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VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednos» vyhlasujeme, ¾e výrobok 
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CK-1W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. 
Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokume
v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané.

Nokia a Connecting Nokia sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami 
spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumen
by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo
a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akok
spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame ¹kody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa ¾iadne záruky akéhokoåvek druh
výslovné alebo implikované, súvisiace so správnos»ou, spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto dokum
vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateånosti a vhodnosti na urèitý úèel, okr
záruk, ktoré stanovuje prislu¹ný právny predpis. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek
dokument upravi» alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u najbli¾¹ieho p
spoloènosti Nokia.

Na pou¾ívanie zariadení Bluetooth v niektorých krajinách sa mô¾u vz»ahova» obmedzenia. Viac in
vám poskytnú miestne úrady.
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Bezdrôtovú automobilovú súpravu CK-1W mô¾ete bez káblov pripoji» ku 
kompatibilnému telefónu, ktorý podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetoo
Hlavnými èas»ami Bezdrôtovej automobilovej súpravy sú handsfree jednotk
(HF-1W) a tlaèidlo diaåkového ovládania (CU-2).

Pozorne si preèítajte tento návod na pou¾itie skôr, ne¾ zaènete Bezdrôtovú 
automobilovú súpravu pou¾íva». Ïal¹ie informácie nájdete v návode na pou
svojho telefónu. Nepou¾ívajte tento návod na pou¾itie Bezdrôtovej automob
súpravy CK-1W namiesto návodu na pou¾itie svojho telefónu, v ktorom sú 
uvedené dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be.

Tento návod na pou¾itie popisuje hlavne pou¾itie tlaèidla diaåkového ovláda
CU-2. Informácie o ïal¹ích èastiach Bezdrôtovej automobilovej súpravy si 
vyhåadajte v návode na in¹taláciu, ktorý ste dostali spolu so súpravou.

� Bezdrôtová technológia Bluetooth
Preto¾e Bluetooth zariadenia komunikujú pomocou rádiových vµn, vá¹ Bluet
telefón a Bezdrôtová automobilová súprava sa nemusia nachádza» na dohåa
seba. Telefón mô¾ete ma» napríklad ulo¾ený v aktovke a pritom mô¾e by» 
prepojený s Bezdrôtovou automobilovou súpravou. Staèí, ak sa obe zariaden
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nachádzajú vo vzdialenosti neprevy¹ujúcej 10 metrov od seba, aj keï spojenie 
mô¾u ru¹i» preká¾ky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia.
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Bezdrôtová automobilová súprava je ¹peciálne skon¹truovaná pre telefóny N
ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Súpravu v¹ak mô¾ete 
pou¾íva» s ktorýmkoåvek kompatibilným Bluetooth zariadením, ktoré podpo
Handsfree profil. („Profil” v tomto prípade znamená súbor Bluetooth príkazo
ktoré telefón pou¾íva na ovládanie Bezdrôtovej automobilovej súpravy.)

Bezdrôtová automobilová súprava je kompatibilná s Bluetooth ¹pecifikáciou
vyu¾íva ju. Spoluprácu medzi Bezdrôtovou automobilovou súpravou a ïal¹ím
produktmi s bezdrôtovou technológiou Bluetooth v¹ak nemo¾no zaruèi», pre
závisí od kompatibility. Viac informácií o kompatibilite medzi Bezdrôtovou 
automobilovou súpravou a ïal¹ími produktmi s bezdrôtovou technológiou 
Bluetooth si vy¾iadajte od predajcu.

� Karta v predajnom balení
Na karte je uvedený základný prístupový kód Bluetooth (0000), ktorý potreb
pre párovanie svojho telefónu s Bezdrôtovou automobilovou súpravou. Kart
uschovajte na bezpeènom a chránenom mieste. 

Podrobnej¹ie sa o pou¾ití prístupového kódu dozviete v èasti Prvé uvedenie 
súpravy do prevádzky na strane 8.
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� Niekoåko praktických pravidiel pre pou¾ívanie tohoto 
doplnku

právne 
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ch 
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• Pravidelne kontrolujte, ¾e v¹etky doplnky, in¹talované vo vozidle, sú upevnené a s
pracujú.

• In¹taláciu komplexných automobilových doplnkov smú vykonáva» iba kvalifikova
pracovníci.

• Pou¾ívajte iba doplnky, schválené výrobcom telefónu. Pri pou¾ití akýchkoåvek iný
typov mô¾u strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa na telefón, a
vystavujete sa nebezpeèenstvu.
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Upozornenie:  Pre pou¾ívanie bezdrôtových zariadení mô¾u v istých
situáciách plati» obmedzenia. Re¹pektujte v¹etky obmedzenia a ria
v¹etkými znaèkami a príkazmi, týkajúcimi sa bezdrôtových zariaden

� Prehåad
Bezdrôtová automobilová súprava sa ovláda tlaèidlom diaåkového 
ovládania CU-2.

Ïalej uvádzame popis súèastí tlaèidla diaåkového ovládania. Informácie o ï
èastiach automobilovej súpravy si vyhåadajte v návode na in¹taláciu, ktorý s
dostali spolu so súpravou. 

1 - Ovládacie tlaèidlo: Prijíma alebo ukonèuje hovor. Toto tlaèidlo mô¾ete 
aj pre voåbu hlasom, opakovanie voåby a prepínanie aktívneho hovoru medz
automobilovou súpravou a telefónom.
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2 - Prstenec: Slú¾i na nastavenie hlasitosti reproduktora automobilovej súpravy. 
Pri pootoèení prstenca v smere hodinových ruèièiek sa hlasitos» zvý¹i. Pri 
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pootoèení prstenca proti smeru hodinových ruèièiek sa hlasitos» zní¾i.

3 - Indikaèná kontrolka: Informuje o aktuálnom stave Bluetooth prepojen
medzi va¹ím telefónom a automobilovou súpravou. Keï svetlo svieti, je vá¹ t
pripojený k súprave.

4 - Prípojný kábel: Pripája tlaèidlo diaåkového ovládania k handsfree 
jednotke HF-1W.

� Prvé uvedenie súpravy do prevádzky
1. Presvedète sa, ¾e vá¹ telefón je zapnutý.

2. Zapnite automobilovú súpravu: Zapnite zapaåovanie auta.

3. Vstúpte do Bluetooth menu telefónu a presvedète sa, ¾e je aktivovaná fu
Bluetooth.

4. Vstúpte do submenu, v ktorom mô¾ete telefón nastavi», aby vyhåadal 
Bluetooth zariadenia, a spustite vyhåadávanie.

Telefón vyhåadá v¹etky Bluetooth zariadenia, ktoré sa nachádzajú v okru
10 metrov, a zobrazí ich zoznam.

5. Vyberte zo zoznamu automobilovú súpravu.

6. Zadajte prístupový kód, aby sa súprava priradila („spárovala") k vá¹mu te
a pripojila sa k nemu. Prístupový kód je vyznaèený na karte, ktorú nájd
predajnom balení Bezdrôtovej automobilovej súpravy.
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Po zadaní prístupového kódu sa vá¹ telefón stane predvoleným telefónom, 
ktorý pou¾íva automobilovú súpravu, pokiaå ste súpravu u¾ predtým 

j 

ilová 
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nespárovali s iným telefónom. Pozrite si aj èas» Pou¾ívanie automobilove
súpravy s niekoåkými telefónmi na strane 14.

Rozsvieti sa svetlo kontrolky na tlaèidle diaåkového ovládania a automob
súprava sa zobrazí v menu telefónu v zozname zariadení, ktoré sú práve 
spárované s va¹ím telefónom.

7. Zaènite pou¾íva» automobilovú súpravu a tlaèidlo diaåkového ovládania 
(pozrite si stranu 10).
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ovládania

Pred pou¾itím automobilovej súpravy sa presvedète, ¾e

• je zapnuté zapaåovanie auta.

• súprava je spárovaná a prepojená s va¹ím telefónom. O párovaní automo
súpravy sa viac dozviete v èasti Prvé uvedenie súpravy do prevádzky na 
strane 8. O pripojení automobilovej súpravy sa viac dozviete v nasledujú
èasti Pripojenie spárovanej automobilovej súpravy k vá¹mu telefónu.

• vá¹ telefón sa nachádza vo vzdialenosti do 10 metrov od handsfree jedn
medzi handsfree jednotkou a telefónom sa nenachádzajú ¾iadne preká¾k
steny, ani iné elektronické zariadenia.

O pou¾ívaní automobilovej súpravy s niekoåkými telefónmi sa viac dozviete 
strane 14.

� Pripojenie spárovanej automobilovej súpravy k vá¹m
telefónu

Aby sa súprava pripojila k vá¹mu telefónu, zapnite zapaåovanie auta alebo 
vytvorte prepojenie v Bluetooth menu telefónu.

Upozoròujeme, ¾e po zapnutí zapaåovania sa automaticky vytvorí prepojeni
ak je telefón nastavený tak, aby akceptoval po¾iadavky na Bluetooth spojen
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vá¹ho povolenia. U telefónov Nokia to dosiahnete zmenou nastavení pre párované 
zariadenia v menu Bluetooth.

aznie 
 
volí 

í 

fóne.

ením 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

O tom, ako súpravu od telefónu odpoji», sa dozviete na strane 13.

� Volanie
Keï je automobilová súprava pripojená k telefónu, mô¾ete z telefónu vola» 
obvyklým spôsobom.

� Hlasová voåba
Keï neprebieha ¾iadny hovor, stlaète a pridr¾te ovládacie tlaèidlo, kým nez
tón, ktorý signalizuje, ¾e mô¾ete vyslovi» meno, ktoré pou¾ívate ako hlasovú
menovku. Vyslovte hlasovú menovku. Telefón hlasovú menovku prehrá a na
príslu¹né telefónne èíslo. 

Hlasovú voåbu mô¾ete aktivova» aj z vá¹ho telefónu. Podrobnosti o pou¾ívan
hlasovej voåby nájdete v návode na pou¾itie svojho telefónu.

� Prijatie a ukonèenie hovoru
Keï dostanete hovor, budete poèu» vyzváòací tón, nastavený na va¹om tele

Stlaèením ovládacieho tlaèidla prijmete prichádzajúci hovor a ïal¹ím stlaè
hovor ukonèíte. Hovor mô¾ete prija» a ukonèi» aj cez svoj telefón.
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� Odmietnutie hovoru
Ak nechcete prija» hovor, dvakrát krátko stlaète ovládacie tlaèidlo.
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� Automatické prijatie
Ak je na va¹om telefóne aktivovaná funkcia Automatické prijatie, telefón 
automaticky prijme prichádzajúci hovor po jednom zazvonení.

� Opakovanie voåby predchádzajúceho èísla
Keï neprebieha ¾iadny hovor, dvakrát krátko stlaète ovládacie tlaèidlo.

� Nastavenie hlasitosti reproduktora súpravy
Pootoète prstenec okolo ovládacieho tlaèidla v smere hodinových ruèièiek, 
chcete zvý¹i» hlasitos», alebo proti smeru hodinových ruèièiek, ak ju chcete 

� Prepínanie hovoru medzi automobilovou súpravou 
telefónom

Aktívny hovor mô¾ete prepnú» zo súpravy na telefón alebo naopak. Stlaète a
pridr¾te ovládacie tlaèidlo alebo pou¾ite príslu¹nú funkciu na telefóne.

� Stí¹enie autorádia
Keï je aktivovaná funkcia stí¹enia autorádia, nastaví sa hlasitos» autorádia 
volaní alebo prijatí hovoru automaticky na minimum. 
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Návod na aktiváciu tejto funkcie nájdete v návode na in¹taláciu automobilovej 
súpravy.
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� Senzor zapaåovania
Keï je aktivovaná funkcia senzora zapaåovania, súprava sa automaticky vyp
niekoåko sekúnd po tom, ako vypnete zapaåovanie.

Aktiváciou tejto funkcie mô¾ete zabráni» tomu, aby sa nedopatrením vybila
batéria automobilu, pozrite si návod na in¹taláciu automobilovej súpravy.

� Odpojenie automobilovej súpravy od telefónu
Súpravu mô¾ete odpoji» od telefónu, napríklad keï chcete s telefónom pou¾
Bluetooth zariadenie.

Súpravu mô¾ete odpoji» nasledujúcimi spôsobmi:

• Vypnutím zapaåovania auta. Ak máte na telefóne hovor, súprava sa odpo
po ukonèení hovoru. Alebo:

• Odpojením súpravy v Bluetooth menu telefónu.

Súprava sa odpojí aj v prípade, keï presuniete telefón do vzdialenosti viac n
metrov od handsfree jednotky.

Upozoròujeme, ¾e pre odpojenie súpravy nie je potrebné vymaza» jej párova
telefónom. Pri ïal¹om pripojení spárovanej súpravy nebude telefón vy¾adov
prístupový kód.
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� Pou¾ívanie automobilovej súpravy s niekoåkými 
telefónmi
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Súpravu mo¾no spárova» a¾ s 8 telefónmi, ale mô¾e by» pripojená v¾dy iba k
jednému telefónu. Zoznam párovacích informácií automobilovej súpravy ni
nebude obsadený, preto¾e 8. párovacia pozícia je v¾dy k dispozícii pre pou¾i

8. párovaciu pozíciu mo¾no opakovane pou¾íva» bez toho, aby ste resetoval
v¹etky párovacie informácie. Ak sa 9. u¾ívateå pokú¹a spárova» svoj telefón, 
informácie v 8. párovacej pozícii sa vyma¾ú a nahradia sa informáciami o te
9. u¾ívateåa.

Telefón, ktorý bol so súpravou spárovaný ako prvý, sa nazýva „predvolený te
Telefón, ktorý bol so súpravou pou¾ívaný naposledy, sa nazýva „naposledy p
telefón.”

Ak zapnete zapaåovanie a v okolí sa nachádza niekoåko spárovaných telefón
súprava sa pokúsi v priebehu niekoåkých sekúnd vyhåada» „predvolený telefó

Ak sa súprava nemô¾e pripoji» k „predvolenému telefónu,” (napríklad preto¾
vypnutý alebo jeho u¾ívateå odmietol pripojenie), súprava sa pokúsi v priebe
niekoåkých sekúnd pripoji» k „naposledy pou¾itému telefónu.” 

Následne sa mô¾ete pripoji» k automobilovej súprave v Bluetooth menu tele

Ak chcete pou¾i» automobilovú súpravu s párovaným telefónom, ktorý nie je
„predvoleným telefónom,” ani „naposledy pou¾itým telefónom,” vytvorte 
prepojenie v Bluetooth menu telefónu.
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� Resetovanie automobilovej súpravy
Automobilovú súpravu mô¾ete resetova», èím obnovíte jej pôvodné nastavenia, 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

napríklad ak chcete zmeni» predvoleného pou¾ívateåa súpravy. 

Pri resetovaní automobilovej súpravy sa vyma¾ú v¹etky nastavenia, vrátane
párovacích informácií.

Ak chcete resetova» automobilovú súpravu, postupujte takto: Presvedète
súprava je vypnutá. Stlaète a pridr¾te tlaèidlo diaåkového ovládania asi na 1
sekúnd, kým nezaène blika» indikaèná kontrolka. Po resetovaní súprava dvak
zapípa.
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Starostlivos» a údr¾ba
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Va¹a Bezdrôtová automobilová súprava a tlaèidlo diaåkového ovládania sú výrobky so
¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s nimi zaobchádzali pozorn
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky záruèné podmienky a zabezpe
mnohoroèné pou¾ívanie týchto výrobkov.

• V¹etky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Udr¾iavajte Bezdrôtovú automobilovú súpravu a tlaèidlo diaåkového ovládania v s
Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spô
koróziu elektronických obvodov.

• Nepou¾ívajte Bezdrôtovú automobilovú súpravu alebo tlaèidlo diaåkového ovláda
v pra¹nom, zneèistenom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu ich pohyblivých èastí

• Neprechovávajte Bezdrôtovú automobilovú súpravu alebo tlaèidlo diaåkového ov
v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu niektorých
plastov.

• Neprechovávajte Bezdrôtovú automobilovú súpravu alebo tlaèidlo diaåkového ov
v chladnom prostredí. Po zahriatí (na normálnu teplotu) sa v ich vnútri mô¾e vytv
vlhkos», ktorá mô¾e spôsobi» po¹kodenie dosiek s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa otvori» Bezdrôtovú automobilovú súpravu alebo tlaèidlo diaåkové
ovládania. Neodborná manipulácia mô¾e spôsobi» ich po¹kodenie.

• Bezdrôtovú automobilovú súpravu a tlaèidlo diaåkového ovládania nevystavujte 
nárazom, úderom a otrasom. Hrubým zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné 
s elektronickými obvodmi. 
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• Na èistenie Bezdrôtovej automobilovej súpravy a tlaèidla diaåkového ovládania 
nepou¾ívajte agresívne chemikálie, rozpú¹»adlá alebo silné detergenty. 

 Farba 

vníci 
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• Bezdrôtovú automobilovú súpravu alebo tlaèidlo diaåkového ovládania nefarbite.
mô¾e zanies» pohyblivé èasti a znemo¾ni» ich správne fungovanie.

Ak Bezdrôtová automobilová súprava alebo tlaèidlo diaåkového ovládania správne 
nefunguje, zverte ich najbli¾¹iemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho praco
vám pomô¾u a v prípade potreby sa postarajú o servis.


