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Setul auto CK-1W poate fi conectat fãrã cabluri la un telefon compatibil ce
acceptã sistemul Bluetooth de comunicaþie fãrã fir. Principalele pãrþi compo
ale acestui set auto sunt blocul fãrã comenzi manuale (HF-1W) ºi butonul d
comandã la distanþã (CU-2).

Citiþi cu atenþie ghidul utilizatorului înainte de a folosi setul auto cu comun
fãrã fir. Informaþii suplimentare sunt prezentate în ghidul utilizatorului elab
pentru telefonul Dvs. Nu folosiþi acest ghid al utilizatorului pentru setul aut
comunicaþie fãrã fir CK-1W în locul ghidului utilizatorului aferent telefonu
Dvs., deoarece acest din urmã ghid cuprinde informaþii importante privind 
siguranþa ºi întreþinerea.

Acest ghid al utilizatorului descrie, în principal, utilizarea butonului de com
la distanþã CU-2. Pentru informaþii privind alte pãrþi componente ale setulu
cu comunicaþie fãrã fir, consultaþi ghidul de instalare livrat împreunã cu ace

■ Sistemul Bluetooth de comunicaþie fãrã fir
Deoarece dispozitivele Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio, 
este obligatoriu ca telefonul Dvs. Bluetooth ºi setul auto cu comunicaþie fãr
se afle unul în raza vizualã a celuilalt. De exemplu, telefonul se poate afla în
geanta Dvs. în timp ce se conecteazã la setul auto respectiv. Cele douã apar
trebuie doar sã fie la o distanþã de maxim 10 metri unul de altul, cu toate cã
legãtura poate fi influenþatã de interferenþa datoratã ecranãrii produse de p
sau de alte aparate electronice.
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dispozitive compatibile Bluetooth care acceptã profilul fãrã comenzi manua
(În acest caz, “Profil” înseamnã un set de comenzi Bluetooth pe care telefon
le foloseºte pentru comanda setului auto cu comunicaþie fãrã fir).

Setul auto cu comunicaþie fãrã fir respectã ºi se bazeazã pe specificaþia 
Bluetooth 1.1. Totuºi, interoperabilitatea dintre setul auto cu comunicaþie f
fir ºi alte aparate care funcþioneazã prin tehnologia radio Bluetooth nu este
garantatã, deoarece depinde de compatibilitatea acestora. Pentru informaþ
suplimentare privind compatibilitatea dintre setul auto cu comunicaþie fãrã
alte aparate care funcþioneazã prin tehnologia radio Bluetooth, luaþi legãtu
distribuitorul Dvs.

■ Cartela din pachetul de vânzare
Cartela conþine codul generic Bluetooth (0000) de care aveþi nevoie pentru 
asocia telefonul Dvs. cu setul auto cu comunicaþie fãrã fir. Pãstraþi aceastã c
într-un loc sigur. 

Pentru detalii privind utilizarea codului, consultaþi Prima punere în funcþiun
setului auto la pagina 9.
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■ Câteva reguli practice pentru utilizarea accesoriilor
• Verificaþi periodic dacã toate accesoriile instalate în autovehicul sunt montate 
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corect ºi funcþioneazã corespunzãtor.

• Instalarea unor astfel de accesorii destinate autoturismelor trebuie fãcu
numai de personal calificat.

• Folosiþi numai accesorii care au fost aprobate de producãtorul telefonul
Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã p
telefon ºi poate constitui un pericol.
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Observaþie:  În unele situaþii, utilizarea aparatelor cu transmisie radio poat
restricþionatã. Respectaþi restricþiile impuse ºi þineþi cont de toate semnaliz
ºi instrucþiunile privitoare la aparatura cu transmisie radio.

■ Prezentare generalã
Setul auto cu comunicaþie fãrã fir este comandat cu butonul de comandã la
distanþã CU-2.

Elementele componente ale butonului de comandã sunt descrise mai jos. Pe
informaþii privind alte pãrþi componente ale setului auto, consultaþi ghidul 
instalare livrat împreunã cu acesta. 

1 - Buton: Rãspunde la un apel sau terminã o convorbire. De asemenea, ac
buton poate fi utilizat pentru apelare vocalã, pentru reapelare ºi pentru 
comutarea unei convorbiri active între setul auto ºi telefon.
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2 - Inel: Regleazã volumul în difuzorul setului auto. Dacã rotiþi inelul în sens orar, 
volumul sonor creºte. Dacã rotiþi inelul în sens antiorar, volumul sonor scade.
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3 - Indicator luminos: Indicã starea curentã a legãturii Bluetooth dintre tel
Dvs. ºi setul auto. Când indicatorul este aprins, telefonul Dvs. este conectat 
setul auto.

4 - Cablu de conexiune: Face legãtura între butonul de comandã la distan
unitatea fãrã comenzi manuale HF-1W.

■ Prima punere în funcþiune a setului auto
1. Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit.

2. Porniþi setul auto: Cuplaþi contactul autoturismului Dvs.

3. Intraþi în meniul Bluetooth al telefonului ºi asiguraþi-vã cã funcþia Bluet
este activatã.

4. Intraþi în submeniul în care puteþi seta telefonul sã caute dispozitive Blue
ºi porniþi cãutarea.

Telefonul va cãuta toate dispozitivele Bluetooth care se aflã în interiorul
raze de 10 metri ºi le va afiºa sub formã de listã.

5. Selectaþi din listã setul auto.

6. Introduceþi codul pentru a asocia (“a împerechea”) setul auto cu telefon
Codul este înscris pe cartela din pachetul de vânzare al setului auto c
comunicaþie fãrã fir.
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Dupã ce aþi introdus codul, telefonul Dvs. devine telefonul implicit care 
foloseºte setul auto, dacã setul auto nu a fost asociat anterior cu un alt 
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telefon. Consultaþi Utilizarea setului auto cu mai multe telefoane la pag

Indicatorul luminos al butonului de comandã la distanþã se aprinde iar s
auto apare în meniul telefonului în care puteþi vedea aparatele Bluetoot
asociate cu telefonul Dvs. în momentul respectiv.

7. Începeþi sã utilizaþi setul auto ºi butonul de comandã la distanþã (consul
pagina 11).
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distanþã

Înainte de a utiliza setul auto, asiguraþi-vã cã

• cheia de contact a autoturismului este pe poziþia pornit.

• setul auto este asociat ºi conectat la telefonul Dvs. Pentru asocierea setu
auto, consultaþi Prima punere în funcþiune a setului auto la pagina 9. Pe
conectarea setului auto, consultaþi mai jos Conectarea setului auto asoc
telefonul Dvs.

• telefonul Dvs. se aflã la mai puþin de 10 metri distanþã de unitatea fãrã 
comenzi manuale, iar între aceste aparate nu existã obstacole, cum ar fi
sau alte aparate electronice.

Pentru utilizarea setului auto cu mai multe telefoane, consultaþi pagina 15.

■ Conectarea setului auto asociat la telefonul Dvs.
Pentru a conecta setul auto la telefonul Dvs., cuplaþi contactul autoturismu
efectuaþi conectarea din meniul Bluetooth de pe telefon.

Reþineþi cã la cuplarea contactului autoturismului se realizeazã automat 
conectarea numai dacã aþi setat telefonul sã accepte cererile de conectare 
Bluetooth fãrã o autorizare din partea Dvs. În cazul telefoanelor Nokia, aces



12

lucru se poate realiza prin modificarea setãrilor pentru aparate asociate în 
meniul Bluetooth

nice în 

pãsat 
mele 

vul 

ru 
tru 

a. 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pentru deconectarea setului auto de la telefon, consultaþi pagina 14.

■ Efectuarea unui apel
Când setul auto este conectat la telefonul Dvs., puteþi efectua apeluri telefo
mod obiºnuit.

■ Apelarea vocalã
Dacã nu este nici o convorbire în curs de desfãºurare, apãsaþi ºi menþineþi a
butonul pânã când auziþi un ton care vã indicã faptul cã puteþi pronunþa nu
dorit ca indicativ vocal. Pronunþaþi indicativul vocal. Telefonul redã indicati
vocal ºi apeleazã numãrul respectiv de telefon. 

Puteþi, de asemenea, sã activaþi apelarea vocalã folosind telefonul Dvs. Pent
detalii privind utilizarea apelãrii vocale, consultaþi ghidul utilizatorului pen
telefonul Dvs.

■ Preluarea unui apel ºi terminarea unei convorbiri
Când primiþi un apel, veþi auzi un sunet de apel selectat pe telefonul Dvs.

Apãsaþi butonul pentru a rãspunde la apel sau pentru a termina convorbire
De asemenea, puteþi prelua apelul ºi puteþi termina convorbirea folosind 
telefonul Dvs.
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■ Respingerea unui apel
Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la apel, apãsaþi de douã ori scurt butonul.

e 
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■ Rãspuns automat
Dacã în telefon este activatã funcþia de rãspuns automat, telefonul rãspund
automat la apelul intrat dupã un prim sunet de apel.

■ Reapelarea ultimului numãr format
Apãsaþi de douã ori scurt butonul în timp ce nu se aflã în desfãºurare nici o
convorbire.

■ Reglarea volumului sonor în difuzorul setului auto
Rotiþi inelul din jurul butonului în sens orar pentru a mãri volumul ºi în sens
antiorar pentru a-l reduce. 

■ Comutarea convorbirii între setul auto ºi telefon
Puteþi comuta apelul activ de pe setul auto pe telefon ºi invers. Apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul sau folosiþi funcþia corespunzãtoare a telefonulu
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Dacã este activatã funcþia de suprimare a sunetului aparatului de radio, sono
acestuia este suprimat când efectuaþi sau primiþi un apel. 

Pentru a activa aceastã funcþie, consultaþi ghidul de instalare a setului auto.

■ Senzorul de contact
Dacã funcþia de senzor al aprinderii este activatã, setul auto este oprit autom
câteva secunde dupã decuplarea cheii de contact.

Activarea acestei funcþii poate preveni epuizarea accidentalã a acumulatoru
auto; consultaþi ghidul de instalare a setului auto.

■ Deconectarea setului auto de la telefon
Puteþi deconecta setul auto de la telefon, de exemplu în cazul în care doriþi s
folosiþi un alt aparat Bluetooth cu telefonul Dvs.

Setul auto poate fi deconectat într-unul din urmãtoarele moduri:

• Decuplaþi cheia de contact. Dacã aveþi o convorbire în curs de desfãºurare
setul auto va fi deconectat numai dupã terminarea convorbirii. SAU:

• Deconectaþi setul auto în meniul Bluetooth din telefon.

Setul auto se va deconecta ºi dacã mutaþi telefonul la o distanþã mai mare de
metri de blocul fãrã comenzi manuale.

Reþineþi cã, pentru deconectare, nu trebuie sã ºtergeþi asocierea cu setul aut
Când veþi reconecta setul auto deja asociat, nu vi se va mai solicita codul.
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■ Utilizarea setului auto cu mai multe telefoane
Setul auto poate fi asociat cu cel mult 8 telefoane dar, în orice moment, el poate fi 
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conectat numai cu un singur telefon. Lista cu informaþii de asociere a setulu
nu se umple niciodatã deoarece al 8-lea slot de asociere rãmâne întotdeaun
pentru utilizare.

Cel de-al 8-lea slot poate fi refolosit fãrã a reseta celelalte asocieri. Dacã un
9-lea utilizator încearcã sã asocieze aparatul sãu cu telefonul, informaþiile 
asociere pentru cel de-al 8-lea slot vor fi ºterse automat ºi înlocuite cu 
informaþiile utilizatorului pentru cel de-al 9-lea slot.

Primul telefon care a fost asociat cu setul auto este numit “telefon implicit”
Ultimul telefon care a fost asociat cu setul auto este numit “ultimul telefon
utilizat”.

Dacã este cuplat contactul autovehiculului iar în vecinãtate existã mai mul
telefoane asociate, setul auto încearcã sã gãseascã “telefonul implicit” în in
de câteva secunde.

Dacã setul auto nu se poate conecta la “telefonul implicit” (de exemplu dac
respectivul telefon este oprit sau utilizatorul sãu respinge conectarea), setu
încearcã sã se conecteze în interval de câteva secunde la “ultimul telefon ut

Dupã aceasta, puteþi sã vã conectaþi la setul auto din meniul Bluetooth de p
telefon.

Pentru a utiliza setul auto cu un telefon asociat care nu este nici “telefonul 
implicit” ºi nici “ultimul telefon utilizat”, efectuaþi conectarea din meniul 
Bluetooth de pe telefon.
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■ Resetarea setului auto
Puteþi readuce setãrile setului auto la valorile lor originale, de exemplu pentru a 
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schimba utilizatorul implicit al setului auto. 

Când resetaþi setul auto, toate setãrile sale, inclusiv informaþiile de asociere
ºterse.

Pentru a reseta setul auto: Asiguraþi-vã cã setul auto este oprit. Apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul de comandã la distanþã timp de circa 10 secunde
când indicatorul luminos începe sã clipeascã. Dupã resetarea setului auto, a
emite douã bipuri.



17

Îngrijire ºi întreþinere

iectate 
ai jos 

 mulþi 

la 
ine 

 la 

 

 
 
 ce 

ndã la 

 
tronice 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Setul auto cu comunicaþie fãrã fir ºi butonul de comandã la distanþã sunt produse pro
ºi realizate la un nivel superior de calitate ºi trebuie tratate cu atenþie. Sugestiile de m
vã ajutã sã respectaþi condiþiile de garanþie ºi sã puteþi folosi aceste produse timp de
ani.

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

• Pãstraþi în stare uscatã setul auto cu comunicaþie fãrã fir ºi butonul de comandã 
distanþã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþ
substanþe care corodeazã circuitele electronice.

• Nu folosiþi ºi nu pãstraþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir ºi butonul de comandã
distanþã în spaþii cu praf sau murdare. Elementele lor mobile se pot defecta.

• Nu folosiþi ºi nu pãstraþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir ºi butonul de comandã
la distanþã în zone cu temperaturi ridicate. Temperaturile înalte pot scurta viaþa 
dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi deforma sau topi anumite 
componente din material plastic.

• Nu folosiþi ºi nu pãstraþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir ºi butonul de comandã
la distanþã în zone cu temperaturi scãzute. Când aparatul se încãlzeºte (revine la
temperaturã normalã), umezeala poate forma condens în interiorul acestuia, ceea
poate duce la deteriorarea plãcilor cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir sau butonul de coma
distanþã. Intervenþiile necalificate pot duce la deteriorarea acestora.

• Nu scãpaþi pe jos, nu loviþi ºi nu zdruncinaþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir sau
butonul de comandã la distanþã. Manipularea durã poate deteriora circuitele elec
interne. 
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• Nu utilizaþi substanþe chimice agresive, solvenþi sau detergenþi puternici pentru a curãþa 
setul auto cu comunicaþie fãrã fir sau butonul de comandã la distanþã. 
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• Nu vopsiþi setul auto cu comunicaþie fãrã fir sau butonul de comandã la distanþã.
Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea optimã.

Dacã setul auto cu comunicaþie fãrã fir sau butonul de comandã la distanþã nu funcþi
corespunzãtor, duceþi-le la cea mai apropiatã unitate de service specializat. Personal
acesteia vã va ajuta ºi va efectua operaþiile de service în caz de necesitate.


