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Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Poru¹enie týchto pravidiel mô¾e by» nebezpeè
alebo protizákonné. Ïal¹ie podrobnej¹ie informácie nájdete v tomto návode na pou¾i

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruky
ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Va¹ou prvoradou staros»ou pri ¹ofé
musí by» bezpeènos» cestnej premávky.

ODBORNÁ IN©TALÁCIA A SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

VÝMENA POISTIEK
Vyhorenú poistku nahraïte poistkou rovnakého typu a veåkosti. Nikdy 
nepou¾ívajte vy¹¹ie dimenzovanú poistku!

DOPLNKY
Pou¾ívajte iba schválené doplnky. Nepripájajte na nekompatibilné výrobk
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Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky podmie
záruky.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto návode.

• Na èistenie automobilovej súpravy nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Automobilovú súpravu nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti a znemo¾ni»
správne fungovanie.

V¹etky uvedené odporúèania sa vz»ahujú rovnako na automobilovú súpravu, ako aj na
doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbli¾¹iemu
autorizovanému servisnému stredisku.
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In¹talácia automobilovej súpravy v kabíne vozidla

Automobilová súprava Nokia CK-10 bola skon¹truovaná pre in¹taláciu 
v motorových vozidlách. Svoj mobilný telefón mô¾ete obsluhova» v handsfr
re¾ime a nabíja» batériu telefónu.Súprava je neobyèajne kompaktná a pozos
z handsfree jednotky a mikrofónu.Súpravu mô¾ete nain¹talova» rýchlo a 
jednoducho. Staèí do handsfree jednotky zapoji» napájací kábel, reprodukto
jednu z liniek systémového kábla.
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■ Prehåad
Uvádzame zoznam súèastí automobilovej súpravy (1-7) a voliteåných dopln
(8-12), o ktoré mo¾no súpravu roz¹íri».

1. Handsfree jednotka HF-7 so zabudovaným mikrofónom

2. Montá¾na doska HH-8 pre upevnenie handsfree jednotky

3. Reproduktor SP-3

4. Systémový kábel CA-46, ktorý prepája dr¾iak kompatibilného telefónu 
s handsfree jednotkou.

5. Systémový kábel CA-47, ktorý prepája kompatibilný mobilný telefón pria
s handsfree jednotkou.

6. Napájací kábel CA-60P pre prepojenie handsfree jednotky s 12V autobat

7. Podlo¾ka HH-9 pre upevnenie anténových väzobných èlenov AD-14, AXF
alebo AXF- 15S

8. Prídavný kompatibilný mikrofón, napríklad mikrofón MP-2 pre in¹taláciu
vozidla (voliteåný).

9. Anténový väzobný èlen pre prepojenie externej antény pri pou¾ívaní dr¾i
telefónu (voliteåný)

10.Aktívny dr¾iak mobilného telefónu pre pripojenie kompatibilného mobiln
telefónu (predáva sa osobitne)
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11.Pasívny dr¾iak mobilného telefónu pre in¹taláciu kompatibilného mobilného 
telefónu (predáva sa osobitne)
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12.GSM anténa (voliteåná)

Uchovávajte v¹etky drobné súèiastky mimo dosahu malých detí.

■ Konfigurácia
Automobilovú súpravu CK-10 mo¾no in¹talova» niekoåkými spôsobmi: Na 
nasledujúcich obrázkoch vidno príklady typických variantov in¹talácie. Kým
pristúpite k in¹talácii, poraïte sa s odborníkom, aká konfigurácia najlep¹ie 
vyhovuje va¹im potrebám.

Súprava do auta s pasívnym dr¾iakom telefónu
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 Súprava do auta s aktívnym dr¾iakom telefónu

Súprava do auta s osobitným anténovým väzobným èlenom a externou antén
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produkty. Kým pristúpite k in¹talácii, poraïte sa s odborníkom, aké doplnky
najlep¹ie vyhovujú va¹im potrebám.

Mikrofón (súèas» 8)
Handsfree jednotka HF-7 sa dodáva so zabudovaným vysoko kvalitným 
mikrofónom. K súprave mô¾ete pripoji» aj externý mikrofón (napríklad 
mikrofón MP-2), ak to vyhovuje va¹im potrebám.

Upozornenie: Pou¾itie iného mikrofónu ne¾ toho, ktorý sa dodáva
s automobilovou súpravou CK-10, mô¾e nepriaznivo ovplyvni» kva
prenosu.

Dr¾iak telefónu (pasívny – súèas» 11, aktívny - súèas» 10)
Aby ste mohli zapoji» kompatibilný mobilný telefón, potrebujete dr¾iak telef
(nie je súèas»ou predajného balenia). Pre rozlièné modely telefónov sa dodá
rozlièné dr¾iaky telefónov.

Anténový väzobný èlen (súèas» 9)
Mô¾ete si nain¹talova» osobitný anténový väzobný èlen (nie je súèas»ou 
predajného balenia) pre prepojenie s externou anténou. Pre mobilné telefón
dr¾iaky telefónov sa dodáva ¹iroký sortiment anténových väzobných èlenov
Anténový väzobný èlen zlep¹uje príjem mobilného telefónu vo vozidle.
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GSM anténa (súèas» 12)
Kompatibilná GSM anténa (nie je súèas»ou predajného balenia) umo¾òuje 
dosiahnu» optimálnu bezdrôtovú komunikáciu. Aby ste mohli pou¾i» externú
anténu, potrebujete anténový väzobný èlen a/alebo kompatibilný dr¾iak tele
(predáva sa osobitne).

Upozornenie: Ak máte in¹talovanú vonkaj¹iu anténu, nezabudnit
pre dodr¾anie po¾iadaviek na rádiofrekvenènú expozíciu pre mobi
vysielacie zariadenia je potrebné udr¾iava» medzi anténou a v¹etk
osobami minimálnu vzdialenos» 20 cm (8 palcov).
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■ Bezpeènostné informácie
Pri in¹talácii automobilovej súpravy dodr¾te nasledujúce základné bezpeèno
pravidlá.

• Upozoròujeme, ¾e pokyny v tomto návode na in¹taláciu sú v¹eobecnými 
pravidlami, ktoré sa vz»ahujú na in¹taláciu súpravy CK-10 do automobilu
Vzhåadom na ¹iroké spektrum typov a modelov automobilov tento návod
nemô¾e zohåadni» individuálne technické po¾iadavky pre konkrétne typy
vozidiel. Obrá»te sa na výrobcu vozidla po ïal¹ie podrobné informácie pr
príslu¹ný typ vozidla.

• Pred zaèatím in¹talácie sa presvedète, ¾e zapaåovanie je vypnuté a odpoj
batériu automobilu. Zabezpeète, aby nedopatrením nemohlo dôjs» k jej 
zapojeniu.

• Súèas»ou moderných automobilových systémov je palubný poèítaè, kde s
ulo¾ené kåúèové parametre vozidla. Nesprávne odpojenie autobatérie mô
spôsobi» stratu dát, ktorá si vy¾iada pracnú reinicializáciu systému. Ak m
akékoåvek obavy, obrá»te sa pred zaèatím in¹talaèných prác na predajcu
automobilu. 

• Dr¾iak telefónu je treba upevni» na handsfree jednotku v aute v oblasti 
palubnej dosky, kde je displej jasne viditeåný pre u¾ívateåa a pritom neru
riadenie a prevádzku vozidla. Tlaèidlá telefónu musia by» v pohodlnom d
u¾ívateåa.
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riadenia a brzdového systému alebo ktoréhokoåvek systému, dôle¾itého p
riadnu prevádzku auta. Ubezpeète sa, ¾e dráhy, ktorými sa rozpína airbag
sú nijakým spôsobom blokované alebo obmedzené.

• Poèas práce v aute nefajèite. Presvedète sa, ¾e v okolí nie je ¾iadny zdroj 
alebo plameòa.

• Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedosta
tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektron
systémy vstrekovania paliva, elektronické protipreklzové brzdné systémy
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). V prípa
zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke takéhoto systému, obrá»
na výrobcu vá¹ho automobilu.

• Súpravu nein¹talujte do oblasti nárazu hlavy.

• Nepripájajte súèasti súpravy k vysokonapä»ovým vedeniam systému 
zapaåovania.

• Dbajte na to, aby ste poèas in¹talaèných prác nepo¹kodili elektrické kábl
palivové prívody a prívody brzdovej kvapaliny, ani bezpeènostné vybaven

• Veïte káble tak, aby neboli vystavené mechanickej námahe a opotrebov
Káble neveïte pod sedadlami automobilu a cez ostré hrany.
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■ In¹talácia súpravy do auta
Pozrite si pokyny na strane 5, kde nájdete príklad vhodnej in¹talácie zlo¾iek 
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súpravy do auta.

Musíte si tie¾ nain¹talova» dr¾iak telefónu (predáva sa osobitne), kompatibi
s mobilným telefónom, ktorý budete pou¾íva». Ak chcete nain¹talova» exter
anténu (predáva sa osobitne), potrebujete buï anténový väzobný èlen, 
kompatibilný s pou¾ívaným dr¾iakom telefónu, alebo dr¾iak telefónu so 
zabudovaným anténovým väzobným èlenom.

Pri in¹talácii handsfree jednotky dbajte na to, aby neblokovala prieduchy 
ventilácie a bola upevnená pevne s maximálnym vylúèením vibrácií. Pri mon
jednotky upevnite montá¾nu dosku, dodanú s automobilovou súpravou, a po
na òu upevnite handsfree jednotku skrutkou, ktorá prechádza cez jednotku 
dr¾iak telefónu.
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In¹talácia handsfree jednotky (iba príklad)

Pri montá¾i anténového väzobného èlena AD-14, AXF-13L alebo AXF-15S 
umiestnite medzi montá¾nu dosku a väzobný èlen podlo¾ku HH-9.

Nakoniec do vybrania vlo¾te kryt s logom Nokia a zatlaète ho na miesto.

Upevòovací diel dr¾iaka telefónu upevnite na palubnú dosku alebo na ktoré
miesto v kabíne automobilu, na ktorom bude displej pre u¾ívateåa dobre vid
a tlaèidlá mobilného telefónu budú åahko dosiahnuteåné.
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In¹talácia mikrofónu

Zabudovaný mikrofón mô¾ete nastavi» tak, aby smeroval k ústam u¾ívateåa:
uvoånite zais»ovaciu skrutku a opatrne otoète otvor mikrofónu do po¾adova
smeru. Keï je mikrofón v správnej polohe, dotiahnite skrutku.

Reproduktor SP-3
Aby ste zabezpeèili dobrú kvalitu zvuku, in¹talujte reproduktor tak, aby sme
k u¾ívateåovi. Odporúèa sa reproduktor in¹talova» minimálne vo vzdialenost
1 metra (3 stôp) od mikrofónu, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Ak chcete pre výstup zvuku pou¾i» reproduktor autorádia, in¹talovaného vo 
vozidle, po¾iadajte o odbornú radu svojho servisného technika.
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Zapojenie káblov do handsfree jednotky HF-7

Napájací kábel CA-60P
Zapojte napájací kábel do zodpovedajúcej zásuvky v handsfree jednotke. Vo
káblového zväzku je treba zapoji» podåa schémy zapojenia.

1. Èierny vodiè zapojte k uzemneniu vozidla (GND).

2. ®ltý vodiè zapojte do konektora MUTE na autorádiu. Po prijatí hovoru 
automobilová súprava prepne ¾ltý vodiè (MUTE) na zem, èím sa vypne zv
autorádia. Po ukonèení hovoru sa ¾ltý vodiè odpojí od zeme a zvuk rádia 
zapne.
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automaticky vypína».

Mô¾ete in¹talova» dodatoèné relé, prepínajúce handsfree jednotku na 
reproduktory automobilu cez ¾ltý kábel.

3. Èervený kábel pripojte na vhodné 12V vedenie, spínané kåúèikom zapaåo
Pou¾ite dodanú 2A poistku (svorka 15, káble senzora zapaåovania, IGNS)
zapnete zapaåovanie auta, automobilová súprava sa automaticky zapne.
vypnutí zapaåovania sa automobilová súprava deaktivuje. Upozoròujeme
tým sa súèasne nezapína a nevypína mobilný telefón v dr¾iaku. 
Niektoré vozidlá nie sú vybavené senzorom zapaåovania. V takomto prípa
mo¾no automobilovú súpravu pripoji» na kladnú svorku 12V autobatérie
dodanú 2A poistku. Ak takto nain¹talujete automobilovú súpravu, zostan
zapnutá, kým sa v dr¾iaku nachádza mobilný telefón.

Upozornenie: Vyhorenú poistku nahraïte poistkou rovnakého typ
veåkosti. Nikdy nepou¾ívajte vy¹¹ie dimenzovanú poistku.

Systémové káble CA-46 a CA-47
Pre prepojenie handsfree jednotky s kompatibilný mobilným telefónom sa 
pou¾ívajú dva systémové káble, v závislosti od toho, èi sa handsfree jednotk
pou¾íva s dr¾iakom telefónu alebo je zapojená priamo do mobilného telefón

Systémový kábel CA-46 zapojte do aktívneho dr¾iaka telefónu cez Pop-Port
konektor, a systémový kábel CA-47 pou¾ite, ak pou¾ívate pasívny dr¾iak tele
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■ Funkèná skú¹ka
Po in¹talácii je treba automobilovú súpravu preskú¹a», aby ste sa ubezpeèili, ¾e 
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správne funguje. Pri preverovaní funkcií zariadenia skontrolujte aj to, èi jeho
in¹talácia nijakým spôsobom neru¹í vodièa pri riadení vozidla.
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Automobilovú súpravu zapnete a vypnete otoèením kåúèika v zapaåovaní. A
v dr¾iaku nachádza mobilný telefón a je pripojený k handsfree jednotke, roz
sa kontrolka na mikrofóne a signalizuje, ¾e automobilová súprava je aktívna
odpojíte mobilný telefón, kontrolka zhasne.

Ak je automobilová súprava pripojená priamo na batériu (teda bez prepojen
vhodné 12V vedenie, spínané kåúèikom zapaåovania), zapnete automobilovú
súpravu vlo¾ením kompatibilného mobilného telefónu do dr¾iaka. Automob
súpravu vypnete vybratím telefónu z dr¾iaka (overte si typ in¹talácie).

Upozornenie: Z bezpeènostných dôvodov a aby nedopatrením ned
k vyèerpaniu autobatérie, nenechávajte mobilný telefón v dr¾iaku
opú¹»ate vozidlo.

Ak pou¾ívate dr¾iak s mo¾nos»ou zapojenia systémového kábla, umiestnite 
mobilný telefón do dr¾iaka. Ak do dr¾iaka nemo¾no zapoji» kábel, zapojte 
systémový kábel do telefónu.

Vyberte telefón z dr¾iaka, keï chcete zastavi» handsfree prevádzku. V prípad
potreby najskôr od telefónu odpojte kábel.

Podrobnosti o pou¾ívaní funkcií mobilného telefónu nájdete v návode na po
mobilného telefónu.


