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Pentru siguranþa Dvs.

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

Nu lãsaþi cartelele miniaturale SIM ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE.
Nu uitaþi cã siguranþa utilizãrii unui autovehicul în trafic necesitã 
întreaga atenþie a tuturor conducãtorilor auto. Utilizaþi setul auto 
avansat numai în situaþia în care condiþiile de trafic permit utilizarea 
în siguranþã a acestuia ºi verificaþi dacã legislaþia localã 
nu restricþioneazã utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii 
autovehiculului.

INTERFERENÞE
Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea 
afecta performanþele.

INSTALARE ªI SERVICE CALIFICAT
Instalarea ºi repararea echipamentelor telefonice este permisã numai 
personalului calificat.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al 
acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi 
între ele produse incompatibile.

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

■ Setul Dvs. auto avansat Nokia CK-7W

Instalarea în habitaclu a setului auto avansat 

Setul auto avansat Nokia a fost proiectat pentru a fi instalat în 
autovehicule pentru a permite folosirea fãrã comenzi manuale a 
telefoanelor mobile, precum ºi a funcþiilor specifice telefonului.

S-a pus accent deosebit pe instalarea rapidã ºi simplã. Un telefon mobil 
poate fi conectat la setul auto avansat într-unul din urmãtoarele douã 
moduri: utilizând un suport de telefon opþional conectat prin cablu sau 
printr-o conexiune radio Bluetooth.

În unele þãri, utilizarea setului auto avansat poate fi interzisã prin lege. 
Vã rugãm sã respectaþi legile/regulile în vigoare.



I n t r o d u c e r e

6

■ Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth 
Sistemul de comunicaþie radio Bluetooth este un standard internaþional 
pentru comunicaþii radio la distanþe scurte. El vã permite sã stabiliþi o 
conexiune radio pe o razã de maxim 10 metri între setul Dvs. auto 
avansat ºi un aparat compatibil. 

Setul auto avansat este destinat utilizãrii cu orice telefon mobil care 
acceptã profilul Bluetooth fãrã comenzi manuale (Bluetooth HFP).

Conexiunea radio dintre aparatele compatibile realizatã prin sistemul 
Bluetooth nu implicã nici un cost pentru utilizator. În unele þãri ar putea 
exista restricþii privind utilizarea aparatelor Bluetooth. Consultaþi 
autoritãþile locale.

■ Parola Bluetooth
Prima datã când veþi dori sã stabiliþi o conexiune radio cu un aparat 
compatibil ce utilizeazã sistemul Bluetooth, va fi necesar sã introduceþi 
o parolã pentru asocierea aparatelor.

Codul de acces este 0000.
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1. Pregãtirea pentru utilizare

■ Prezentare generalã

Setul auto avansat include componentele prezentate mai sus.

• 1. Unitate de operare fãrã comenzi manuale HF-5 cu placã de 
montaj MK-2

• 2. Buton de comandã de la distanþã CU-7 

• 3. Difuzor HFS-12 

• 4. Microfon MP-2 

• 5. Set de cabluri PCU-4 

• 6. Cablu pentru transmisia datelor CA-27 

• 7. Cablu încãrcãtor CA-116
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■ Utilizarea accesoriilor
În funcþie de instalare, este disponibilã o varietate de accesorii opþionale 
pentru extinderea funcþiilor setului auto avansat. Înaintea începerii 
lucrãrilor de instalare, cereþi sfatul specialiºtilor cu privire la accesoriile 
care se potrivesc cel mai bine necesitãþilor Dvs. Folosiþi numai accesorii 
aprobate. Asiguraþi-vã cã sunt conectate la setul Dvs. auto avansat doar 
produse compatibile. 

Suport telefon
Veþi avea nevoie de un suport de telefon destinat unui telefon mobil 
compatibil, dacã telefonul mobil va fi conectat direct la unitatea de 
operare fãrã comenzi manuale utilizând cablul pentru transmisia 
datelor.

Cuplaj de antenã
Pentru a conecta o antenã exterioarã, este necesar un cuplaj de antenã. 
Pentru telefoanele mobile ºi suporturile de telefoane prezente pe piaþã 
sunt disponibile în comerþ o serie de cuplaje de antenã. Cuplajul de 
antenã îmbunãtãþeºte recepþia telefonului mobil în interiorul 
autovehiculului. 

Antena GSM
O antenã GSM compatibilã permite stabilirea unor conexiuni 
optimizate.

Dacã aþi instalat o antenã exterioarã, reþineþi cã, pentru a respecta 
cerinþele de emisie privind expunerea la radio-frecvenþã pentru 
aparatele mobile, trebuie pãstratã o distanþã minimã de 20 cm între 
antenã ºi toate persoanele.
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2. Instalare

■ Informaþii referitoare la siguranþã
La instalarea setului auto avansat, trebuie sã fie luate în considerare 
recomandãrile de principiu specificate mai jos, referitoare la siguranþã .

Observaþie: 
• Setul auto avansat trebuie sã fie reparat sau instalat în 

autovehicul numai de cãtre personal calificat. Instalarea ºi 
depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase 
ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. 

• Setul auto avansat poate fi instalat numai de 
un tehnician de service calificat, utilizând componentele 
Nokia originale livrate în pachetul de vânzare. Utilizatorii 
finali trebuie sã reþinã cã setul auto avansat cuprinde 
echipamente tehnice complexe care necesitã 
o instalare profesionalã ºi utilizarea unor instrumente 
speciale ºi a unor cunoºtinþe speciale în domeniu.

• Reþineþi cã instrucþiunile din acest ghid de instalare 
reprezintã recomandãri generale care sunt valabile pentru 
instalarea setului auto avansat într-un autoturism. Totuºi, 
datoritã existenþei pe piaþã a unui mare numãr de tipuri ºi 
modele de autoturisme, acest ghid nu poate cuprinde 
cerinþe tehnice specifice pentru orice tip de autovehicul. 
Contactaþi producãtorul autovehiculului pentru mai multe 
informaþii detaliate privind autovehiculul respectiv.

• Setul auto avansat se poate utiliza numai pe autovehicule 
cu instalaþie electricã la tensiunea de 12 volþi ºi cu borna 
minus a bateriei legatã la masã. Utilizarea la alte tensiuni 
de alimentare sau cu polaritatea inversatã poate deteriora 
echipamentul.

• Reþineþi cã sistemele auto moderne includ computere de bord 
în care sunt stocaþi parametri importanþi ai autovehiculului. 
Deconectarea necorespunzãtoare a acumulatorului auto 
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poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi 
suplimentare pentru reiniþializarea sistemului. Dacã aveþi 
dubii, contactaþi distribuitorul autovehiculului Dvs. înaintea 
executãrii oricãror lucrãri de instalare.

• Nu conectaþi echipamentul setului auto avansat 
la liniile de înaltã tensiune ale sistemului de pornire.

• Toate echipamentele trebuie astfel montate încât sã nu 
provoace interferenþe în funcþionarea autovehiculului.

• Tehnicianul Dvs. de service v-ar putea oferi informaþii 
referitoare la variante alternative de montare corectã a 
echipamentului în autovehiculul Dvs., fãrã a fi necesarã 
practicarea unor gãuri.

• Placa de montaj pentru suportul telefonului trebuie fixatã 
pe bord sau în orice alt amplasament din habitaclu unde 
afiºajul este vizibil pentru utilizator ºi nu împiedicã accesul 
la comenzile autovehiculului sau manevrarea acestuia. 
Tastatura trebuie sã fie uºor accesibilã pentru ºofer. 

• Asiguraþi-vã cã nu influenþaþi sistemul de direcþie sau 
de frânare sau alte sisteme esenþiale pentru funcþionarea 
corectã a autovehiculului, atunci când instalaþi setul auto 
avansat. Verificaþi ca desfãºurarea airbag-urilor 
sã nu fie blocatã sau împiedicatã în orice fel.

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

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

• Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto 
instalate sau protejate necorespunzãtor (de exemplu 
sistemul de injecþie electronicã, sistemul de frânare cu 
dispozitiv de antiblocare, sistemul electronic de control 
al vitezei, sistemul airbag). Dacã observaþi o defecþiune 
sau o modificare în funcþionarea unor astfel de sisteme, 
contactaþi distribuitorul Dvs. de autovehicule.
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• Asiguraþi-vã cã aceste cabluri sunt trase astfel încât sã nu 
poatã fi supuse unor suprasolicitãri mecanice (de exemplu, 
nu le trageþi pe sub scaune sau peste muchii ascuþite).

■ Configuraþie
În principiu, setul auto avansat oferã douã configuraþii de bazã pentru 
instalare: 

Conectarea unui telefon mobil folosind sistemul 
de comunicaþie radio Bluetooth
Pentru a putea stabili o conexiune între un telefon mobil compatibil 
ºi unitatea de operare fãrã comenzi manuale, cele douã aparate trebuie 
sã fie întâi asociate.

Pentru acest tip de instalare, este necesar un telefon mobil compatibil 
care acceptã tehnologia radio Bluetooth. 
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Conectarea unui telefon mobil utilizând cablul pentru 
transmisia datelor ºi un suport de telefon
Dacã se realizeazã conexiunea prin cablul de transmisie a datelor, 
telefonul mobil compatibil este pregãtit pentru funcþionarea cu setul 
auto avansat în momentul în care este fixat în suport.

În funcþie de telefonul Dvs. mobil ºi de echipamentele autovehiculului 
Dvs., ar putea fi necesare accesorii cum ar fi un suport de telefon, un 
cuplaj de antenã sau o antenã exterioarã.
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■ Instalarea setului auto avansat 
Consultaþi „Introducere” la pagina 5 pentru a vedea un exemplu 
de instalare adecvatã a echipamentului setului auto avansat.

Unitatea de operare fãrã comenzi manuale

Când instalaþi unitatea de operare fãrã comenzi manuale, asiguraþi-vã 
cã firele pentru microfon ºi difuzor sunt destul de lungi pentru a ajunge 
în locul în care doriþi sã montaþi aceste componente.

Aveþi grijã sã nu montaþi unitatea de operare fãrã comenzi manuale 
într-o carcasã metalicã închisã sau într-un loc al autovehiculului în care 
undele radio sunt ecranate, deoarece acest lucru ar putea împiedica 
utilizarea funcþiei Bluetooth.

Pentru a monta unitatea, ataºaþi întâi placa de montaj livratã cu setul 
auto avansat ºi apoi fixaþi unitatea de operare fãrã comenzi manuale 
utilizând ºurubul care traverseazã unitatea. În încheiere, introduceþi în 
locaº capacul imprimat cu emblema Nokia ºi apãsaþi-l pentru a-l fixa la 
locul sãu.
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Butonul de comandã de la distanþã
Butonul de comandã de la distanþã trebuie sã fie amplasat astfel încât sã 
fie uºor accesibil utilizatorului. Totuºi, asiguraþi-vã cã este amplasat în aºa 
fel încât sã poatã fi montat cablul de conectare cu unitatea de operare 
fãrã comenzi manuale. O poziþie de montare adecvatã pentru butonul de 
comandã de la distanþã poate fi pe consola dintre scaunele din faþã.

Pentru a monta butonul de comandã de la distanþã, utilizaþi agãþãtoarea 
ºi banda adezivã livrate. Separaþi întâi unul de celãlalt cele douã pãrþi ale 
suportului. Ataºaþi întâi suportul cu bandã adezivã dublã: îndepãrtaþi 
folia de protecþie de pe partea cu adeziv (A) ºi fixaþi suportul în locul pe 
care l-aþi ales în autoturism (B). Asiguraþi-vã cã suprafaþa pe care doriþi 
sã fixaþi acest suport este uscatã ºi lipsitã de impuritãþi sau praf.

Ataºaþi apoi suportul cu agãþãtoare: îndepãrtaþi folia de protecþie de pe 
partea cu adeziv (C) ºi ataºaþi suportul pe fundul butonului de comandã 
la distanþã.

Presaþi ferm butonul de comandã (D) pe suportul cu bandã adezivã 
montat în autoturism.

Difuzorul
Pentru a asigura o bunã calitate acusticã, montaþi difuzorul în aºa fel, 
încât el sã fie orientat în direcþia utilizatorului. Recomandãm montarea 
difuzorului la o distanþã de minim 1 metru faþã de microfon pentru a 
evita reacþia de microfonie.

Setul auto avansat acceptã ºi conectarea la un radiocasetofon auto 
compatibil. Dacã doriþi sã utilizaþi radiocasetofonul auto instalat în 
autovehicul cu setul auto avansat, pentru redarea sonorului, cereþi 
sfatul tehnicianului de service.

Conectaþi difuzorul sau un radiocasetofon auto compatibil la ieºirea 
„SPEAKER”.

A
B C D
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Microfon
Selectarea atentã a locaþiei de montare a microfonului poate spori 
calitatea transmisiei vocale.

Montaþi microfonul la cca. 30 cm de capul ºoferului ºi poziþionaþi-l 
astfel încât sã fie orientat cãtre gura ºoferului. Experienþa aratã cã cele 
mai bune amplasamente sunt lângã oglinda retrovizoare sau lângã 
parasolar. Recomandãm plasarea microfonului la o distanþã de minim 
1 metru faþã de difuzorul setului auto avansat pentru a evita reacþia de 
microfonie.

Aveþi grijã sã nu montaþi microfonul în locuri expuse la curenþi de aer 
provenind din canale de ventilaþie. Nu poziþionaþi cablul microfonului 
în sisteme de încãlzire, ventilaþie sau AC. Pentru fixarea microfonului 
folosiþi banda dublu-adezivã livratã împreunã cu setul, deoarece 
aceasta va preveni transmiterea zgomotului de la caroseria 
autoturismului.

Introduceþi mufa în conectorul „MIC” al unitãþii de operare fãrã comenzi 
manuale ºi rotiþi-l în sens orar pentru a-l fixa.

Observaþie: Utilizarea oricãrui alt microfon în afarã de 
microfonul livrat cu setul auto avansat (MP-2) poate afecta 
calitatea transmisiei.

Setul de cabluri
Conductorii din componenþa cablurilor trebuie sã fie conectaþi conform 
schemei electrice. 

• Conectaþi conductorul negru la masa autovehiculului (GND).
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• Conectaþi conductorul galben la conexiunea MUTE a 
radiocasetofonului auto.

Dacã radiocasetofonul auto nu dispune de o conexiune MUTE, acest 
conductor poate rãmâne liber. În acest caz, volumul sonor al radio-
casetofonului auto nu va fi dezactivat automat în timpul unui apel.

Pentru dezactivarea sonorului radiocasetofonului auto se poate 
utiliza un releu suplimentar. La preluarea unui apel, setul auto 
avansat conecteazã conductorul galben (MUTE) la masã, dezactivând 
sonorul radiocasetofonului. La terminarea apelului, conductorul 
galben este separat de masã ºi sonorul radiocasetofonului este 
reactivat. 

• Conectaþi firul albastru la borna IGNS a autovehiculului utilizând 
siguranþa fuzibilã de 1A livratã.

Unele autovehicule nu dispun de o bornã IGNS. Acest circuit nu este 
necesar pentru funcþionarea setului auto avansat; firul albastru 
poate rãmâne neconectat. În acest caz, totuºi, setul auto avansat nu 
se va opri automat la întreruperea contactului autovehiculului. 
Pentru a preveni epuizarea accidentalã a acumulatorului auto, setul 
auto avansat se opreºte automat dupã douã minute, dacã în acest 
interval nu a fost conectat un telefon mobil prin conexiunea radio 
Bluetooth sau prin cablul de transmisie a datelor.

• Conectaþi firul roºu la borna plus a acumulatorului auto de 12V 
utilizând siguranþa fuzibilã de 2A livratã.

Mufa cu patru pini a setului de cabluri se conecteazã la terminalul 
„DC” al unitãþii de operare fãrã comenzi manuale.

Cablul pentru transmisia datelor
Cablul pentru transmisia datelor conecteazã unitatea de operare fãrã 
comenzi manuale cu un telefon compatibil, prin intermediul suportului 
de telefon.

Conectaþi un capãt al cablului la conectorul „PHONE” al unitãþii de 
operare fãrã comenzi manuale ºi celãlalt capãt la suportul de telefon.

Dacã setul auto avansat este utilizat numai cu sistemul radio Bluetooth, 
cablul de transmisie a datelor nu trebuie sã fie conectat.
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Cablu încãrcãtor
Cablul încãrãtorului vã permite cã încãrcaþi un telefon mobil compatibil 
în timp ce acesta este conectat la setul auto avansat prin tehnologia 
radio Bluetooth.

Cablul de încãrcare poate fi utilizat cu aparate Nokia compatibile, 
prevãzute cu un conector de încãrcare de 2,0 mm.

■ Proba de funcþionare
Dupã instalarea setului auto avansat, acesta trebuie verificat în ceea ce 
priveºte funcþionarea corectã. Când verificaþi funcþionarea 
echipamentului, verificaþi ºi dacã acesta nu îl deranjeazã în vreun fel pe 
ºofer în timpul conducerii autovehiculului.
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3. Punerea în funcþiune 
a setului auto avansat 

Un telefon mobil compatibil poate fi conectat la setul auto avansat 
într-unul din urmãtoarele douã moduri: printr-o conexiune radio 
Bluetooth sau utilizând un suport de telefon compatibil conectat prin 
cablu.

■ Conectarea unui telefon mobil folosind 
sistemul de comunicaþie radio Bluetooth

Prima datã când stabiliþi o conexiune radio de la setul auto avansat 
utilizând sistemul Bluetooth, este necesarã asocierea unitãþii de operare 
fãrã comenzi manuale cu telefonul compatibil pe care îl utilizaþi. 
Aceastã operaþie trebuie executatã o singurã datã: dupã aceasta, cele 
douã aparate se vor recunoaºte reciproc ºi vor stabili conexiunea.

Observaþie: Dacã doriþi sã stabiliþi o conexiune utilizând 
sistemul radio Bluetooth, asiguraþi-vã cã nu este nici 
un telefon mobil introdus în suportul de telefon.

Asocierea utilizând o parolã Bluetooth
1. Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi acumulatorul acestuia este 

încãrcat.

2. Porniþi setul auto avansat: Pentru informaþii suplimentare, 
consultaþi „Pornirea ºi oprirea setului auto avansat” 
la pagina 21.

3. Accesaþi meniul Bluetooth din telefonul mobil ºi activaþi funcþia 
Bluetooth.

4. Efectuaþi setãrile necesare pe telefonul mobil pentru a activa o 
cãutare a aparatelor Bluetooth din zonã. Pentru informaþii 
suplimentare referitoare la setãrile necesare din telefonul Dvs. mobil, 
consultaþi ghidul de utilizare corespunzãtor.

5. Selectaþi setul auto avansat din lista de aparate Bluetooth gãsite.



P u n e r e a  î n  f u n c þ i u n e  a  s e t u l u i  a u t o  a v a n s a t

19

6. Când vi se cere, tastaþi codul de acces Bluetooth 0000.

7. Telefonul mobil a fost astfel asociat cu setul auto avansat ºi este 
acum pregãtit pentru utilizare. 

Observaþie: Setul auto avansat poate stabili o conexiune radio 
Bluetooth cu un singur telefon mobil compatibil. Din acest 
motiv, ar putea fi necesar sã terminaþi sau sã întrerupeþi o 
conexiune radio Bluetooth activã.

Asocierea automatã cu un telefon mobil compatibil
1. Efectuaþi setãrile corespunzãtoare în telefonul mobil astfel încât 

acesta sã se asocieze cu setul auto avansat fãrã a necesita o 
confirmare sau o autorizare separatã. Pentru informaþii suplimentare 
referitoare la setãrile necesare din telefonul Dvs. mobil, consultaþi 
ghidul de utilizare corespunzãtor.

2. Porniþi setul auto avansat. 

3. Setul auto avansat va porni acum o cãutare automatã, de 30 
secunde, a telefoanelor mobile care au fost asociate anterior cu 
acesta utilizând parola Bluetooth. Setul auto avansat se asociazã cu 
telefonul mobil cu care a fost asociat ultima datã. Cãutarea 
Bluetooth activã este indicatã prin aprinderea intermitentã a 
indicatorului luminos de pe butonul de comandã de la distanþã. 

■ Conectarea unui telefon mobil prin cablul 
de transmisie a datelor

Dacã utilizaþi acest tip de conectare, telefonul mobil este pregãtit 
pentru utilizarea cu setul auto avansat în momentul în care este aºezat 
în suportul de telefon, nemaifiind necesarã asocierea aparatelor.

Dacã un telefon mobil este introdus în suportul de telefon conectat la 
setul auto avansat prin cablul de transmisie a datelor, acest telefon va fi 
aparatul activ ºi nu veþi putea stabili o conexiune cu alt aparat utilizând 
sistemul radio Bluetooth. Dacã introduceþi într-un suport de telefon 
conectat la setul auto avansat un telefon mobil care este implicat într-o 
conexiune radio Bluetooth activã, conexiunea radio Bluetooth va fi 
terminatã automat.
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4. Mod de funcþionare

Setul auto avansat poate fi controlat de la butonul de comandã de la 
distanþã sau utilizând tastatura unui telefon mobil compatibil.

■ Butonul de comandã de la distanþã

1 Butonul poate fi utilizat dupã cum urmeazã:
• Apãsaþi

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat (cca. 1 secundã)

• Apãsaþi scurt de douã ori

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat timp îndelungat (peste 10 secunde)

2 Inelul poate fi utilizat dupã cum urmeazã:
• Rotiþi la stânga

• Rotiþi la dreapta

3 Indicatorul luminos are trei stãri:
• Aprins

• Aprindere intermitentã

• Stins



M o d  d e  f u n c þ i o n a r e

21

■ Pornirea ºi oprirea setului auto avansat 
Când conectaþi aprinderea autovehiculului Dvs., porniþi automat ºi setul 
auto avansat. Indicatorul luminos se aprinde pentru a indica faptul cã 
setul auto avansat este activat.

Când luaþi contactul la autovehicul Dvs., dezactivaþi ºi setul auto 
avansat, iar indicatorul luminos se stinge.

Dacã setul auto avansat a fost instalat fãrã conectarea cablului de 
sesizare a aprinderii (IGNS), pentru a porni setul auto avansat apãsaþi 
scurt butonul sau introduceþi un telefon mobil compatibil în suportul 
de telefon, dacã este instalat un asemenea suport.

Observaþie: Dacã setul auto avansat a fost instalat fãrã 
conectarea cablului de sesizare a aprinderii IGNS, dupã pornire, 
acesta va rãmâne activat atâta timp cât un telefon mobil 
compatibil se aflã în suportul de telefon.

Dacã nu existã o conexiune activã cu un telefon mobil, setul 
auto avansat se va opri automat dupã 2 minute.

■ Utilizarea setului auto avansat 
Puteþi utiliza butonul de comandã de la distanþã pentru a accesa 
urmãtoarele funcþii:

Preluarea unui apel
Pentru a prelua un apel, apãsaþi butonul.

Terminarea unei convorbiri
Pentru a termina o convorbire activã, apãsaþi butonul.

Respingerea unui apel
Dacã nu doriþi sã preluaþi un apel, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul.
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Efectuarea unui apel
Selectaþi înregistrarea doritã din agenda telefonicã a telefonului mobil 
sau tastaþi numãrul dorit de la telefonul Dvs. mobil. 

Reapelarea
Pentru a reapela un numãr pe care l-aþi apelat recent, apãsaþi scurt 
butonul de douã ori.

Apelarea vocalã
Puteþi utiliza indicative vocale pe care le-aþi memorat în telefonul 
Dvs. mobil:

1. Pentru a activa apelarea vocalã, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul 
pânã când auziþi un semnal sonor.

2. Pronunþaþi indicativul vocal.

3. Telefonul mobil redã indicativul vocal ºi apeleazã numãrul respectiv 
de telefon.

Pentru detalii privind utilizarea apelãrii vocale, consultaþi ghidul 
utilizatorului pentru telefonul Dvs. mobil.

Observaþie: Unele telefoane mobile ar putea sã nu accepte 
toate funcþiile descrise în acest manual de utilizare.

Reglarea volumului sonor
Pentru a regla volumul sonor al difuzorului, rotiþi inelul.

Cãutarea manualã a aparatelor Bluetooth
Dacã nu aþi stabilit o conexiune cu un telefon mobil, puteþi iniþia 
o cãutare manualã a unui telefon mobil care acceptã sistemul radio 
Bluetooth.

Pentru a activa funcþia de cãutare Bluetooth a setului auto avansat, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul.

Dacã este activã cãutarea aparatelor Bluetooth, indicatorul luminos 
se va aprinde intermitent.



M o d  d e  f u n c þ i o n a r e

23

Resetarea aparatelor Bluetooth asociate
Setul auto avansat memoreazã ultimele 7 aparate Bluetooth cu care a 
fost asociat.

Lista aparatelor Bluetooth asociate poate fi ºtearsã. Pentru a ºterge 
lista, setul auto avansat trebuie oprit (indicatorul luminos se stinge).

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul pânã când se aude un semnal 
sonor care indicã faptul cã lista a fost ºtearsã.

Comutarea din modul fãrã comenzi manuale 
pe telefonul mobil
• Dacã aþi conectat un telefon mobil compatibil la setul auto avansat 

utilizând cablul de transmisie a datelor, scoateþi telefonul din 
suportul de telefon pentru a comuta din modul fãrã comenzi 
manuale pe telefonul mobil.

• Pentru a reveni la modul de operare fãrã comenzi manuale, 
introduceþi telefonul înapoi în suportul de telefon. Telefonul mobil 
poate fi acum utilizat în modul de operare fãrã comenzi manuale 
prin intermediul setului auto avansat.

• Dacã aþi conectat un telefon mobil compatibil la setul auto avansat 
utilizând sistemul Bluetooth, puteþi comuta apelul activ între setul 
auto avansat ºi telefonul mobil ºi invers. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat 
butonul sau folosiþi funcþia corespunzãtoare a telefonului Dvs. mobil.
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Îngrijire ºi întreþinere

Setul Dvs. auto avansat este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit 
cu grijã. Sugestiile de mai jos vã ajutã sã respectaþi condiþiile 
de garanþie ºi sã puteþi folosi acest produs timp de mulþi ani.

• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

• Feriþi setul auto avansat de umezealã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri 
de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele 
electronice.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi setul auto avansat în zone cu mult praf sau 
murdãrie. Elementele sale mobile se pot defecta.

• Nu încercaþi sã desfaceþi setul auto avansat. Intervenþiile necalificate pot 
duce la deteriorarea lui.

• Nu utilizaþi substanþe chimice agresive, solvenþi sau detergenþi puternici 
pentru a curãþa setul auto avansat sau butonul de comandã la distanþã. 

• Nu vopsiþi setul auto avansat sau butonul de comandã la distanþã. 
Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea optimã.

Dacã setul auto avansat sau butonul de comandã la distanþã nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi componenta defectã la cea mai apropiatã unitate de 
service specializat. Personalul acesteia vã va ajuta ºi va efectua operaþiile de 
service în caz de necesitate.


