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Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járha
törvénysértõ lehet. Részletesebb információ a jelen felhasználói útmutató késõbbi ré
található.

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

SZAKSZERÛ ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS SZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

BIZTOSÍTÉKCSERE
A kiolvadt biztosítékot kizárólag azzal megegyezõ típusú és méretû biztos
cseréljük ki. Soha ne használjunk nagyobb teljesítményû biztosítékot!

TARTOZÉKOK
Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjunk. 
Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.
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Kezelés és karbantartás
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A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos ke
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• Az autóskészletet ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekk

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

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak az autóskészletre és annak tartozékaira. Ha 
közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizh
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Az autóskészlet telepítése az utastérbe

A Nokia CK-10 autóskészlet gépjármûvekbe való beszereléshez lett kialakítv
Segítségével a mobiltelefont kéz nélkül, kihangosítva használhatjuk, és tölt
a telefon akkumulátorát is. Az autóskészlet rendkívül kompakt, egy 
kihangosítóegységbõl és egy mikrofonból áll. A készlet telepítése gyorsan és
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egyszerûen végezhetõ el. Csak csatlakoztassuk a tápkábelt, a kihangosítót és a 
rendszerkábel egyik vonalát a kihangosítóegységhez.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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1. Használatbavétel
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■ Áttekintés
A következõkben az autóskészlet összetevõit (1-7) és az autóskészlethez 
választható tartozékokat (8-12) ismerhetjük meg:

1. HF-7 kihangosítóegység beépített mikrofonnal

2. HH-8 szerelõpanel a kihangosítóegység rögzítéséhez

3. SP-3 hangszóró

4. CA-46 rendszerkábel a kompatibilis telefontartó és a kihangosítóegység
összekapcsolásához

5. CA-47 rendszerkábel a kompatibilis mobiltelefon kihangosítóegységgel 
közvetlen összekapcsolásához

6. CA-60P tápkábel a kihangosítóegység 12 V-os akkumulátorra való 
csatlakoztatásához

7. HH-9 alátét az AD-14, az AXF-13L vagy az AXF-15S antennacsatoló 
felszereléséhez

8. Kiegészítõ kompatibilis mikrofon (például az MP-2 mikrofon) autós 
használatra (választható)

9. Antennacsatoló külsõ antenna csatlakoztatásához telefontartó használa
(választható)
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10.Aktív mobiltelefon-tartó kompatibilis készülék csatlakoztatásához (külön 
kapható)

lön 
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11.Passzív mobiltelefon-tartó kompatibilis készülék csatlakoztatásához (kü
kapható)

12.GSM-antenna (választható)

Tartsuk az apró alkatrészeket kisgyermekektõl távol.
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■ Konfiguráció
A CK-10 autóskészletet sokféle módon tudjuk beszerelni. A következõ ábrákon 

zzünk 
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tipikus beszerelési módokat láthatunk. A beszerelés megkezdése elõtt kérde
meg egy szakembert, hogy milyen konfiguráció felelne meg legjobban az 
igényeinknek.

Autóskészlet passzív telefontartóval
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 Autóskészlet aktív telefontartóval

Autóskészlet különálló antennacsatolóval és külsõ antennával
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■ Tartozékok használata
Ügyeljünk rá, hogy csak kompatibilis termékeket csatlakoztassunk 
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az autóskészlethez. A beszerelés megkezdése elõtt kérdezzünk meg 
egy szakembert, hogy milyen tartozékok felelnének meg legjobban 
az igényeinknek.

Mikrofon (az ábrán a 8.)
A HF-7 kihangosítóegység rendelkezik egy kiváló minõségû beépített mikrof
Külsõ mikrofont is csatlakoztathatunk az autóskészlethez (például egy MP-
mikrofont), ezzel elégítve ki különleges igényeinket.

Megjegyzés: A bõvített autóskészlethez mellékelt mikrofontól elt
típus CK-10 autóskészlettel való használata a hangminõség romlá
eredményezheti.

Telefontartó (passzív - az ábrán a 11., illetve aktív - az ábr
a 10.)
Egy kompatibilis mobiltelefon kihangosítóegységhez való csatlakoztatásáho
szükségünk van egy telefontartóra (nem része az értékesítési csomagnak). A
egyes telefonmodellekhez különbözõ telefontartó tartozik.

Antennacsatoló (az ábrán a 9.)
Beszerelhetünk egy külön antennacsatolót is (nem része az értékesítési 
csomagnak), amelyhez egy külsõ antennát csatlakoztathatunk. A különbözõ
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mobiltelefonokhoz és telefontartókhoz antennacsatolók széles választéka áll 
rendelkezésünkre. Az antennacsatoló használatával javulhat a mobiltelefon vételi 

tához 
ra 

 20 cm 

.
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minõsége a jármûvön belül.

Ellenõrizzük az antennacsatoló kompatibilitását a gyártónál.

GSM-antenna (az ábrán a 12.)
Egy kompatibilis GSM-antennával (nem része az értékesítési csomagnak) 
optimalizálhatjuk a vezeték nélküli kapcsolatot. Egy külsõ antenna használa
szükségünk van egy antennacsatolóra és/vagy egy kompatibilis telefontartó
(külön kapható).

Megjegyzés: Ha felszereltünk egy külsõ antennát, annak legalább
távolságra kell lennie az embertõl, hogy a készülék megfeleljen a 
mobilkészülékekre vonatkozó rádiófrekvenciás követelményeknek
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2. Beszerelés
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■ Biztonsági információ
Beszereléskor tartsuk be az alapvetõ biztonsági elõírásokat.

• Az ebben az útmutatóban leírt utasítások csak általános irányelvek a CK
autóskészlet gépjármûbe való beszereléséhez. Tekintettel a forgalomba 
gépkocsitípusok és -modellek sokféleségére, ez a kézikönyv nem térhet k
különbözõ jármûvek sajátos mûszaki követelményeinek ismertetésére. A
kérdéses jármû ezzel kapcsolatos jellemzõirõl a gyártótól kaphatunk rész
felvilágosítást.

• Gyõzõdjünk meg arról, hogy az autó gyújtása ki van kapcsolva, és a besz
elõtt csatlakoztassuk le az autó akkumulátorát. Gyõzõdjünk meg arról, h
akkumulátor véletlenül sem kapcsolódhat vissza.

• A modern gépjármûrendszerek olyan fedélzeti számítógépet is tartalmaz
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. 

• A telefontartót a kihangosítóegységre kell szerelni az utastérben úgy, ho
kijelzõ tisztán látható legyen a felhasználó számára, de ne zavarja a járm
mûködtetését és irányítását. A billentyûzetnek könnyen elérhetõ helyen 
lennie.
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• A berendezés minden alkatrészét úgy kell felszerelni, hogy az a gépjármû 
mûködését ne zavarja. Az autóskészlet beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy ne 
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gátoljuk a kormány-, a fékrendszer vagy más, a jármû mûködtetéséhez 
alapvetõ fontosságú rendszer mûködését. Ellenõrizzük, hogy a légzsák 
kinyílását semmi sem akadályozza vagy lassítja.

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

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

• Ne szereljük ezt az autóskészletet olyan helyre, ahová ütközésnél a fejün
odacsapódhat.

• Ne kössük az autóskészletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségû vezeték

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

• A kábeleket rögzítsük megfelelõen, hogy azok ne legyen kitéve mechanik
kopásnak vagy szakadásnak. Ne helyezzük a kábeleket az autó ülései alá
olyan helyre, ahol egy él kárt okozhat bennük.
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■ Az autóskészlet beszerelése
Az 5. oldalon található információk az autóskészlet egyik lehetséges felszerelési 

ibilis a 

ibilis a 

Az 
 majd 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

módját mutatják be.

Egy olyan telefontartót is be kell szerelnünk (külön kapható), amely kompat
használandó készülékkel. Ha szeretnénk külsõ antennát is használni (külön 
kapható), akkor szükségünk van egy olyan antennacsatolóra, amely kompat
használt telefontartóval, vagy egy olyan telefontartóra, amely beépített 
antennával rendelkezik.

A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy az ne zárja 
el a szellõzõnyílásokat, és megfelelõen, rázkódásmentesen legyen rögzítve. 
egység beszereléséhez szereljük fel az autóskészlethez tartozó szerelõlapot,
csavarozzuk fel a kihangosítóegységet úgy, hogy a csavarok átmenjenek az 
egységen és a telefontartón.
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A kihangosítóegység beszerelése (csak példa)

Az AD-14, az AXF-13L vagy az AXF-15S antennacsatoló beszerelésekor hely
a HH-9 alátétet az antennacsatoló és a szerelõlap közé.

Végül helyezzük be a mélyedésbe a Nokia logóval ellátott fedelet, és nyomju
helyére.
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Rögzítsük a telefontartó szerelõlapját a mûszerfalra vagy az utastér bármely olyan 
helyére, ahol a kijelzõ tisztán látható és a mobiltelefon-billentyûzet könnyen 

zítsuk 
nyba. 
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elérhetõ.

A mikrofon telepítése

Beállíthatjuk úgy a mikrofont, hogy az a felhasználó szája felé mutasson: la
meg a rögzítõcsavart, és óvatosan fordítsuk a mikrofon nyílását a kívánt irá
Amikor a mikrofon megfelelõen áll, húzzuk meg a csavart.
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SP-3 hangszóró
A legjobb hanghatás eléréséhez a hangszórót úgy rögzítsük, hogy a vezetõ felé 

ott a 

letet 
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nézzen. Az interferencia (gerjedés) elkerülése érdekében a hangszórót ajánl
mikrofontól legalább 1 méteres távolságban rögzíteni.

Ha a jármûben levõ hangszórókon keresztül szeretnénk a bõvített autóskész
használni, kérjünk szakmai tanácsot a szervizszakembertõl.

Kábelek csatlakoztatása a HF-7 kihangosítóegységhez
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CA-60P tápkábel
Csatlakoztassuk a tápkábelt a kihangosítóegység megfelelõ aljzatába. 
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A kábelköteget alkotó huzalokat a kapcsolási rajznak megfelelõen kell bekö

1. A fekete huzalt kössük a jármû földcsatlakozójához (GND).

2. A sárga huzalt csatlakoztassuk az autórádió MUTE (némítás) kimenetéhe
Amikor hívás érkezik, az autóskészlet a sárga vezetéket (MUTE) a földre 
kapcsolja, ezzel elnémítja a rádiót. A hívás befejezésekor a sárga vezeték
föld összeköttetése megszakad, így a rádió újra szólni kezd.

Ha az autórádiónak nincs ilyen csatlakozója, akkor ezt a huzalt bekötetle
hagyhatjuk. Ebben az esetben telefonhívás közben a rádió nem fog elném

Egy kiegészítõ relé beszerelésével a kihangosítóegység az autó hangszór
köthetõ a sárga vezeték segítségével.

3. Csatlakoztassuk a piros vezetéket gyújtásvezérelt 12 V-os feszültségre a
mellékelt 2-A jelû biztosíték használatával (15-ös csatlakozó, gyújtásérz
kábel, GYÚJTÁS). Ha bekapcsoljuk a gépkocsi gyújtását, az autóskészlet i
automatikusan bekapcsol. Ha levesszük a gyújtást, az autóskészlet kikap
Azonban vegyük figyelembe, hogy ez nem kapcsolja automatikusan a 
mobiltartóban található telefont ki, illetve be. Egyes jármûveken nincs e
lehetõség. Ilyen esetekben az autóskészletet a 12 V-os autóakkumulátor
pozitív oldalára köthetjük a 2-A jelû biztosíték használatával. Ha az 
autóskészletet így szereljük be, akkor az addig fog mûködni, amíg egy 
kompatibilis készülék található a telefontartóban.
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Megjegyzés: A kiolvadt biztosítékot kizárólag azzal megegyezõ típusú 
és méretû biztosítékra cseréljük ki. Soha ne használjunk nagyobb 

t 

-e. A 

em 
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teljesítményû biztosítékot.

CA-46 és CA-47 rendszerkábelek
Két rendszerkábel áll rendelkezésünkre a kihangosítóegység kompatibilis 
mobilkészülékkel való összekötéséhez attól függõen, hogy az autóskészlete
telefontartóval használjuk vagy közvetlenül a telefonra csatlakoztatjuk.

A CA-46 rendszerkábelt Pop-Port™ csatlakozóval rendelkezõ aktív 
telefontartókhoz, a CA-47 rendszerkábelt pedig passzív telefontartókhoz 
csatlakoztassuk.

■ A mûködés vizsgálata
Az autóskészlet beszerelése után ellenõrizni kell, hogy megfelelõen mûködik
berendezés mûködésének ellenõrzésekor azt is vizsgáljuk meg, hogy annak 
beszerelése olyan módon történt-e, amely a vezetõt a jármû irányításában n
zavarja.
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3. Használat
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Az autóskészlet ki- vagy bekapcsolásához fordítsuk el az indítókulcsot. Ha a
mobiltartóban van mobiltelefon, és az csatlakoztatva van az autóskészlethe
beépített mikrofon jelzõfénye bekapcsol, ezzel jelezve, hogy az autóskészlet
Ha bontjuk a telefonnal fennálló kapcsolatot, akkor a jelzõfény kialszik.

Ha az autóskészlet közvetlenül az autó akkumulátorára van kötve (vagyis ne
gyújtásvezérelt 12 V-os tápvezetékre), akkor az autóskészlet bekapcsolásáh
helyezzünk egy kompatibilis készüléket a mobiltartóba. Az autóskészlet 
kikapcsolásához vegyük ki a mobiltelefont a tartóból (ellenõrizzük, hogyan 
beszerelve az egység).

Megjegyzés: Biztonsági okokból, és az autó akkumulátorának vél
lemerítésének elkerülése végett ne hagyjuk a mobiltelefont a 
mobiltartóban, ha kiszállunk az autóból.

Ha olyan tartót használunk, amelyhez csatlakoztatni lehet egy rendszerkábe
helyezzük a telefont a tartóba. Ha nem lehet rendszerkábelt csatlakoztatni 
tartóhoz, akkor a kábelt közvetlenül csatlakoztassuk a telefonhoz.

A kihangosító mód kikapcsolásához vegyük ki a telefont a tartóból. Ha szük
akkor elõbb húzzuk ki a kábelt a telefonból.

A telefon funkciónak használatáról bõvebben a telefon felhasználói 
útmutatójában olvashatunk.


