kapcsolva, a mobilkészülékre 
telepített CarMenu alkalmazás elindul, és a beviteli eszköz fényjelzése 
bekapcsolódik.

Ha a gyújtásérzékelõ vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a Navi gombot.

Kikapcsolás
Ha a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk ki az 
autó gyújtását. Ha a gyújtást hívás közben kapcsoljuk le, az autóskészlet 
a hívás befejezése vagy a mobilkészülék és az autóskészlet között 
fennálló kapcsolat bontása után kapcsolódik ki.

Ha a gyújtásérzékelõ vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a Navi gombot, amíg a beviteli eszköz jelzõfénye ki nem alszik. 
Az autó gyújtásának kikapcsolása után ne hagyjuk a mobilkészüléket az 
autóskészlethez csatlakoztatva, hogy megakadályozzuk az autó 
akkumulátorának esetleges lemerülését.

■ Mobiltelefon párosítása és csatlakoztatása
Az autóskészletet kompatibilis mobilkészülékhez Bluetooth vezeték 
nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk.

Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetõvé teszi vezeték nélküli 
kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-
kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy a két eszköz „lássa egymást”, de 
az eszközöknek 10 méteren (30 lábon) belül kell lenniük. 
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A kapcsolatokat a falak vagy egyéb elektronikus eszközök okozta 
interferencia zavarhatja meg.

Az autóskészlet az 1.2-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis, és a 
következõ profilokat támogatja: 1.5-ös kihangosítóprofil, 1.0-s fejlett 
hangtovábbítási profil (A2DP) és 1.0-s hang- és video-távirányítási 
profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük 
kompatibilis-e ezzel az autóskészlettel.

Egyes helyszíneken elõfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak 
korlátozottan használható. A lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól vagy a 
szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Kapcsolat létrehozása a mobilkészülékkel
Bluetooth-kapcsolathoz olyan kompatibilis mobilkészülékre van 
szükség, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. 
Amikor a készülék Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik az 
autóskészlethez, akkor azt tarthatjuk akár egy táskában is, miközben az 
autóskészletet használjuk. Ha tölteni akarjuk a kompatibilis Nokia 
készülék akkumulátorát az autóskészlet használata közben, akkor 
csatlakoztassuk a készüléket a mellékelt adatkábellel az 
autóskészlethez. 

A készülék és az autóskészlet párosításához tegyük a következõket:

1. Kapcsoljuk be a készüléket és az autóskészletet (lásd: 14. oldal).

2. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a készüléken, és keressük meg a 
készülékkel a Bluetooth-eszközöket. További részletekért olvassuk el 
a készülék felhasználói útmutatóját.

3. Válasszuk ki az autóskészletet a talált eszközök listájából.

4. Adjuk meg a 0000 Bluetooth-jelszót a párosításhoz, majd 
csatlakoztassuk az autóskészletet a készülékhez. Néhány készüléken 
külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után. További 
részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját. 
A készüléket és az autóskészletet csak egyszer kell párosítani. 

Ha a párosítás sikeres, az autóskészlet egy magas hangot szólaltat meg, 
és megjelenik a mobilkészülék azon menüjében, ahol az aktuálisan 
párosított Bluetooth-eszközök láthatók. Ha a párosítás nem sikerül, az 
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autóskészlet egy mély hangot szólaltat meg. Próbáljuk meg ismét 
párosítani a párosítási útmutató lépéseit gondosan betartva.

Az autóskészletet legfeljebb nyolc eszközzel párosíthatjuk, de egyszerre 
csak egy mobileszközhöz csatlakoztatható.

Az autóskészlet csak akkor tud a párosított készülékhez csatlakozni, ha 
az be van kapcsolva, és a Bluetooth-funkciója aktiválva van.

Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel
Amikor az autóskészletet bekapcsoljuk, de nem csatlakozik hozzá 
készülék, beállíthatjuk, hogy az autóskészlet keressen párosított 
készülékeket.

A keresés elindításához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Navi gombot 
körülbelül 1 másodpercig. Keresés közben a beviteli egység jelzõfénye 
villog. Az autóskészlet elõször a vele legutóbb használt készülékhez 
próbál csatlakozni. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított 
eszközök egyikéhez próbál csatlakozni. Az autóskészlet hangjelzést ad, 
amikor csatlakozik a készülékhez.

Az autóskészlet csatlakoztatása automatikusan
Beállíthatjuk a párosított készüléket, hogy automatikusan engedélyezze 
a kapcsolat létrehozását az autóskészlettel, amikor azt bekapcsoljuk. 
Ehhez Nokia készülékeken módosítsuk a Bluetooth menüben a 
párosított eszközök beállításait.

Amikor bekapcsoljuk az autóskészletet, az 45 másodpercen belül 
megpróbál Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a legutóbb használt 
készülékkel. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök 
egyikéhez próbál csatlakozni. 

Kapcsolat bontása az autóskészlettel
Ha bontani akarjuk az autóskészlet és a készülék közti kapcsolatot, 
akkor bontsuk azt a készülék Bluetooth menüjében, vagy kapcsoljuk ki 
az autóskészletet.

A kapcsolat bontásához a párosítást nem kell törölni.
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A párosított eszközök listájának törlése
Az autóskészlet menti a legutolsó nyolc vele párosított eszköz párosítási 
információit. Az információk törléséhez kapcsoljuk ki az autóskészletet, 
majd nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Navi gombot 10 másodpercig. 
Az autóskészlet hangjelzést ad.

■ Zenelejátszó csatlakoztatása az autóskészlethez
Az autóskészlethez a kapott adatkábel 3,5 mm-es csatlakozójával 
csatlakoztatható kompatibilis zenelejátszó.
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3. Használat a CarMenu nélkül

■ Hívás fogadása
A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

Egy bejövõ hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás befejezése
Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás kezdeményezése
Hívás kezdeményezéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet a 
mobilkészülék telefonkönyvébõl, vagy írjunk be egy telefonszámot a 
mobilkészüléken, majd nyomjuk meg a  gombot.

Utoljára hívott szám hívása
Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg kétszer a  
gombot.

Hanghívás
Használhatjuk a mobilkészüléken mentett hangcímkéket is.

A hangtárcsázás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
a  gombot, amíg egy hangot nem hallunk. Mondjuk ki a hangcímkét. 
A mobilkészülék lejátssza a hangcímkét, és hívja a megfelelõ 
telefonszámot. A hangtárcsázásról bõvebben a mobilkészülék 
felhasználói útmutatójában olvashatunk.

■ Hangerõ állítása hívás közben
A hangerõ folyamatban lévõ vagy bejövõ hívás közbeni beállításához 
fordítsuk a Navi gombot balra a hangerõcsökkentéshez, illetve jobbra a 
hangerõnöveléshez.
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■ A mikrofon némítása és a némítás 
megszûntetése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot beszélgetés közben a 
mikrofon némításához vagy a némítás megszûntetéséhez.

■ Hívás átadása az autóskészlet és a mobilkészülék 
között

Egy hívás autóskészletrõl kompatibilis mobilkészülékre való átadásához 
nyomjuk meg a  gombot.

■ Mobilkészülék csatlakoztatása
Az autóskészlet párosított eszközhöz való csatlakoztatásához nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a Navi gombot nagyjából 1 másodpercig.

■ Zenehallgatás
Nyomjuk meg a módgombot a zenelejátszás indításához, 
megállításához vagy folytatásához, amikor a mobilkészülék 
zenelejátszója aktív.

Számlista, elõadó vagy album következõ vagy elõzõ számának 
kiválasztásához, amikor egy szám szól vagy fel van függesztve, 
forgassuk el a Navi gombot.
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4. Hibaelhárítás

■ Kapcsolatproblémák
Nem tudom csatlakoztatni az autóskészletet a mobilkészülékemhez 
Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy az autóskészlet be van kapcsolva, és 

párosítva van a készülékkel.

• Ellenõrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth 
funkció.

Az autóskészlet nem hoz létre Bluetooth-kapcsolatot a párosított 
készülékemmel, amikor bekapcsolom a gyújtást vagy az 
autóskészletet.
• Ellenõrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth 

funkció.

• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a készülék úgy van beállítva, hogy az 
automatikusan csatlakozzon az autóskészlethez annak 
bekapcsolásakor.

Az autórádiómnak nincs sztereó vagy kiegészítõ bemenete.
Kérjük meg az autóskészletet beszerelõ szakembert, hogy használjon 
olyan adaptert, amely lehetõvé teszi az autóskészlet más autórádió-
bemenetre (például a CD-váltó bemenetére) történõ csatlakoztatását.

Nem tudom párosítani a kompatibilis zenelejátszómat az 
autóskészlettel.
Ellenõrizzük, hogy a zenelejátszó Bluetooth-kódja 0000. Ha nem, a 
zenelejátszó felhasználói útmutatójában leírt módon módosítsuk azt 
0000-ra.

■ Hangproblémák
A hívó nem hallja a hangomat hívás közben.
• Ellenõrizzük, hogy az autóskészlet mikrofonja nincs-e lenémítva.
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• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a készülék megfelelõen csatlakoztatva 
van az autóskészlethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A hangminõség rossz, vagy nem hallható hang.
• Ha az autóskészlet az autórádióra van csatlakoztatva, ellenõrizzük, 

hogy a rádió hangereje megfelelõen be van-e állítva. 

Az autóskészlet monó kimenete hangszóróval való használathoz lett 
kialakítva, és nem mûködik megfelelõen, ha autórádióhoz 
csatlakoztatjuk.

• Ha az autóskészlet a mellékelt hangszóróhoz van csatlakoztatva, 
ellenõrizzük, hogy az autóskészlet hangereje megfelelõen be van-e 
állítva.

Az autóskészlet a hangot nem sztereóban adja ki.
• Ellenõrizzük, hogy az autórádió úgy van beállítva, hogy a hangot a 

sztereó bemenetrõl fogadja.

• Ellenõrizzük, hogy a megfelelõ audioforrást választottuk-e ki az 
autórádión.

• Ellenõrizzük, hogy az autórádió hangereje megfelelõen be van-e 
állítva.

A zenelejátszó hangminõsége hasonló egy telefonhívás 
hangminõségéhez.
Ha a mobilkészülék zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenõrizzük, 
hogy a készülék rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista 
a www.nokia.com webhely autóskészlet-támogatási oldalán található.

Nem hallom a zenelejátszóval lejátszott zenét, amikor a 
mobilkészülék vagy a zenelejátszó csatlakoztatva van az 
autóskészlethez.
• Ha a készülék zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenõrizzük, hogy 

a készülék rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista a 
www.nokia.com webhely autóskészlet-támogatási oldalán található.

• Ellenõrizzük, hogy a mobilkészülék vagy a zenelejátszó megfelelõen 
csatlakoztatva van-e az autóskészlethez.
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• Ellenõrizzük, hogy az autóskészlet megfelelõen csatlakoztatva van-e 
az autórádió sztereó bemenetére. Lásd: 1. telepítési lehetõség címû 
rész (26. oldal), vagy konzultáljunk az autóskészletet beszerelõ 
szakemberrel.

Az autórádió nem némul el hívás fogadásakor vagy hangos 
útmutatás lejátszásakor.
Kérjük meg az autóskészletet beszerelõ szakembert, hogy ellenõrizze, 
megfelelõen bekötötte-e a némításvezetéket.

■ Egyéb problémák
Az autóskészlet nem kapcsol be, amikor ráadom a gyújtást.
Kérjük meg az autóskészletet beszerelõ szakembert, hogy ellenõrizze, 
megfelelõen bekötötte-e a gyújtásérzékelõ vezetékét.

Nem töltõdik a mobilkészülék akkumulátora, amikor a készülék az 
autóskészlethez csatlakozik.
Ellenõrizzük, hogy az összes kábel megfelelõen csatlakoztatva van-e.
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5. Beszerelés

■ Biztonsági információ
Az autóskészlet beszereléskor tartsuk be a következõ biztonsági 
elõírásokat.

• Az autóskészlet telepítését és javítását csak szakember végezheti 
eredeti, Nokia által jóváhagyott, az értékesítési csomagban 
megtalálható alkatrészek segítségével. A szakszerûtlen beépítés vagy 
javítás veszélyes lehet, és az autóskészletre vonatkozó garanciát is 
érvénytelenné teheti. 

Végfelhasználók figyelmébe: az autóskészlet olyan összetett mûszaki 
berendezés, amelynek beszereléséhez különleges szerszámokra és 
szaktudásra van szükség. 

• A jelen útmutatóban megadott információk csak általános 
útmutatások, melyek az autóskészlet jármûbe való beszerelésére 
vonatkoznak. Tekintettel a forgalomba kerülõ gépkocsitípusok és -
modellek sokféleségére, ez az útmutató nem térhet ki a különbözõ 
jármûvek sajátos mûszaki követelményeinek ismertetésére. 
A kérdéses jármû ezzel kapcsolatos további információiról a 
gyártótól kaphatunk részletes felvilágosítást.

• Ez az autóskészlet csak 12 V-os, negatív földelésû jármûvekbe 
szerelhetõ. Eltérõ feszültség, illetve polaritás használata esetén a 
készülék károsodást szenved.

• Ne feledjük, hogy a modern gépjármûrendszerek olyan fedélzeti 
számítógépet is tartalmaznak, amely a jármû paramétereit tárolja. 
Az akkumulátor nem szakszerû eltávolítása adatvesztést 
eredményezhet, emiatt a rendszert fáradságos munkával újból 
alaphelyzetbe kell állítani. Ha problémánk merülne fel, bármiféle 
beszerelési munka megkezdése elõtt forduljunk az 
autókereskedõnkhöz.

• Ne kössük az autóskészletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségû 
vezetékeire.
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• Az autóskészlet alkatrészeinek beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, 
hogy egyik sem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve 
más, a jármû mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe 
(például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok mûködését, 
és nem zavarják a vezetõt a kilátásban. Gyõzõdjünk meg arról, hogy 
az autóskészlet és annak összetevõi olyan helyre lesznek felszerelve, 
ahol egy baleset vagy ütközés során nem érintkeznek a jármûben 
utazókkal.

Mobiltartó beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a telefon kijelzõje 
tisztán látható legyen a felhasználó számára.

• A szervizszakember vagy a kereskedõ tanácsot adhat, hogy milyen 
más módon lehet még praktikusan felszerelni a készüléket úgy, hogy 
ne kelljen hozzá lyukakat fúrni.

• A gépkocsi szerelése közben kerüljük a dohányzást. A közelben ne 
legyen tûzveszélyes vagy nyílt lángot okozó anyag.

• Vigyázzunk, nehogy szerelés közben megsértsük az elektromos 
vezetékeket, az üzemanyag- vagy a fékcsövet, illetve a biztonsági 
berendezéseket.

• A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt 
vagy nem megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek 
(például elektronikus üzemanyag-befecskendezõjének, 
blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. Ha ezen 
rendszerek mûködése közben hibát vagy változást észlelünk, 
forduljunk a márkaképviselethez.

• A kábeleket úgy vezessük el, hogy ne legyenek kitéve mechanikai 
igénybevételnek vagy szakadásnak (például ne az ülések alatt, vagy 
élek és sarkok felett).

■ Csatlakoztatási lehetõségek
Az autóskészletet kompatibilis mobilkészülékhez Bluetooth vezeték 
nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk. Az autóskészlet 
csatlakoztatható kompatibilis zenelejátszóhoz a kapott adatkábellel.
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Bluetooth-kapcsolat
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolathoz egy olyan mobilkészülékre van 
szükség, amely támogatja a Bluetooth technológiát. További 
információkért lásd: 14. és 25. oldal.

Kábelkapcsolat
Az autókészlethez tartozik egy adatkábel, melynek végén egy 2,0 mm-es 
töltõcsatlakozó és egy 3,5 mm-es audiocsatlakozó található. További 
információkért lásd: „CA-113CU adatkábel” címû rész (35. oldal).

Integráció az autó hifi-rendszerével
Az autóskészlet az autó kompatibilis hifi-rendszerére háromféleképpen 
is csatlakoztatható: Válasszuk ki a megfelelõ módot az értékesítési 
csomagban található összetevõk alapján.
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1. telepítési lehetõség
Telefonhívásokhoz használjuk a CA-139 ISO-rendszerkábelt (ha kaptunk 
ilyet az autóskészlethez) vagy az autórádiónak megfelelõ kábelt az 
autóskészlet autórádióhoz és annak hangszóróihoz való 
csatlakoztatásához.

Zenehallgatáshoz használjuk az autórádiónak megfelelõ kábelt a 
3,5 mm-es sztereó kimenet autórádió AUX-bemenetéhez történõ 
csatlakoztatásához.

Az autóskészlet olyan hangszóróhoz csatlakoztatható, amelynek 
impedanciája legalább 2 ohm. Az optimális impedancia az autóskészlet 
számára 4 ohm. Ha az impedancia 8 ohm felett van, a kimenet 
teljesítménye a normálisnál sokkal alacsonyabb lesz.
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1. Húzzuk le az autórádió és a hangszórók két ISO-csatlakozóját, majd 
csatlakoztassuk a CA-139 rendszerkábel két csatlakozóját. 

Csatlakoztassuk a rendszerkábel „Mute” feliratú vezetékét az 
autórádió „Mute 1”, „Mute 2” vagy „Mute 3” feliratú vezetékéhez az 
autórádió lábkiosztásának megfelelõen. A többi némítóvezeték 
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csatlakozását ne módosítsuk. Csatlakoztassuk egymáshoz az azonos 
színû vezetékeket. 

Telefonhívásokhoz csatlakoztassuk a CA-139 rendszerkábelt a 
tápkábelhez és a kihangosítóegység hangszórókimenetéhez.

2. Gyõzõdjünk meg róla, hogy az autó ISO-csatlakozójának +12 V lába 
és gyújtáslába a CA-139 rendszerkábel megfelelõ vezetékeihez 
csatlakozik. Ha szükséges, cseréljük meg a rendszerkábel két 
vezetékét. Csatlakoztassuk a rendszerkábelt a két szabad ISO-
csatlakozóhoz.

3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét 
(3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez. 
Használjunk a rádiónak megfelelõ kábelt (ezt a kábelt nem 
tartalmazza az autóskészlet értékesítési csomagja).

4. Ha az autóskészlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia 
mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel 
egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a 
mobilkészülék 2,0 mm-es töltõcsatlakozójához. 

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkezõ zenelejátszóról 
történõ zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es 
csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a 
CU-10 külsõ beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység 
megfelelõ csatlakozóihoz.
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2. telepítési lehetõség
Ha az autórádió mobiltelefon-bemenettel és a zeneeszközökhöz AUX-
bemenettel rendelkezik, akkor a mobileszközt csatlakoztathatjuk az 
autórádió hangszóróihoz.

1. Csatlakoztassuk a PCU-4 tápkábel megfelelõ vezetékeit az autó 
akkumulátorához és gyújtásérzékeléséhez (ha az rendelkezésre áll). 
Csatlakoztassuk az autórádió némítójelét (ha az rendelkezésre áll) az 
autórádióhoz. Dugjuk a csatlakozót a kihangosítóegységbe.

2. Telefonhívásokhoz csatlakoztassuk a kihangosítóegység 
hangszórókimenetét az autórádió mobiltelefon-bemenetéhez. 
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Használjunk a rádiónak megfelelõ kábelt (ezt a kábelt nem 
tartalmazza az autóskészlet értékesítési csomagja).

3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét 
(3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez. 
Használjunk a rádiónak megfelelõ kábelt (ezt a kábelt nem 
tartalmazza az autóskészlet értékesítési csomagja).

4. Ha az autóskészlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia 
mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel 
egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a 
mobilkészülék 2,0 mm-es töltõcsatlakozójához.

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkezõ zenelejátszóról 
történõ zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es 
csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a 
CU-10 külsõ beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység 
megfelelõ csatlakozóihoz.
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3. telepítési lehetõség
Használhatjuk az SP-3 külsõ hangszórót és a PCU-4 tápkábelt a 
következõk szerint (ha ezek részei voltak az autóskészlet értékesítési 
csomagjának):

1. Csatlakoztassuk a PCU-4 tápkábel megfelelõ vezetékeit az autó 
akkumulátorához és gyújtásérzékeléséhez (ha az rendelkezésre áll). 
Csatlakoztassuk az autórádió némítójelét (ha az rendelkezésre áll) az 
autórádióhoz. Dugjuk a csatlakozót a kihangosítóegységbe.

2. Telefonhívásokhoz csatlakoztassuk a kihangosítóegység 
hangszórókimenetét az Sp-3 hangszóróhoz.

3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét 
(3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez. 
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Használjunk a rádiónak megfelelõ kábelt (ezt a kábelt nem 
tartalmazza az autóskészlet értékesítési csomagja).

4. Ha az autóskészlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia 
mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel 
egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a 
mobilkészülék 2,0 mm-es töltõcsatlakozójához.

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkezõ zenelejátszóról 
történõ zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es 
csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a 
CU-10 külsõ beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység 
megfelelõ csatlakozóihoz.

■ Az autóskészlet jármûbe való beszerelése
Ez a rész azt mutatja be, hogyan szerelhetjük be az autóskészlet részeit 
egy jármûbe. A részek leírását itt találhatjuk meg: „A készülék részei” 
címû rész (13. oldal).

Példa a megfelelõ beszerelésre
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HF-21W kihangosítóegység
A kihangosítóegység csatlakozóaljzatai a következõk. A szimbólumok az 
egység alján találhatók meg.

— Tápellátás

— Hangszórókimenet telefonhívásokhoz; a csatlakozásokat lásd: 
„Integráció az autó hifi-rendszerével” (25. oldal).

— Rendszercsatlakozó a CA-113CU adatkábel számára a 
mobilkészülék és zenelejátszó kábelen keresztül történõ töltéséhez.

— A CU-10 beviteli eszköz aljzata

— Sztereó zenekimenet

— Csatlakozóaljzat az MP-2 mikrofonhoz

A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a mikrofon és a 
hangszóró kábele is elérjen oda, ahová ezeket fel akarjuk szerelni.

Ne szereljük a kihangosítóegységet fém burkolatba vagy felületre, mert 
az kedvezõtlenül befolyásolja a kihangosítóegység és egy hozzá 
csatlakoztatott Bluetooth-készülék közötti Bluetooth-kapcsolatot. Az 
optimális kapcsolat érdekében gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
kihangosítóegység és a fém felület között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) 
távolság van.

A kihangosítóegység beszereléséhez használjuk az autóskészlethez 
mellékelt, két oldalán öntapadó tépõzáras lapokat. Tegyük a 
következõket:

1. Válasszuk le a két lapot egymásról.

2. Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal 
ellátott oldalról húzzuk le a védõfóliát, és a lapot rögzítsük az 
autóban a kívánt helyre.
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Amikor eltávolítjuk a védõfóliát, ne érjünk kézzel a ragasztós 
felülethez. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot 
rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

3. Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal 
ellátott oldalról húzzuk le a védõfóliát, és a lapot rögzítsük a 
kihangosítóegység aljára.

4. Határozott mozdulattal nyomjuk a kihangosítóegységet a kampós 
lapra, és ellenõrizzük, hogy az egység biztonságosan a helyén 
marad-e.

CU-10 beviteli eszköz
A beviteli eszközt olyan helyre kell tenni, ahol a felhasználó könnyen 
elérheti. Az autóskészlet alkatrészeinek beszerelésekor gyõzõdjünk meg 
arról, hogy egyik sem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, 
illetve más, a jármû mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy 
rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok 
mûködését. 

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a beviteli eszköz kábele elér a 
kihangosítóegység aljzatához. A legjobb hely a beviteli eszköz számára a 
vezetõ és az utas ülése közötti konzolon van. Az eszközt úgy érdemes ide 
elhelyezni, hogy a beviteli gombok a jármû eleje felé nézzenek.

A beviteli eszköz rögzítéséhez tegyük a következõket:

1. Ragasszuk a mellékelt lapot az autóban a kívánt helyre: válasszuk le 
a védõfóliát a lap egyik felérõl, majd nyomjuk a lapot a helyére.

Amikor eltávolítjuk a védõfóliát, ne érjünk kézzel a ragasztós 
felülethez. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot 
rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

2. Válasszuk le a védõfóliát a bemeneti eszköz alján található lapról, 
valamint az autóban elhelyezett lap másik oldaláról is.

3. Határozott mozdulattal nyomjuk egymáshoz a két lapot, és 
ellenõrizzük, hogy a beviteli eszköz biztonságosan rögzítve lett-e.
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MP-2 mikrofon
A mikrofon helyét gondosan válasszuk meg, ezzel növelhetjük a 
hangátvitel minõségét.

A mikrofon felszerelésének legjobb helye a visszapillantó tükör mellett 
van. A mikrofont úgy helyezzük el, hogy a vezetõ szája felé nézzen, és a 
gerjedés elkerülése érdekében legalább 1 m-re (3 lábra) legyen 
hangszórótól.

A mikrofon rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a 
légbefúvók légáramának útjába. A mikrofon vezetékét ne vezessük át a 
fûtési, légbefúvó vagy légkondicionáló rendszeren. Használjuk a 
mellékelt, két oldalán öntapadó szalagot a mikrofon rögzítéséhez, ezzel 
csökkentve az autó hívás közben zavaró háttérzaját.

Dugjuk a mikrofon csatlakozóját a kihangosítóegység 
mikrofonaljzatába, és a megfelelõ rögzítéshez fordítsuk el a csatlakozót 
az óramutató járásával megegyezõ irányba. Az autóskészlethez 
mellékelt MP-2 típusú mikrofontól eltérõ típus használata a 
hangminõség romlását eredményezheti.

CA-113CU adatkábel
Az autókészlethez tartozik egy adatkábel, melynek végén egy normál 
3,5 mm-es sztereó csatlakozó és egy 2,0 mm-es töltõcsatlakozó 
található.

A 3,5 mm-es sztereó csatlakozó kompatibilis a megfelelõ 
audiocsatlakozóval rendelkezõ zenelejátszókkal. A 2,0 mm-es 
töltõcsatlakozó kompatibilis a megfelelõ töltõcsatlakozóval rendelkezõ 
Nokia készülékekkel.

A kábellel az autóskészlet zenelejátszóhoz csatlakoztatható 
zenehallgatás céljából, amikor az autóskészletet Bluetooth-kapcsolaton 
keresztül egy kompatibilis mobilkészülékkel használjuk híváskezelés 
céljából, és a mobilkészülék akkumulátora feltölthetõ az autóban.

A kábel csatlakoztatásához óvatosan helyezzük be a TOP felirattal jelölt 
végét a kihangosítóegység  jelû aljzatába úgy, hogy a felirat felfelé 
nézzen. Dugjuk a töltõcsatlakozót a mobiltelefonba és az 
audiocsatlakozót a zenelejátszóba.
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CA-139 rendszerkábel
A rendszerkábellel (ha kaptunk az autóskészlethez) egyszerûen tudjuk 
csatlakoztatni az autóskészletet az ISO-csatlakozóval rendelkezõ 
autórádiókhoz (lásd „Integráció az autó hifi-rendszerével”, 25. oldal). 
További részletekért olvassuk el az autórádió felhasználói útmutatóját.

Mobiltartó
Ha a mobilkészülék az autóskészlethez kábellel csatlakozik, vagy az 
autóskészletet a CarMenu alkalmazással használjuk, akkor szükség van 
egy olyan mobiltartóra is, amelyet az autóskészlettel használni kívánt 
mobilkészülékhez terveztek.

A mobiltartó autóba történõ beszerelésekor gyõzõdjünk meg arról, hogy 
a mobilkészülék kijelzõje tisztán látható a felhasználó számára, és hogy 
az nem ütközik a kormánymûvel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a 
jármû mûködtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a 
légzsákok), valamint nem akadályozza azok mûködését. A beszereléssel 
kapcsolatos információkat a mobiltartó dokumentációjában találhatjuk 
meg.

Ha univerzális (több típusú mobilkészülékkel használható) tartót 
használunk, akkor elõfordulhat, hogy a töltõkábelt közvetlenül a 
mobilkészülékhez kell csatlakoztatnunk a mobiltartóba való helyezése 
elõtt.
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■ Választható tartozékok
Az autóskészlet funkcióit választható tartozékokkal bõvíthetjük ki. 
Az autóskészlethez tartozó tartozékokkal kapcsolatban forduljunk a 
kereskedõhöz vagy szakemberhez. Csak gyártó által jóváhagyott és 
kompatibilis tartozékokat használjunk.

Antennacsatoló és külsõ antenna
Az antennacsatoló segítségével külsõ antenna csatlakoztatható az 
autóskészlethez. A külsõ antenna javítja az autóban lévõ mobilkészülék 
vételi képességeit. Az elérhetõség tekintetében lépjünk kapcsolatba a 
kereskedõvel.

Megjegyzés: A rádiófrekvenciás jelek kibocsátására vonatkozó 
irányelvek betartása érdekében úgy állítsuk be a külsõ antennát, hogy 
az legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságra legyen mindenkitõl, és a külsõ 
antenna általi erõsítés ne haladja meg a 3 dBi-t.

■ Az autóskészlet mûködésének ellenõrzése
Az autóskészlet telepítése után ellenõrizzük, hogy az megfelelõen van-e 
beszerelve és mûködik-e. Lásd még: Hibaelhárítás címû rész (20. oldal).
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Kezelés és karbantartás 

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos 
kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Tartsuk szárazon az autóskészletet. A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat elektronikus áramkörökben korróziót 
elõidézõ ásványi anyagokat.

• Az autóskészletet ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• Ne próbáljuk felnyitni az autóskészletet. A szakképzetlen kezelés károsíthatja 
azt.

• Az autóskészlet elemeit ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel. 

• Ne fessük be az autóskészlet elemeit. A festék eltömítheti a mozgó 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha az autóskészlet nem mûködik megfelelõen, vigyük a jármûvet szakszervizbe az 
autóskészlet javítása céljából.
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További biztonsági tudnivalók

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem 
megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-
befecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) mûködését is befolyásolhatja. További információkért forduljunk a 
jármû vagy a beépített felszerelés gyártójához vagy márkakereskedõjéhez.

A szakszerûtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó 
garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a 
jármûvünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mindegyike megfelelõen 
van-e felszerelve, és hogy megfelelõen mûködik-e. A készülékkel, illetve annak 
alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk 
gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt 
jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A 
légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített 
vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt 
telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.


