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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
tych wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. 
Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy 
miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na 
zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.
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1. Wprowadzenie

Nawigacja Samochodowa Nokia 500 s³u¿y do nawigacji GPS 
w samochodzie i na obszarach otwartych. Umo¿liwia te¿ nawi±zywanie 
po³±czeñ, wy¶wietlanie zdjêæ, ogl±danie filmów wideo oraz s³uchanie 
muzyki.

Przed rozpoczêciem u¿ywania urz±dzenia nale¿y uwa¿nie przeczytaæ 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Nale¿y równie¿ zapoznaæ siê z instrukcj± 
obs³ugi telefonu komórkowego. Omówiono w niej wa¿ne zagadnienia 
zwi±zane z bezpieczeñstwem u¿ytkowania i konserwacji.

Odwied¼ witrynê www.nokia.com lub lokaln± witrynê firmy Nokia. 
Znajdziesz tam najnowsz± wersjê niniejszej instrukcji, dodatkowe 
informacje, uaktualnienia oprogramowania, a tak¿e us³ugi zwi±zane 
z posiadanym produktem firmy Nokia.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± sk³adaæ siê z drobnych czê¶ci. 
Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostêpnych dla ma³ych 
dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie 
kompatybilnych urz±dzeñ bez u¿ycia kabli. W po³±czeniu Bluetooth 
urz±dzenia nie musz± siê wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ miêdzy 
nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 metrów. ¦ciany lub znajduj±ce siê 
w pobli¿u urz±dzenia elektroniczne mog± zak³ócaæ po³±czenie 
Bluetooth.

Urz±dzenie nawigacyjne jest ze specyfikacj± Bluetooth 2.0, która 
pozwala korzystaæ z nastêpuj±cych profili: Handsfree Profile 1.5 oraz 
Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. O kompatybilno¶ci tego 
urz±dzenia z innymi urz±dzeniami dowiesz siê od ich producentów.
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■ System GPS (Global Positioning System)
GPS to ogólno¶wiatowy system radiowej nawigacji satelitarnej. 
Wewnêtrzny odbiornik GPS jest w stanie wyznaczyæ po³o¿enie 
urz±dzenia z dok³adno¶ci± do 10 metrów. Dok³adno¶æ ta zale¿y na 
przyk³ad od liczby satelitów w zasiêgu i od mocy odbieranych przez 
modu³ GPS sygna³ów. W optymalnych warunkach po³o¿enie jest 
okre¶lane z dok³adno¶ci± do kilku metrów.

Antena GPS znajduje siê w górnej czê¶ci urz±dzenia nawigacyjnego. 
Niektóre szyby samochodowe zawieraj± metale, które mog± blokowaæ 
lub os³abiaæ sygna³y satelitarne.

System GPS wyznacza kierunek tylko na podstawie ruchu i dlatego nie 
mo¿e tego robiæ, gdy stoi siê w miejscu.

Prawie ca³o¶æ kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedok³adna 
i niepe³na. Nie nale¿y nigdy polegaæ wy³±cznie na kartografii 
udostêpnionej w aplikacji GPS.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostêpniany przez rz±d USA, 
który ponosi wy³±czn± odpowiedzialno¶æ za dok³adno¶æ dzia³ania i utrzymywanie 
tego systemu. Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e mieæ wp³yw zestrajanie 
satelitów GPS prowadzone przez rz±d USA. Dok³adno¶æ ta mo¿e ulec zmianie 
zgodnie z polityk± cywilnego udostêpniania GPS Amerykañskiego Departamentu 
Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dok³adno¶æ ustalania pozycji 
mo¿e te¿ mieæ wp³yw niew³a¶ciwa geometria satelitów. Na mo¿liwo¶æ odbioru 
i jako¶æ sygna³ów GPS mog± mieæ wp³yw okoliczne zabudowania, przeszkody 
naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbieraæ sygna³y GPS, odbiornik GPS 
musi znajdowaæ siê na zewn±trz budynku.

Odbiornik GPS nie nadaje siê do precyzyjnego okre¶lania lokalizacji, czyli ¿e nie 
nale¿y nigdy polegaæ wy³±cznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci 
komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.
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■ Dysk DVD
Urz±dzenie nawigacyjne jest dostarczane z dyskiem DVD. Dysk ten 
umo¿liwia wykonywanie nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Przywracanie danych z dysku DVD i zapisywanie ich na karcie 
pamiêci

• Kopiowanie nowej zawarto¶ci dysku DVD na kartê pamiêci; na tak± 
zawarto¶æ mog± siê sk³adaæ na przyk³ad mapy, bazy danych 
dotycz±ce ciekawych miejsc i ró¿ne jêzyki

• Kopiowanie zawarto¶ci dysku DVD na inn± kartê pamiêci

• Czytanie instrukcji obs³ugi dostêpnej na dysku DVD w wielu jêzykach

Zanim przyst±pisz do kopiowania danych na kartê pamiêci, sprawd¼, czy 
karta nie jest zablokowana. Aby skopiowaæ zawarto¶æ dysku DVD na 
kartê pamiêci, kartê musisz w³o¿yæ do urz±dzenia nawigacyjnego, 
a urz±dzenie po³±czyæ z komputerem za pomoc± dostarczonego 
z urz±dzeniem kabla USB. Kartê pamiêci mo¿esz równie¿ w³o¿yæ do 
czytnika kart pamiêci w komputerze. W³ó¿ dysk DVD do kompatybilnego 
napêdu DVD komputera. Je¶li jest to dozwolone w ustawieniach napêdu 
DVD, kreator instalacji uruchomi siê automatycznie i przeprowadzi Ciê 
przez ca³y proces instalacji.

Aby zmieniæ zawarto¶æ karty pamiêci, wybierz wszystkie mapy, bazy 
danych dotycz±ce ciekawych miejsc oraz jêzyki, które chcesz dodaæ do 
karty. Gdy kreator kopiuje te pliki na kartê pamiêci, stare pliki tego 
samego typu s± z tej karty usuwane. 

Folder Cities na karcie pamiêci jest potrzebny do dzia³ania aplikacji 
Navigator. Nie modyfikuj ani nie usuwaj go rêcznie. W razie potrzeby 
folder mo¿na przywróciæ z dysku DVD przy u¿yciu kreatora.

Jêzyk mo¿na wybraæ tylko spo¶ród tych jêzyków, które zosta³y wybrane 
dla aplikacji Navigator. Patrz te¿ „Jêzyk", str. 24.

O tym, jak skopiowaæ pliki z komputera na kartê pamiêci, przeczytasz 
w punkcie „Karta pamiêci", str. 19.
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2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne elementy
Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie mo¿e przyci±gaæ 
przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart kredytowych ani 
innych magnetycznych no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje 
mog± zostaæ skasowane.

Widok z przodu, z prawej strony i z góry

1. Pokrywa z³±cza opcjonalnej, zewnêtrznej anteny GPS

2. Klawisz wy³±cznika

3. Pokrywa z³±cza wyj¶cia stereo

4. Wska¼nik ¶wietlny

5. Ekran dotykowy

6. Klawisz „ciszej”

7. Klawisz Menu

8. Klawisz „g³o¶niej”

2 3

10

6 7 8

4

1

9
5
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9. Karta pamiêci z adapterem

10.Gniazdo karty pamiêci

Widok z ty³u, z lewej strony i od spodu

1. G³o¶nik

2. G³ówny wy³±cznik zasilania

3. Port mini USB/z³±cze ³adowarki

4. Klawisz resetowania

5. Mikrofon

■ £adowarki
Do zasilania tego urz±dzenia (³adowania baterii) przeznaczona jest ³adowarka 
DC-1001.

Ostrze¿enie: korzystaj tylko z ³adowarek zatwierdzonych przez firmê 
Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie urz±dzeniem. Stosowanie akcesoriów 
innego typu mo¿e uniewa¿niæ jakiekolwiek zatwierdzenie do u¿ytku 
lub gwarancjê na urz±dzenie i mo¿e byæ niebezpieczne.

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za 
przewód.

2 4

1

3

5
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■ £adowanie baterii
Zanim przyst±pisz do ³adowania baterii, uwa¿nie przeczytaj rozdzia³ 
„Informacje o bateriach", str. 51.

1. £adowarkê pod³±cz do portu mini USB nawigacji samochodowej, 
a wtyczkê ³adowarki pod³±cz do gniazda zapalniczki samochodowej. 

Energia elektryczna musi byæ czerpana z akumulatora samochodowego 
12 V. Sprawd¼, czy ³adowarka jest w³a¶ciwie pod³±czona do gniazda 
zapalniczki i czy nie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu.

W niektórych modelach samochodów gniazdo zapalniczki jest 
zasilane z akumulatora nawet po wyjêciu kluczyka ze stacyjki. 
W takich przypadkach zostawienie urz±dzenia w³±czonego lub 
nawet wy³±czonego, ale pod³±czonego do gniazda zapalniczki, mo¿e 
doprowadziæ do roz³adowania akumulatora. Wiêcej na ten temat 
dowiesz siê od producenta pojazdu.

Podczas ³adowania ¶wiat³o wska¼nika ma kolor pomarañczowy. Je¶li 
³adowanie nie zostanie rozpoczête, od³±cz ³adowarkê i pod³±cz j± 
ponownie. 

2. Gdy bateria bêdzie ju¿ w pe³ni na³adowana, kolor ¶wiat³a wska¼nika 
zmieni siê na zielony. Wtedy od³±cz ³adowarkê od gniazda zapalniczki.

Gdy przez urz±dzenie do nawigacji odbierasz informacje o ruchu 
drogowym z kana³u TMC (Traffic Message Channel), ³adowarka musi 
byæ pod³±czona do nawigacji samochodowej, poniewa¿ w ³adowarce 
jest antena TMC.

Gdy bateria bêdzie ju¿ bliska wyczerpania, ¶wiat³o wska¼nika zmieni 
kolor na czerwony, a na ikonie baterii widaæ bêdzie co najwy¿ej jeden 
pasek. Ponadto pojawi siê tekst informuj±cy o niskim poziomie 
na³adowania baterii.

■ Pierwsze w³±czenie
Aby pierwszy raz w³±czyæ urz±dzenie nawigacyjne, przesuñ g³ówny 
wy³±cznik zasilania w prawo. 

Na ¿±danie wykonania kalibracji ekranu, puknij i naci¶nij krótko palcem 
widoczny na ekranie celownik. Powtórz tê czynno¶æ, gdy celownik 



P i e r w s z e  k r o k i

13

bêdzie przesuwaæ siê po ekranie. O tym, jak pó¼niej mo¿na wykonaæ 
kalibracjê ekranu, przeczytasz w punkcie „System", str. 25.

Gdy pojawi siê ¿±danie wyboru jêzyka, puknij odpowiedni jêzyk i strza³kê 
. Bêdzie to jêzyk tekstów na wy¶wietlaczu i jêzyk podawanych g³osem 

instrukcji nawigacji.

Uwa¿nie przeczytaj i zaakceptuj anons dotycz±cy bezpieczeñstwa, po 
czym puknij strza³kê w prawo. (Aby pó¼niej ukryæ ten ekran, puknij 
odpowiednie pole wyboru). Uruchomi siê aplikacja Navigator i pojawi 
siê widok mapy. Teraz mo¿esz ju¿ zacz±æ korzystaæ z urz±dzenia.

Najpierw ustaw datê i godzinê. Patrz punkt „Dostosowywanie ustawieñ 
urz±dzenia", str. 23.

O tym, jak przez Bluetooth powi±zaæ i po³±czyæ urz±dzenie nawigacyjne 
z kompatybilnym telefonem komórkowym, przeczytasz w podpunktach 
2 do 5 rozdzia³u „Konfigurowanie po³±czenia Bluetooth", str. 14.

Gdy pojawi siê ¿±danie pobrania kontaktów z telefonu do urz±dzenia 
nawigacyjnego, puknij Tak, aby rozpocz±æ pobieranie. Je¶li wybierzesz 
Nie, w urz±dzeniu nawigacyjnym nie bêdzie mo¿na u¿ywaæ kontaktów 
zapisanych w telefonie. Aby pobraæ kontakty pó¼niej, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Telefon > Kontakty > Tak.

■ W³±czanie, wy³±czanie i tryb gotowo¶ci
Urz±dzenie nawigacyjne ma g³ówny wy³±cznik zasilania, który s³u¿y do 
w³±czania i wy³±czania urz±dzenia, a tak¿e klawisz wy³±cznika, który 
s³u¿y do ustawiania urz±dzenia w trybie gotowo¶ci.

Na co dzieñ lepiej jest u¿ywaæ trybu gotowo¶ci urz±dzenia, a nie 
w³±czaæ je i wy³±czaæ. Pozwoli to szybciej uruchamiaæ urz±dzenie.

Urz±dzenie nale¿y wy³±czaæ tylko wtedy, gdy przez d³u¿szy czas ma 
pozostaæ nieu¿ywane.

W³±czanie i wy³±czanie
Aby w³±czyæ urz±dzenie, przesuñ g³ówny wy³±cznik zasilania w prawo.

Aby wy³±czyæ urz±dzenie, przesuñ g³ówny wy³±cznik zasilania w lewo.
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Tryb gotowo¶ci
Aby oszczêdzaæ energiê baterii, kiedy urz±dzenie nie jest u¿ywane, 
ustaw je w trybie gotowo¶ci. W tym celu naci¶nij i przytrzymaj klawisz 
wy³±cznika przez oko³o 3 sekundy. Ekran zostanie wy³±czony.

Aby wyj¶æ z trybu gotowo¶ci, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika 
przez oko³o 3 sekundy.

Po³±czenie Bluetooth przy uruchamianiu
Po w³±czeniu urz±dzenia lub po wyj¶ciu z trybu gotowo¶ci pojawi siê 
pytanie, czy chcesz po³±czyæ urz±dzenie z ostatnio u¿ywanym telefonem 
komórkowym. 

Aby tak zrobiæ, puknij nazwê tego telefonu. Na wy¶wietlaczu pojawi siê 
widok mapy.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z innym urz±dzeniem, puknij Inny. Pojawi siê 
ekran Po³±czenia telefonu. Puknij ¿±dane urz±dzenie i wybierz Po³±cz. 
Aby pobraæ kontakty zapisane w innym urz±dzeniu, puknij Tak.

Aby powi±zaæ nawigacjê samochodow± z nowym urz±dzeniem, w menu 
Po³±czenia telefonu puknij Powi±¿ nowe i postêpuj zgodnie 
z instrukcjami przedstawionymi w krokach 4 do 5, w rozdziale 
„Konfigurowanie po³±czenia Bluetooth", str. 14.

■ Konfigurowanie po³±czenia Bluetooth
Urz±dzenie nawigacyjne i kompatybilny telefon komórkowy mo¿na 
po³±czyæ ze sob± bezprzewodowo, korzystaj±c z technologii Bluetooth.

Aby powi±zaæ i po³±czyæ nawigacjê samochodow± ze swoim 
urz±dzeniem, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1. W³±cz urz±dzenie nawigacyjne i swój telefon komórkowy.

2. Uaktywnij funkcjê Bluetooth w telefonie. Wskazówki znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi telefonu.

3. W nawigacji samochodowej naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon.

Je¶li funkcja Bluetooth w telefonie nie jest aktywna, pojawi siê 
pytanie, czy chcesz j± uaktywniæ. Puknij Tak.
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4. Na ¿±danie rozpoczêcia powi±zywania z telefonu, ustaw go na 
wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth, po czym z listy znalezionych 
urz±dzeñ wybierz nawigacjê samochodow± (Nokia PND).

5. W telefonie wprowad¼ has³o 0000, aby powi±zaæ i po³±czyæ go 
z nawigacj± samochodow±. 

W niektórych telefonach po³±czenie mo¿na ustanowiæ dopiero po 
powi±zaniu obu urz±dzeñ. Szczegó³ów szukaj w instrukcji obs³ugi 
telefonu. 

Nawigacjê samochodow± powi±zuje siê z telefonem tylko raz. 

Je¶li nawigacja samochodowa by³a ju¿  po³±czona z telefonem, pojawi 
siê nazwa Bluetooth tego telefonu. Nazwê Bluetooth mo¿na okre¶liæ 
w telefonie. Nawigacja samochodowa jest pokazana w menu telefonu 
razem z aktualnie powi±zanymi urz±dzeniami Bluetooth. 

Nawigacja samochodowa mo¿e byæ powi±zana nawet z o¶mioma 
telefonami komórkowymi, ale w danym momencie po³±czona mo¿e byæ 
tylko z jednym telefonem.

£±czenie rêczne lub zmiana po³±czonego urz±dzenia
Aby rêcznie po³±czyæ nawigacjê samochodow± z powi±zanym telefonem 
lub aby zmieniæ po³±czony telefon, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Telefon > Ustawienia > Po³±czenia telefonu. Puknij ¿±dane urz±dzenie 
i wybierz Po³±cz.

£±czenie automatyczne
Powi±zany telefon mo¿esz ustawiæ na automatyczne ³±czenie siê 
z w³±czon± nawigacj± samochodow±. W urz±dzeniu Nokia zmieñ w tym 
celu ustawienia powi±zanego urz±dzenia w menu Bluetooth.

Usuwanie powi±zañ
Aby usun±æ urz±dzenie z listy powi±zanych urz±dzeñ, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Telefon > . Puknij ¿±dane urz±dzenie i wybierz Usuñ > 
Tak. Aby usun±æ wszystkie urz±dzenia, puknij Usuñ wszystko > Tak.
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Od³±czanie urz±dzenia
Aby od³±czyæ urz±dzenie od nawigacji samochodowej, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Telefon > . Puknij ¿±dane urz±dzenie i wybierz Roz³±cz.

Mo¿esz te¿ wykonaæ jedn± z nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Zakoñcz po³±czenie w menu Bluetooth telefonu.

• Wy³±cz funkcjê Bluetooth w nawigacji samochodowej.

• Wy³±cz nawigacjê samochodow±.

W³±czanie i wy³±czanie funkcji Bluetooth
Aby wy³±czyæ funkcjê Bluetooth, gdy z nawigacj± samochodow± nie jest 
po³±czone ¿adne urz±dzenie, naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > 
Anuluj > > .

Aby wy³±czyæ funkcjê Bluetooth, gdy z nawigacj± samochodow± jest 
po³±czone jakie¶ urz±dzenie, naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > 

> > Tak.

Aby w³±czyæ funkcjê Bluetooth, naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > 
> > Tak.

■ Instalowanie urz±dzenia w samochodzie
Aby zainstalowaæ nawigacjê samochodow± w poje¼dzie, przymocuj 
urz±dzenie monta¿owe HH-12 do uchwytu samochodowego CR-91, 
przymocuj uchwyt monta¿owy do przedniej szyby i umie¶æ urz±dzenie 
nawigacyjne w uchwycie samochodowym.

Aby unikn±æ ryzyka kradzie¿y po wyj¶ciu z samochodu, nie nale¿y 
zostawiaæ urz±dzenia monta¿owego ani uchwytu w widocznym miejscu 
pojazdu.

Ogólne wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c 
samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede 
wszystkim na uwadze bezpieczeñstwo na drodze. Urz±dzeniem 
mocuj±cym, uchwytem telefonu i nawigacj± samochodow± pos³uguj siê 
tylko w bezpiecznych warunkach ruchu drogowego.
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Instaluj±c urz±dzenie monta¿owe i uchwyt telefonu, zadbaj, ¿eby 
przedmioty te nie przeszkadza³y w kierowaniu pojazdem i jego 
hamowaniu, nie kolidowa³y z innymi systemami samochodu, takimi jak 
poduszki powietrzne, i nie zmniejsza³y pola widzenia kierowcy.

Sprawd¼, czy poduszka powietrzna nie zosta³a w jaki¶ sposób zablokowana.

Nie instaluj urz±dzenia monta¿owego ani uchwytu telefonu w miejscu, 
z którym mog³oby doj¶æ do kontaktu cia³a w razie wypadku lub kolizji 
samochodowej.

Systematycznie sprawdzaj, czy przyssawka urz±dzenia monta¿owego 
dobrze siê trzyma przedniej szyby, a rób to szczególnie czêsto 
w warunkach szybkich zmian temperatury otoczenia.

Nie wystawiaj produktu na bezpo¶rednie dzia³anie promieni 
s³onecznych i wysokich temperatur. Produkt mo¿e ulec zniszczeniu, je¶li 
jego temperatura bêdzie ni¿sza ni¿ -25°C lub wy¿sza ni¿ 55°C albo je¶li 
bêdzie przechowywany w temperaturze ni¿szej ni¿ -40°C lub wy¿szej ni¿ 
100°C.

2

3

1

4

5

6
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Przymocowywanie uchwytu samochodowego do 
urz±dzenia monta¿owego
Uchwyt samochodowy przymocuj do urz±dzenia monta¿owego przy 
u¿yciu dostarczonej ¶rubki (1), po czym zatrza¶nij dostarczon± nak³adkê 
ochronn± z napisem „Nokia” nad ¶rubk±. 

Przymocowywanie urz±dzenia monta¿owego do 
przedniej szyby
Przeznaczon± na monta¿ urz±dzenia powierzchniê zwil¿ p³ynem do 
mycia szyb i wytrzyj do sucha czyst± szmatk±. Je¶li temperatura 
otoczenia jest niska, dla zwiêkszenia przyczepno¶ci do szyby mo¿e 
trzeba bêdzie j± ogrzaæ.

Mocno doci¶nij przyssawkê do przedniej szyby i ostro¿nie popchnij 
d¼wigniê blokuj±c± w stronê przyssawki, ¿eby w ten sposób wytworzyæ 
podci¶nienie miêdzy przyssawk± a powierzchni± szyby (2). Sprawd¼, czy 
przyssawka mocno trzyma siê szyby. 

Aby od³±czyæ urz±dzenie mocuj±ce od przedniej szyby samochodu, 
ostro¿nie popchnij d¼wigniê blokuj±c± w kierunku górnej czê¶ci 
urz±dzenia, a nastêpnie poci±gnij za pasek z brzegu przyssawki.

Umieszczanie urz±dzenia nawigacyjnego w uchwycie
Aby umie¶ciæ urz±dzenie nawigacyjne w uchwycie samochodowym, 
w³ó¿ zatrzaski w dolnej czê¶ci uchwytu do wg³êbieñ w dolnej czê¶ci 
urz±dzenia (3). 

Doci¶nij urz±dzenie nawigacyjne w kierunku tylnej czê¶ci uchwytu, tak 
aby zatrzaski na ramionach uchwytu znalaz³y siê w odpowiednich 
wg³êbieniach na bocznych ¶ciankach urz±dzenia (4). Sprawd¼, czy ekran 
jest w polu widzenia kierowcy.

Aby wyj±æ urz±dzenie nawigacyjne z uchwytu samochodowego, 
popchnij ramiona uchwytu.
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Ustawianie urz±dzenia nawigacyjnego w ¿±danym 
po³o¿eniu
Nie manipuluj przy urz±dzeniu w czasie prowadzenia samochodu. 

Aby ustawiæ urz±dzenie nawigacyjne w pozycji pionowej, poluzuj ¶rubki 
na bokach urz±dzenia monta¿owego, obróæ urz±dzenie nawigacyjne tak, 
aby znalaz³o siê w ¿±danym po³o¿eniu, i dokrêæ obie ¶rubki (5). 

Aby ustawiæ urz±dzenie nawigacyjne w pozycji poziomej, poluzuj ¶rubkê 
poni¿ej urz±dzenia monta¿owego, obróæ urz±dzenie nawigacyjne tak, 
aby znalaz³o siê w ¿±danym po³o¿eniu, i dokrêæ ¶rubkê (6). 

Sprawd¼, ¿e urz±dzenie nawigacyjne jest dobrze umocowane.

■ Karta pamiêci
Urz±dzenie jest dostarczane z kart± pamiêci i adapterem. W tym 
urz±dzeniu mo¿na u¿ywaæ tylko kart pamiêci sformatowanych przy 
u¿yciu systemu plików FAT lub FAT32.

Urz±dzenie obs³uguje standard SDHC (SD High-Capacity), który 
umo¿liwia stosowanie kart pamiêci o pojemno¶ci do 16 gigabajtów.

W tym urz±dzeniu u¿ywaj tylko zatwierdzonych przez firmê Nokia 
kompatybilnych kart SD. Chocia¿ firma Nokia przestrzega standardów przyjêtych 
w bran¿y kart pamiêci, to karty niektórych producentów mog± nie byæ w pe³ni 
kompatybilne z tym urz±dzeniem. Niekompatybilna karta mo¿e ulec uszkodzeniu 
i uszkodziæ urz±dzenie. Istnieje te¿ ryzyko utraty danych zapisanych na takiej 
karcie.

Wk³adanie karty
Wsuñ kartê pamiêci do adaptera zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na 
karcie, tak aby oznaczenia na bokach karty i na adapterze pokrywa³y siê.

W³ó¿ kartê pamiêci do gniazda karty pamiêci tak, aby jej ¶ciêty róg by³ 
skierowany ku górnej czê¶ci urz±dzenia. Ostro¿nie w³ó¿ kartê pamiêci do 
gniazda tak, aby zablokowa³a siê na swoim miejscu.

Aby wyj±æ kartê pamiêci, wy³±cz urz±dzenie i naciskaj na kartê, a¿ sama 
wysunie siê z gniazda.
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Wa¿ne: nigdy nie wyjmuj karty pamiêci w trakcie wykonywania 
operacji na tej karcie. Wyjêcie karty w takim momencie mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie samej karty pamiêci, jak równie¿ urz±dzenia. 
Uszkodzeniu mog± te¿ ulec zapisane na karcie dane.

Kopiowanie plików na kartê pamiêci
Aby w urz±dzeniu nawigacyjnym mo¿na by³o odtwarzaæ muzykê, 
wy¶wietlaæ zdjêcia, ogl±daæ filmy wideo i u¿ywaæ map, musisz 
skopiowaæ odpowiednie pliki z kompatybilnego komputera na kartê 
pamiêci. Mo¿na to zrobiæ, gdy karta jest w³o¿ona do urz±dzenia 
nawigacyjnego lub do komputera. Zanim przyst±pisz do kopiowania 
danych na kartê pamiêci, sprawd¼, czy karta nie jest zablokowana.

Folder Cities na karcie pamiêci jest potrzebny do dzia³ania aplikacji 
Navigator. Nie modyfikuj ani nie usuwaj go rêcznie. W razie potrzeby 
folder ten mo¿na przywróciæ z dostarczonego dysku DVD.

O tym, jak skopiowaæ pliki z dostarczonego dysku DVD na kartê pamiêci, 
przeczytasz w punkcie „Dysk DVD", str. 9.

Aby skopiowaæ pliki z komputera na kartê pamiêci, wykonaj jedn± 
z nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Zanim przyst±pisz do kopiowania plików na kartê pamiêci 
w urz±dzeniu nawigacyjnym, sprawd¼, czy system operacyjny 
komputera obs³uguje urz±dzenia pamiêci masowej USB. Do takich 
systemów nale¿± na przyk³ad Microsoft Windows 2000, Windows XP 
i Windows Vista. 

Jedn± koñcówkê dostarczonego kabla DKE-2 USB pod³±cz do portu 
mini USB urz±dzenia, a drug± do kompatybilnego portu USB 
komputera. 

System operacyjny wykryje urz±dzenie nawigacyjne jako urz±dzenie 
pamiêci masowej, a na wy¶wietlaczu urz±dzenia pojawi sie 
komunikat Tryb pamiêci masowej. Skopiuj pliki z komputera do 
urz±dzenia nawigacyjnego, postêpuj±c zgodnie ze wskazówkami, 
które znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego.

Gdy po³±czysz urz±dzenie nawigacyjne z komputerem za pomoc± kabla 
DKE-2, bateria tego urz±dzenia bêdzie ³adowana przez komputer.
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• Aby skopiowaæ pliki na kartê pamiêci w komputerze, wyjmij kartê 
z urz±dzenia nawigacyjnego i w³ó¿ j± do czytnika kart pamiêci 
w komputerze. Skopiuj pliki zgodnie ze wskazówkami, które 
znajdziesz w dokumentacji komputera i jego systemu operacyjnego. 
Wyjmij kartê pamiêci z komputera i w³ó¿ j± do urz±dzenia 
nawigacyjnego.
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3. Podstawy obs³ugi

■ Ekran dotykowy
Wiêkszo¶ci funkcji urz±dzenia mo¿na w³±czyæ przez pukniêcie palcem 
w ekran tego urz±dzenia.

Wa¿ne: staraj siê nie zarysowaæ ekranu. Do pisania na ekranie 
dotykowym nigdy nie u¿ywaj pióra, d³ugopisu ani ¿adnych innych 
ostrych przedmiotów.

■ Otwieranie aplikacji na ekranie mapy
Po w³±czeniu urz±dzenia pojawia siê ekran mapy. Ekran ten pokazuje 
widok mapy w aplikacji Navigator. 

Urz±dzenie zawiera nastêpuj±ce aplikacje: 

• Navigator ( ) — aplikacja s³u¿±ca do nawigacji GPS (patrz str. 27)

• Telefon ( ) — aplikacja s³u¿±ca do nawi±zywania i odbierania 
po³±czeñ przez telefon komórkowy, gdy jest po³±czony 
z urz±dzeniem nawigacyjnym (patrz str. 39)

• Muzyka ( ) — aplikacja s³u¿±ca do odtwarzania utworów z karty 
pamiêci (patrz str. 44)

• Galeria ( ) — aplikacja s³u¿±ca do ogl±dania zdjêæ i nagrañ wideo 
z karty pamiêci (patrz str. 47)

• Konfigur. ( ) — aplikacja s³u¿±ca do zmiany ustawieñ 
i przegl±dania informacji o urz±dzeniu (patrz „Dostosowywanie 
ustawieñ urz±dzenia", str. 23 i „Dostosowywanie ustawieñ telefonu", 
str. 42).

Aby wy¶wietliæ lub ukryæ g³ówne menu aplikacji, naci¶nij klawisz Menu. 
Aby otworzyæ aplikacjê z menu, puknij ikonê ¿±danej aplikacji. 

Aby z innej aplikacji wróciæ do aplikacji Navigator, naci¶nij klawisz 
Menu. 

Aby w dowolnej aplikacji wróciæ do poprzedniego ekranu, puknij .
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Na ekranie mapy widoczne s± nastêpuj±ce wska¼niki:

Moc sygna³u anteny GPS jest wystarczaj±co du¿a.

Moc sygna³u anteny GPS jest niewystarczaj±ca do nawigacji.

Bateria jest w pe³ni na³adowana.

Bateria jest bliska wyczerpania.

Niebieski kolor tego wska¼nika oznacza, ¿e funkcja Bluetooth 
jest w³±czona, ale nawigacja samochodowa nie jest po³±czona 
z kompatybilnym urz±dzeniem. Kolor szary tego wska¼nika 
oznacza, ¿e funkcja Bluetooth jest wy³±czona.

Nawigacja samochodowa jest po³±czona z kompatybilnym 
urz±dzeniem.

■ Regulacja g³o¶no¶ci
Aby zmieniæ si³ê g³osu w aktualnie u¿ywanej aplikacji, naci¶nij (lub 
naci¶nij i przytrzymaj) klawisz „g³o¶niej” (+) lub klawisz „ciszej” (–).

■ Dostosowywanie ustawieñ urz±dzenia
Aby zmieniæ ustawienia urz±dzenia, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Konfigur.

G³o¶no¶æ i d¼wiêki klawiszy
Aby ustawiæ g³o¶no¶æ instrukcji nawigatora, rozmów telefonicznych, 
odtwarzacza muzyki i odtwarzacza wideo, a tak¿e w³±czyæ lub wy³±czyæ 
d¼wiêki klawiszy, puknij G³o¶n. d¼w. Aby zrobiæ g³o¶niej lub ciszej, 
puknij + lub -; aby w³±czyæ lub wy³±czyæ d¼wiêki klawiszy, puknij  
i aktualne ustawienie d¼wiêków klawiszy. Gdy ju¿ wybierzesz 
ustawienia, puknij .
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Jêzyk
Aby wybraæ jêzyk tekstów na wy¶wietlaczu urz±dzenia, puknij Jêzyk. 
Puknij  lub , aby przewin±æ listê jêzyków. Puknij ¿±dany jêzyk i .

O tym, jak zainstalowaæ nowy jêzyk w urz±dzeniu, przeczytasz 
w punkcie „Dysk DVD", str. 9. Jêzyk mo¿na wybraæ tylko spo¶ród tych 
jêzyków, które zosta³y wybrane dla aplikacji Navigator.

Pod¶wietlenie
Aby zmieniæ pod¶wietlenie ekranu albo w³±czyæ lub wy³±czyæ funkcjê 
oszczêdzania energii, puknij Pod¶wietlenie.

• Aby ustawiæ poziom pod¶wietlenia, w menu Pod¶wietlenie puknij + 
lub -. 

• Aby ustawiæ czas, po up³ywie którego pod¶wietlenie ma siê wy³±czyæ, 
je¶li urz±dzenie nie jest u¿ywane, w menu Oszczêdz. energii (bateria) 
puknij + lub -. Je¶li wybierzesz Nigdy, pod¶wietlenie nie bêdzie siê  
automatycznie wy³±czaæ. 

Godzina i data
Aby okre¶liæ ustawienia daty i godziny, puknij Godzina i data. Puknij  
lub , aby przewin±æ listê ustawieñ.

• Aby ustawiæ godzinê, puknij godzinê w polu Godzina. Puknij pole 
godzin, minut lub sekund w górnej czê¶ci wy¶wietlanej klawiatury. 
Aby wprowadziæ godzinê, puknij odpowiednie cyfry albo puknij + lub 
-, a potem , aby zapisaæ ustawienie. 

• Aby ustawiæ datê, puknij datê w polu Data. Puknij pole roku, miesi±ca 
lub dnia w górnej czê¶ci klawiatury. Aby wprowadziæ datê, puknij 
odpowiednie cyfry albo puknij + lub -, a nastêpnie puknij .

• Aby wybraæ strefê czasow±, puknij bie¿±ce ustawienie w polu Strefa 
czasowa, puknij region, w którym przebywasz, a nastêpnie puknij .

• Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ czas letni, w polu Czas letni pukaj bie¿±ce 
ustawienie, a¿ pojawi siê ¿±dana opcja.



P o d s t a w y  o b s ³ u g i

25

• Aby wybraæ 12- lub 24-godzinny format godziny, w polu Format 
godziny pukaj bie¿±ce ustawienie, a¿ pojawi siê ¿±dana opcja.

• Aby wybraæ format daty, w polu Format daty puknij bie¿±ce 
ustawienie. Puknij ¿±dany format i .

System
Aby wykonaæ kalibracjê ekranu, przywróciæ oryginalne ustawienia lub 
wy¶wietliæ informacje o urz±dzeniu, puknij System.

• Aby wykonaæ kalibracjê ekranu, je¶li na przyk³ad jego reakcje s± 
nieprecyzyjne, puknij Kalibracja ekranu. Puknij i krótko naci¶nij 
wy¶wietlany celownik. Powtórz tê czynno¶æ, gdy celownik bêdzie 
przesuwaæ siê po ekranie.

• Aby przywróciæ oryginalne ustawienia, puknij Przywróæ ust. 
fabryczne.

• Aby wy¶wietliæ informacje o urz±dzeniu, puknij O urz±dzeniu. Puknij 
 lub , aby przewin±æ te informacje.

Przeka¼nik FM
Urz±dzenie ma przeka¼nik FM do s³uchania muzyki z samochodowego 
radia FM za po¶rednictwem aplikacji Music. Przeka¼nika FM mo¿na 
równie¿ u¿ywaæ na potrzeby po³±czeñ telefonicznych. O tym, jak u¿ywaæ 
przeka¼nika FM z aplikacj± Music, przeczytasz na str. 44.

Aby okre¶liæ ustawienia przeka¼nika FM, puknij Przeka¼nik FM. Do 
ustawieñ przeka¼nika mo¿na równie¿ dotrzeæ z aplikacji Muzyka przez 
pukniêcie .

• Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ przeka¼nik FM, puknij bie¿±ce ustawienie 
w polu W³±cz i pukaj bie¿±ce ustawienie, a¿ pojawi siê ¿±dana opcja.

• Aby zapisaæ czêstotliwo¶ci do u¿ytku w przeka¼niku, puknij bie¿±ce 
ustawienie w polu Dostrój kana³y. Puknij ¿±dan± komórkê pamiêci 
(kana³) i . Wprowad¼ czêstotliwo¶æ przy u¿yciu wy¶wietlanej 
klawiatury albo puknij + lub -. Puknij , aby zapisaæ ustawienie.

• Aby wybraæ czêstotliwo¶æ do u¿ytku w przeka¼niku, puknij bie¿±ce 
ustawienie w polu Dostrój kana³y, po czym puknij ¿±dany kana³.
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Zgodnie z obowi±zuj±cym prawem, przeka¼nik FM wy³±czy siê 
automatycznie, je¶li przez minutê nie bêdzie u¿ywany do s³uchania 
muzyki lub do po³±czeñ telefonicznych. Aby u¿ywaæ przeka¼nika, trzeba 
go w³±czyæ.

Niektóre kraje wprowadzi³y ograniczenia w u¿ywaniu przeka¼ników FM. 
Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami. Informacje na ten 
temat mo¿na te¿ znale¼æ pod adresem www.nokia.com/support lub 
w lokalnej witrynie firmy Nokia.

■ Resetowanie
Je¶li urz±dzenie przestanie dzia³aæ, mimo ¿e bateria jest na³adowana, 
zresetuj je, naciskaj±c klawisz resetowania w dolnej czê¶ci urz±dzenia. 
Resetowanie urz±dzenia nie powoduje usuniêcia jego ustawieñ.
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4. Nawigator

Nawigacja samochodowa ma wewnêtrzny odbiornik GPS do okre¶lania 
aktualnej pozycji oraz do nawigowania „na bie¿±co”.

Gdy w³±czysz urz±dzenie, w oknie aplikacji Navigator pojawi siê widok 
mapy. Aby korzystaæ z nawigacji, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Navigator. Mo¿esz te¿ pukn±æ .

Aktualn± pozycjê urz±dzenie okre¶la na podstawie sygna³ów 
odbieranych z kilku satelitów GPS. Dlatego urz±dzenie do nawigacji 
satelitarnej GPS powinno znajdowaæ siê w miejscu, z którego widaæ 
mo¿liwie du¿y fragment niebosk³onu. 

Ustanawianie po³±czenia GPS mo¿e zaj±æ od paru sekund do kilku 
minut. Czas ³±czenia zale¿y od jako¶ci sygna³ów odbieranych z satelity 
przez urz±dzenie GPS. Ustanawianie po³±czenia trwa d³u¿ej, je¶li 
odbiornik GPS nie by³ u¿ywany przez kilka dni lub je¶li znajduje siê 
daleko od miejsca, w którym by³ ostatnio u¿ywany.

Je¶li jako¶æ po³±czenia GPS jest wysoka, pojawi siê symbol . Je¶li 
jako¶æ po³±czenia jest niewystarczaj±ca do nawigacji, pojawi siê symbol 

. W takim przypadku warto sprawdziæ, czy z miejsca, w którym 
znajduje siê urz±dzenie, widaæ dostatecznie du¿± czê¶æ niebosk³onu.

O tym, jak skopiowaæ pliki nawigacji na kartê pamiêci, przeczytasz 
w punkcie „Dysk DVD",, str. 9. Wszystkie pliki nawigacji skopiuj do 
folderu Cities.

■ Mapa
Po nawi±zaniu po³±czenia GPS w aplikacji Navigator pojawia siê 
aktualne po³o¿enie na mapie. Mapa dzia³a w dwóch trybach: ¶ledzenia 
i przegl±dania.
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Tryb ¶ledzenia
W trybie ¶ledzenia na mapie pokazana jest aktualna pozycja odbiornika 
GPS i nastêpuj±ce informacje:

1. Aktualna prêdko¶æ

2. Godzina

3. Wysoko¶æ nad poziomem morza

4. Wspó³rzêdne geograficzne

5. Liczba satelitów GPS po³±czonych z urz±dzeniem

6. Kompas

7. Aktualna pozycja — nazwa miejscowo¶ci

8. Aktualna pozycja GPS

9. Oddalenie

10.Przybli¿enie

Je¶li chcesz przejrzeæ mapê, puknij j±, ¿eby prze³±czyæ siê na tryb 
przegl±dania.
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Tryb przegl±dania
W trybie przegl±dania dolna czê¶æ ekranu ma kolor pomarañczowy, 
a pó³noc jest u góry ekranu. Na mapie s± wy¶wietlane nastêpuj±ce 
informacje:

1. Kompas

2. Aktualna pozycja — nazwa miejscowo¶ci

3. Aktualna pozycja GPS

4. Kursor

5. Oddalenie

6. Przybli¿enie

Aby wybraæ lokalizacjê na mapie, przybli¿ lub oddal jej obraz (je¶li 
zachodzi taka potrzeba) i przemieszczaj mapê palcem do momentu 
wskazania przez kursor ¿±danej lokalizacji. Puknij  i ¿±dan± opcjê. 
Po wybraniu pozycji mo¿esz do niej nawigowaæ, dodaæ j± do trasy 
(Przez), zapisaæ jako zak³adkê lub szukaæ w jej pobli¿u ciekawych miejsc. 
Ponadto mo¿esz zmieniæ ustawienia mapy.

Aby wybraæ interesuj±ce Ciê miejsce na mapie, przesuñ na nie kursor 
palcem. Pojawi siê ujêta w nawiasy kwadratowe ikona tego miejsca, 
jego nazwa i numer telefonu. Puknij , aby wy¶wietliæ dostêpne opcje.

Aby wróciæ do trybu ¶ledzenia lub ekranu nawigacji, puknij .
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■ Nawigowanie do miejsca docelowego
Aby nawigowaæ do miejsca docelowego, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Navigator > Miejsce docelowe oraz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Adres — aby wprowadziæ adres miejsca docelowego. Patrz 
„Nawigowanie do adresu",, str. 32.

• Najnowsze — aby nawigowaæ do ostatnio odwiedzonego miejsca. 
Patrz „Ostatnio odwiedzone miejsca",, str. 35.

• Ulubione — aby nawigowaæ do miejsc zapisanych jako ulubione. 
Patrz „Ulubione",, str. 33.

• Kontakty — aby nawigowaæ do adresu zapisanego z opisem kontaktu 
w spisie telefonów (je¶li zawiera adresy). Puknij na wy¶wietlanej 
klawiaturze kilka pierwszych liter ¿±danego opisu. Lista pierwszych 
zgodnych opisów pojawi siê u góry ekranu. Puknij  lub tê listê. 
Puknij ¿±dany opis i wybierz Nawiguj.

• Wyszukiwanie POI — aby spo¶ród ciekawych miejsc wyszukaæ 
¿±dane miejsce. Patrz „Nawigowanie do ciekawego miejsca",, str. 32.

Gdy ju¿ ustawisz miejsce docelowe, puknij  i Nawiguj. Urz±dzenie 
wyznaczy trasê do miejsca docelowego.
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Ekran nawigacji
Po wyznaczeniu trasy do miejsca docelowego pojawi siê ekran nawigacji:

1. Nastêpna ulica

2. Trasa

3. Nastêpny zakrêt i odleg³o¶æ od niego

4. Aktualna prêdko¶æ

5. Przewidywany czas dotarcia do miejsca docelowego

6. Odleg³o¶æ od miejsca docelowego

7. ¦rednia prêdko¶æ (je¶li ta funkcja jest w³±czona)

8. Kompas

9. Aktualna ulica

10.Aktualne po³o¿enie i kierunek

11.Oddalenie

12.Przybli¿enie

Na zakrêcie lub przy innym manewrze us³yszysz odpowiedni± instrukcjê 
g³osow±. Zakrêty i inne manewry s± oznaczone na mapie czerwonymi 
strza³kami.

Na ulicach jednokierunkowych kierunek jazdy oznaczony jest niebiesk± 
strza³k±.

Puknij mapê, aby j± przejrzeæ. Aby zakoñczyæ nawigacjê, puknij .
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Funkcje dostêpne na ekranie nawigacji
Aby podczas nawigacji korzystaæ z dostêpnych funkcji, puknij . 
Wykonaæ mo¿esz nastêpuj±ce czynno¶ci:

• Aby zablokowaæ wyznaczon± trasê na ¿±dan± odleg³o¶æ i wymusiæ 
wyznaczenie trasy alternatywnej, puknij Trasa alternatywna.

• Aby wy¶wietliæ manewry na wyznaczonej trasie w postaci listy 
punktów po¶rednich, puknij Lista dróg.

• Aby zapisaæ swoj± aktualn± pozycjê jako zak³adkê, puknij Zapisz. 
Patrz te¿ „Zak³adki",, str. 34.

• Aby wyciszyæ instrukcje g³osowe lub zmieniæ ich g³o¶no¶æ, puknij 
G³o¶no¶æ.

• Aby wy¶wietliæ listê wa¿nych zdarzeñ drogowych, puknij Informacje 
o ruchu. Patrz te¿ „Informacje o ruchu drogowym (kana³ TMC)",, 
str. 36.

• Aby wyszukaæ ciekawe miejsce, puknij Szukaj. Patrz te¿ 
„Nawigowanie do ciekawego miejsca",, str. 33.

• Aby dostosowaæ niektóre ustawienia nawigacji, puknij Ustawienia 
(patrz „Ustawienia nawigatora",, str. 36). Aby przej¶æ z widoku mapy 
do widoku ikon, puknij Ustawienia mapy > Mapa (w³±czy siê tryb 
Strza³ki). Po uaktywnieniu trybu Strza³ki na ekranie nawigacji pojawi 
siê du¿a ikona informuj±ca o nastêpnym zakrêcie, odleg³o¶æ do 
punktu docelowego oraz pasek postêpu wskazuj±cy odleg³o¶æ do 
nastêpnego zakrêtu.

• Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ ostrze¿enia o ograniczeniach prêdko¶ci, 
puknij Start lub Stop.

Nawigowanie do adresu
Aby wyszukaæ adres, do którego chcesz nawigowaæ, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Navigator > Miejsce docelowe > Adres. Aby wybraæ kraj, 
miasto (lub kod pocztowy), ulicê oraz numer domu (opcjonalnie), puknij 
kolejno odpowiednie pola i z klawiatury wprowad¼ w tej samej 
kolejno¶ci odpowiednie informacje.

Na klawiaturze mo¿esz pukaæ tylko w te klawisze, które prowadz± do 
rezultatu wyszukiwania; pozosta³e klawisze s± nieaktywne. Aby usun±æ 
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ostatni znak, puknij Usuñ. Znaki mo¿esz wprowadzaæ do momentu 
zawê¿enia wyszukiwania do jednego wyniku. Mo¿esz te¿ pukn±æ  
i wybraæ z listy ¿±dany adres. Aby przewin±æ listê, puknij strza³kê w górê 
lub w dó³. Aby zawêziæ wyszukiwanie, puknij .

Po odnalezieniu adresu puknij  na ekranie Znajd¼ adres i puknij 
¿±dan± opcjê. Po wybraniu adresu mo¿esz do niego nawigowaæ, dodaæ 
go do trasy (Przez), zapisaæ jako zak³adkê lub wy¶wietliæ na mapie.

Nawigowanie do ciekawego miejsca
Interesuj±cych Ciê miejsc mo¿esz szukaæ w pobli¿u ¿±danej lokalizacji.

Aby nawigowaæ do ciekawego miejsca, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Navigator > Miejsce docelowe > Wyszukiwanie POI. Miejsce 
pocz±tkowe (zazwyczaj bie¿±ca lokalizacja) bêdzie pokazane w górnej 
czê¶ci ekranu. Aby zmieniæ miejsce pocz±tkowe, puknij Gdzie? i wybierz 
Adres w celu wprowadzenia adresu, Ulubione w celu wybrania wcze¶niej 
zapisanego adresu lub Pozycja GPS w celu ustawienia bie¿±cej 
lokalizacji jako miejsca pocz±tkowego.

Puknij kategoriê i podkategoriê interesuj±cego Ciê miejsca. Mo¿esz te¿ 
pukn±æ , wprowadziæ nazwê ciekawego miejsca i pukn±æ .

Znalezione miejsca pojawi± siê na li¶cie ciekawych miejsc. Lista jest 
posortowana wed³ug odleg³o¶ci od miejsca pocz±tkowego. Wybierz 
interesuj±ce Ciê miejsce i ¿±dan± opcjê.

Ulubione
Aby nawigowaæ do miejsc zapisanych jako ulubione lub zarz±dzaæ tymi 
miejscami, naci¶nij klawisz Menu, puknij Navigator > Miejsce 
docelowe > Ulubione i wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji: Dom i praca 
(adres domowy lub adres miejsca pracy), Zak³adki (zapisane wcze¶niej 
adresy) lub Trasy.

Adresy domowe i adresy miejsc pracy
Aby okre¶liæ adres domowy lub adres miejsca pracy, w menu Ulubione 
puknij Dom i praca. Puknij ¿±dane pole i ¿±dan± opcjê. Adres mo¿esz 
wprowadziæ, ustawiæ aktualn± pozycjê jako adres lub wybraæ adres 
z listy ostatnio odwiedzonych miejsc.
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Aby edytowaæ adres, puknij go i wybierz Edycja. 

Aby u¿yæ innych dostêpnych opcji, puknij adres i wybierz ¿±dan± opcjê. 
Do adresu mo¿esz nawigowaæ, mo¿esz ten adres dodaæ do trasy (Przez), 
wy¶wietliæ na mapie, usun±æ go lub usun±æ wszystkie adresy.

Zak³adki
Aby zarz±dzaæ miejscami docelowymi zapisanymi jako zak³adki, w menu 
Ulubione puknij Zak³adki.

Puknij miejsce docelowe na li¶cie zak³adek i wybierz ¿±dan± opcjê. 
Do miejsca docelowego mo¿esz nawigowaæ, mo¿esz je dodaæ do trasy, 
wy¶wietliæ na mapie, usun±æ lub zmieniæ jego nazwê. Ponadto mo¿esz 
posortowaæ lub wyczy¶ciæ listê zak³adek.

Trasy
Trasa to lista 2 do 6 miejsc docelowych (przystanków). Po wybraniu 
trasy do nawigacji urz±dzenie przeprowadzi Ciê przez przystanki 
w okre¶lonej kolejno¶ci. Aby utworzyæ trasy lub trasami zarz±dzaæ, 
w menu Ulubione puknij Trasy.

Aby utworzyæ now± trasê, w obszarze Zarz±dzaj tras± puknij Utwórz 
now± trasê. Nie trzeba ustawiaæ miejsca pocz±tkowego trasy, poniewa¿ 
zaczyna siê ona w aktualnej pozycji odbiornika GPS.

• Aby dodaæ przystanek do trasy, puknij + i wybierz ¿±dan± opcjê. 
Aby dodaæ lokalizacjê pokazan± na mapie, puknij Mapa, przybli¿ lub 
oddal obraz mapy (je¶li to potrzebne), przeci±gaj mapê palcem, 
a¿ kursor wska¿e ¿±dan± lokalizacjê, i puknij . Po dodaniu co 
najmniej dwóch przystanków, puknij  i wybierz ¿±dan± opcjê 
(patrz lista opcji w punkcie „Planowanie trasy",, str. 35).

• Aby usun±æ przystanek z trasy, puknij ¿±dany przystanek na li¶cie 
i puknij .

• Aby przenie¶æ przystanek w inne miejsce na li¶cie, puknij go i puknij 
strza³kê w górê lub w dó³.

Aby u¿yæ zapisanej trasy lub aby j± edytowaæ, w obszarze Zarz±dzaj tras± 
puknij trasê i wybierz ¿±dan± opcjê. Mo¿esz rozpocz±æ nawigowanie do 
pierwszego przystanku na trasie, edytowaæ tê trasê, zmieniæ jej nazwê lub 
usun±æ. Mo¿esz te¿ usun±æ wszystkie zapisane trasy.
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Ostatnio odwiedzone miejsca
Aby wy¶wietliæ ostatnio odwiedzone miejsca, naci¶nij klawisz Menu 
i puknij Navigator > Miejsce docelowe > Najnowsze. 

Aby nawigowaæ do danego miejsca, dodaj je do trasy (Przez), puknij to 
miejsce i wybierz ¿±dan± opcjê.

■ Planowanie trasy
Trasê mo¿na zaplanowaæ z wyprzedzeniem — nawet bez po³±czenia GPS.

Aby zaplanowaæ trasê, naci¶nij klawisz Menu i puknij Navigator > 
Miejsce docelowe. Wybierz miejsce pocz±tkowe trasy tak samo jak 
w przypadku miejsca docelowego i dodaj je do trasy (Przez). Gdy 
pukniesz Przez, pojawi siê Lista miejsc docelowych. Aby do trasy dodaæ 
punkt po¶redni, puknij + i wybierz lokalizacjê tak samo jak w przypadku 
miejsca docelowego. Aby usun±æ punkt po¶redni, puknij ¿±dan± 
lokalizacjê i . Miejsce pocz±tkowe trasy pojawi siê u góry listy, 
a miejsce docelowe na dole tej listy. Aby zmieniæ kolejno¶æ pozycji na 
li¶cie, puknij punkt po¶redni, który chcesz przenie¶æ, i puknij strza³kê 
w górê lub w dó³.

Po ustawieniu trasy puknij , aby mieæ dostêp do nastêpuj±cych opcji:

• Aby wyznaczyæ trasê, puknij Wyznaczanie trasy. Po wyznaczeniu 
trasy na mapie pojawi siê miejsce pocz±tkowe i miejsce docelowe. 
W wyniku przeliczeñ pojawi siê podsumowanie trasy z wybranymi 
punktami po¶rednimi, przewidywanym czasem podró¿y, 
odleg³o¶ciami od poszczególnych punktów po¶rednich i d³ugo¶ci± 
ca³ej trasy. Aby wy¶wietliæ szczegó³ow± listê dróg, puknij strza³kê 
w prawo. Aby z trasy usun±æ jaki¶ punkt po¶redni, puknij ten punkt. 
Aby wy¶wietliæ punkty po¶rednie na mapie, puknij strza³kê w prawo. 
Na mapie pojawi siê trasa, a w górnej czê¶ci ekranu — nazwa 
bie¿±cego punktu po¶redniego. Aby przenie¶æ poprzedni lub 
nastêpny punkt po¶redni, puknij strza³kê po lewej lub prawej stronie 
jego nazwy. Aby wróciæ do poprzedniego ekranu, puknij strza³kê 
w lewo.

• Aby wy¶wietliæ symulacjê trasy na mapie z instrukcjami g³osowymi, 
puknij Symuluj. 
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• Aby zapisaæ listê punktów po¶rednich jako trasê, puknij Zapisz lub 
Zapisz jako. Gdy pó¼niej wybierzesz tê trasê, nawigator poprowadzi 
Ciê najpierw do pierwszego punktu po¶redniego trasy. Je¶li jeste¶ 
blisko miejsca pocz±tkowego i nie chcesz do niego nawigowaæ, usuñ 
go przed zapisaniem trasy.

• Aby nawigowaæ do pierwszego punktu po¶redniego trasy, puknij 
Nawiguj.

■ Informacje o ruchu drogowym (kana³ TMC)
Aby wy¶wietliæ listê zdarzeñ drogowych na wyznaczonej trasie podczas 
nawigowania lub w trybie ¶ledzenia, puknij > Informacje o ruchu. 
Lista jest posortowana wed³ug odleg³o¶ci od miejsca, w którym 
znajdujesz siê obecnie. Lista jest oparta na komunikatach kana³u TMC 
(Traffic Message Channel), które mo¿na odbieraæ przez wewnêtrzny 
odbiornik TMC od lokalnego operatora TMC. Dostêpno¶æ i dok³adno¶æ 
informacji o ruchu drogowym zale¿y od us³ugodawcy TMC. Aby 
korzystaæ z tej us³ugi, pod³±cz ³adowarkê do urz±dzenia nawigacyjnego, 
poniewa¿ w ³adowarce jest antena TMC.

Zdarzenia na wyznaczonej trasie s± wy¶wietlane na li¶cie w kolorze 
czerwonym. Mog± pojawiaæ siê nastêpuj±ce informacje: nazwa ulicy, na 
której wyst±pi³o zdarzenie; typ zdarzenia oraz odleg³o¶æ miejsca 
zdarzenia od miejsca, w którym znajdujesz siê obecnie. Puknij zdarzenie, 
aby wy¶wietliæ jego miejsce na mapie.

■ Ustawienia nawigatora
Aby otworzyæ ustawienia aplikacji Navigator, naci¶nij klawisz Menu, 
puknij Navigator > Ustawienia i wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji: 
Ogólne ustawienia, Ustawienia mapy, Ustawienia trasy lub G³o¶no¶æ.

Po wybraniu na ekranie ¿±danych ustawieñ, puknij , aby te 
ustawienia zapisaæ.

Ustawienia ogólne
Mo¿esz okre¶laæ sposób reagowania urz±dzenia na komunikaty kana³u 
TMC, ustawiaæ ¶redni± prêdko¶æ w relacji do ostrze¿eñ o ograniczeniach 
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prêdko¶ci, wybieraæ g³os instrukcji nawigatora (Skórka g³osowa), 
wybieraæ jednostki odleg³o¶ci i wy¶wietlaæ wersjê aplikacji Navigator.

Aby okre¶liæ sposób reagowania urz±dzenia na komunikaty kana³u TMC, 
pukaj ikonê TMC do momentu wy¶wietlenia ¿±danej opcji. Je¶li 
wybierzesz Automatycznie, urz±dzenie automatycznie przeprowadzi Ciê 
przez sugerowan± trasê alternatywn±, tak aby omin±æ zdarzenia 
drogowe na wyznaczonej trasie. Je¶li wybierzesz Rêcznie, urz±dzenie 
bêdzie sygnalizowaæ zdarzenia drogowe i wy¶wietlaæ pytanie, czy 
chcesz jechaæ tras± alternatywn±. Je¶li wybierzesz Wy³±czone, 
zdarzenia drogowe bêd± wy¶wietlane, ale bez sugestii co do zmiany 
trasy. Patrz te¿ „Informacje o ruchu drogowym (kana³ TMC)",, str. 36.

Aby dla instrukcji nawigatora wybraæ g³os mêski lub ¿eñski, puknij 
Skórka g³osowa i wybierz ¿±dany g³os. (O tym, jak wybraæ jêzyk, 
przeczytasz w punkcie „Jêzyk",, str. 24). W niektórych jêzykach mo¿na 
wybraæ funkcjê zamiany tekstu na mowê (TTS), co pozwala w trakcie 
nawigacji ods³uchiwaæ nazwy ulic, numery domów, nazwy zjazdów 
z autostrad i nazwy miast. U¿ycie tej funkcji wyd³u¿a czas 
wypowiadania instrukcji g³osowych.

Ustawienia mapy
Aby wybraæ kategorie ciekawych miejsc, które maj± siê pojawiaæ na 
mapie jako ikony, puknij Warstwy informacji, wybierz ¿±dane kategorie 
i puknij .

Aby wybraæ tryb dzienny lub nocny, lub ustawiæ automatyczne 
wybieranie trybu, pukaj odpowiedni± ikonê do momentu pojawienia siê 
¿±danej opcji. Je¶li wybierzesz Automatycznie, tryb bêdzie wybierany 
stosownie do aktualnej godziny.

Aby wybraæ mapê, puknij Mapy. Je¶li mapy kilku regionów masz 
zapisane na karcie pamiêci, puknij nazwê tej mapy, której chcesz u¿yæ. 
Do korzystania z mapy w nawigacji potrzebna jest odpowiednia licencja. 
Je¶li nie masz takiej licencji, mapê mo¿esz przegl±daæ, wy¶wietlaæ na 
niej swoj± pozycjê, szukaæ punktu docelowego (bez mo¿liwo¶ci 
nawigacji do niego) i wyznaczaæ trasy na mapie.

Aby na mapie u¿ywaæ efektów 2D lub 3D, puknij odpowiedni± ikonê.



N a w i g a t o r

38

Je¶li mapa ma wskazywaæ aktualny kierunek (¦cie¿ka na górze) lub 
górn± czê¶æ ekranu (Pó³noc na górze), puknij odpowiedni± ikonê.

Ustawienia trasy
W urz±dzeniu mo¿esz wybraæ ¶rodek transportu, najszybsz± lub 
najkrótsz± trasê i ustaliæ, czy bêdzie mo¿na korzystaæ z p³atnych dróg, 
autostrad albo promów. Aby wybraæ ¿±dan± opcjê, puknij odpowiedni± 
ikonê.

Wybrany ¶rodek (tryb) transportu okre¶li typy dróg, które w trakcie 
nawigacji sugerowaæ bêdzie urz±dzenie. Do wyboru masz nastêpuj±ce 
tryby:

• Szybko — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem autostrad.

• Powoli — trasa jest wyznaczana z za³o¿eniem wolnej jazdy.

• Rower — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem ¶cie¿ek 
rowerowych i wykluczeniem autostrad, na których obowi±zuje zakaz 
jazdy na rowerach. W trybie jazdy na rowerze nie ma instrukcji 
g³osowych.

• Ciê¿arówka — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem ograniczeñ 
w ruchu samochodów ciê¿arowych.

• Motor — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem ograniczeñ 
dotycz±cych motocykli.

• Pieszo — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem tras dla pieszych, 
w tym ruchu na drogach jednokierunkowych i przej¶æ dla pieszych. 
W trybie ruchu pieszego nie ma instrukcji g³osowych.

• Skuter — trasa jest wyznaczana z uwzglêdnieniem ograniczeñ 
dotycz±cych skuterów.

G³o¶no¶æ
Aby wybraæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci instrukcji g³osowych, puknij + 
lub -. Aby wy³±czyæ instrukcje g³osowe, puknij . Aby w³±czyæ 
instrukcje g³osowe, puknij .
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5. Obs³uga po³±czeñ

Gdy odbierzesz po³±czenie podczas u¿ywania aplikacji Navigator, g³osowe 
instrukcje nawigatora zostan± wyciszone do momentu zakoñczenia 
po³±czenia. Aby wy¶wietliæ mapê i zminimalizowaæ ekran po³±czeñ 
telefonicznych, naci¶nij klawisz Menu. W prawym górnym rogu ekranu 
pojawi siê . Aby otworzyæ ekran po³±czeñ telefonicznych, puknij .

Gdy odbierzesz po³±czenie podczas u¿ywania aplikacji Muzyka, 
odtwarzanie utworu zostanie przerwane do momentu zakoñczenia 
po³±czenia. W³±czony przeka¼nik FM jest równie¿ u¿ywany 
w po³±czeniach g³osowych. Przeka¼nik FM mo¿na w³±czyæ po odebraniu 
lub bezpo¶rednio przed odebraniem po³±czenia.

Aby przej¶æ do aplikacji Navigator, naci¶nij klawisz Menu. Je¶li 
nawigacja nie jest aktywna, po lewej stronie ekranu pokazane s± dwa 
przyciski skrótów do aplikacji Navigator. Aby wyszukaæ adres do 
nawigacji, puknij Id¼ do. Aby przej¶æ do widoku mapy, puknij Mapa. 

■ Nawi±zywanie po³±czeñ
Po³±czenia mo¿na nawi±zaæ za pomoc± nawigacji samochodowej 
po³±czonej z kompatybilnym telefonem komórkowym wtedy, gdy ¿adne 
po³±czenie nie jest aktywne.

Wybieranie numeru za pomoc± klawiatury
1. Naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > Klawiatura.

2. Aby wprowadziæ numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, puknij 
kolejno odpowiednie cyfry. (Aby usun±æ ostatni± cyfrê, puknij Wy).

Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe, puknij + w celu wpisania 
prefiksu miêdzynarodowego (znak + zastêpuje miêdzynarodowy kod 
dostêpu), po czym wprowad¼ kod kraju, numer kierunkowy bez 
poprzedzaj±cego go zera i numer telefonu.

3. Aby nawi±zaæ po³±czenie z wybranym numerem, puknij .

4. Aby zakoñczyæ po³±czenie lub anulowaæ próbê jego nawi±zania, 
puknij .



O b s ³ u g a  p o ³ ± c z e ñ

40

Nawi±zywanie po³±czeñ z zapisanymi kontaktami
Aby nawi±zaæ po³±czenie z kontaktem pobranym z telefonu 
komórkowego, naci¶nij klawisz Menu i puknij Telefon > Kontakty.

Puknij kilka pierwszych liter ¿±danej nazwy przy u¿yciu wy¶wietlanej 
klawiatury. (Aby usun±æ ostatni znak, puknij Wy). Pierwsze zgodne opisy 
pojawi± siê u góry. Aby wy¶wietliæ wszystkie zgodne opisy, puknij  lub 
listê. Je¶li lista jest d³uga, puknij  lub  albo puknij , aby 
wprowadziæ wiêcej liter. Aby wy¶wietliæ numery telefonów zapisane 
przy u¿yciu opisów, puknij opis. Aby wywo³aæ numer telefonu, puknij ten 
numer.

Rejestr po³±czeñ
Aby wy¶wietliæ 20 ostatnich po³±czeñ nieodebranych, odebranych lub 
nawi±zanych podczas u¿ywania nawigacji samochodowej z telefonem 
komórkowym, naci¶nij klawisz Menu, puknij Telefon > Rejestr po³. 
i ¿±dan± opcjê. Aby przewin±æ listê numerów, puknij  lub . Aby 
wybraæ numer, puknij go.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z ostatnio wybieranym numerem, naci¶nij 
klawisz Menu i puknij Telefon > Klawiatura >  lub puknij Telefon > 
Rejestr po³. > Ponów.

Aby usun±æ listy ostatnich po³±czeñ, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Telefon > Rejestr po³. > Wyczy¶æ listy > Wyczy¶æ.

Numery po³±czeñ nieodebranych i odebranych s± rejestrowane tylko 
wtedy, gdy us³uga ta jest dostêpna w sieci, a telefon jest w³±czony 
i znajduje siê w jej zasiêgu.

G³osowe wybieranie numerów
Aby wybraæ g³osowo numer zapisany w spisie telefonów, naci¶nij 
klawisz Menu i puknij Telefon > Wyb. g³osowe. Tej funkcji mo¿na 
u¿ywaæ tylko wtedy, gdy jest obs³ugiwana przez telefon z nawigacj± 
samochodow± oraz gdy nie ma ¿adnego aktywnego po³±czenia. 

Wypowiedz znak g³osowy, gdy pojawi siê odpowiednie ¿±danie. 
Szczegó³ów szukaj w instrukcji obs³ugi telefonu.
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Proste wybieranie (Ulubione)
Aby wybraæ numer telefonu metod± prostego wybierania, naci¶nij 
klawisz Menu i puknij Telefon > Ulubione, gdy nie ma ¿adnego 
aktywnego po³±czenia. Aby nawi±zaæ po³±czenie, puknij ¿±dany kontakt.

Przypisywanie numerów prostego wybierania
Aby dodaæ kontakt do widoku Ulubione, puknij nieprzypisany przycisk 
(oznaczony tekstem <przypisz>) i wykonaj jedn± z nastêpuj±cych 
czynno¶ci:

• Aby dodaæ kontakt pobrany z telefonu komórkowego, puknij kilka 
pierwszych liter opisu, , a potem ¿±dany opis i numer telefonu.

• Aby dodaæ numer telefonu z klawiatury, puknij , kolejne cyfry 
numeru telefonu i .

Zarz±dzanie numerami prostego wybierania
Aby usun±æ kontakt lub wszystkie kontakty z widoku Ulubione, puknij 

 i ¿±dany kontakt oraz ¿±dan± opcjê usuwania.

Aby zmieniæ kontakt w widoku Ulubione, puknij , kontakt, który 
chcesz zmieniæ, i Zast±p. Przypisz nowy kontakt.

■ Odbieranie i odrzucenie po³±czeñ
Aby odebraæ przychodz±ce po³±czenie, puknij .

Je¶li nie odbierzesz po³±czenia, mo¿esz wy¶wietliæ opis lub numer 
telefonu osoby dzwoni±cej przez pukniêcie Poka¿, pod warunkiem ¿e 
osoba dzwoni±ca udostêpnia te dane. Aby wywo³aæ numer z listy, puknij 
ten numer.

Aby odrzuciæ po³±czenie, puknij .

Po³±czenia oczekuj±ce
Po³±czenia oczekuj±ce to us³uga sieciowa. Aby korzystaæ z us³ugi 
po³±czeñ oczekuj±cych, telefon komórkowy musi obs³ugiwaæ profil 
Bluetooth Hands-Free 1.5, a sama us³uga musi byæ w³±czona 
w telefonie.

Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce i zawiesiæ aktywne, puknij .
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Aby prze³±czyæ siê miêdzy po³±czeniami, puknij Zamieñ. Aby zakoñczyæ 
oba po³±czenia, puknij Zakoñcz wsz.

Je¶li naci¶niesz klawisz Menu, aby wy¶wietliæ mapê i zminimalizowaæ 
ekran po³±czeñ telefonicznych, liczba takich po³±czeñ pojawi siê obok .

■ Opcje po³±czeñ telefonicznych
Z niektórych funkcji mo¿na korzystaæ równie¿ w trakcie aktywnego 
po³±czenia. Dostêpne funkcje pokazane s± na ekranie opcji po³±czeñ 
telefonicznych, który pojawi siê, gdy zaczniesz nawi±zywaæ po³±czenie.

Aby zminimalizowaæ ekran po³±czeñ telefonicznych na przyk³ad po to, 
¿eby wy¶wietliæ mapê, w trakcie po³±czenia naci¶nij klawisz Menu. Aby 
otworzyæ ekran po³±czeñ telefonicznych, puknij .

W trakcie aktywnego po³±czenia mo¿na korzystaæ z nastêpuj±cych 
funkcji:

• Aby podczas rozmowy wy³±czyæ mikrofon, puknij Wy³. mikrofon. Aby 
w³±czyæ mikrofon, puknij W³. mikrofon.

• Aby prze³±czyæ rozmowê z nawigacji samochodowej na 
kompatybilny telefon komórkowy, puknij Telefon. Niektóre 
urz±dzenia mog± przerwaæ po³±czenie Bluetooth przed 
zakoñczeniem rozmowy. 

Aby ponownie prze³±czyæ rozmowê na nawigacjê samochodow±, 
puknij Zest. g³o¶n. lub u¿yj odpowiedniej funkcji w telefonie.

• Aby podczas rozmowy wys³aæ sygna³y DTMF (na przyk³ad has³o), 
puknij DTMF. Puknij znaki, które chcesz wys³aæ jako sygna³y. Jest to 
us³uga sieciowa. W sprawie jej dostêpno¶ci zwróæ siê do 
us³ugodawcy.

■ Dostosowywanie ustawieñ telefonu
Aby zmieniæ ustawienia zwi±zane z po³±czeniami Bluetooth, kontaktami 
lub po³±czeniami telefonicznymi, naci¶nij klawisz Menu i puknij 
Telefon > Ustawienia. Puknij  lub , aby przewin±æ listê ustawieñ.
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Po³±czenia telefonu
Aby po³±czyæ urz±dzenie nawigacyjne z powi±zanym telefonem 
komórkowym, puknij aktualne ustawienie w menu Po³±czenia telefonu. 
Puknij ¿±dane urz±dzenie lub puknij Powi±¿ nowe, aby powi±zaæ 
nawigacjê samochodow± z nowym urz±dzeniem.

Bluetooth
Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ funkcjê Bluetooth, w polu Bluetooth pukaj 
aktualne ustawienie, a¿ pojawi siê ¿±dana opcja.

Pobieranie kontaktów
Aby pobraæ kontakty z po³±czonego z urz±dzeniem nawigacyjnym 
telefonu komórkowego, w polu Pobieranie kontaktów puknij stan 
pobierania i puknij Tak. 

Stan pobierania mo¿e mieæ postaæ Nie zakoñczono (kontakty nie zosta³y 
pobrane z urz±dzenia), Trwa pobieranie (kontakty s± pobierane) lub 
Zakoñczono (kontakty zosta³y pobrane).

Porz±dek sortowania kontaktów
Aby ustawiæ porz±dek sortowania kontaktów, w polu Porz±d. sortowania 
kont. pukaj aktualne ustawienie, a¿ pojawi siê ¿±dana opcja.

D¼wiêk dzwonka
Aby wybraæ d¼wiêk dzwonka dla po³±czeñ przychodz±cych, w polu 
D¼wiêk dzwonka puknij aktualne ustawienie. Pojawi siê lista dostêpnych 
d¼wiêków. Puknij ¿±dany d¼wiêk i Odtwórz, aby go ods³uchaæ, lub puknij 
Ustaw jako dzw., aby go uaktywniæ.

W niektórych telefonach komórkowych zamiast wybranego dzwonka 
odtwarzany jest w³asny dzwonek telefonu.

G³o¶no¶æ dzwonka
Aby ustawiæ g³o¶no¶æ dzwonka, w polu G³o¶no¶æ dzwonka puknij + lub -.
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6. Odtwarzacz muzyki

Aby odtwarzaæ utwory zapisane na karcie pamiêci, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Muzyka.

O tym, jak skopiowaæ pliki na kartê pamiêci, przeczytasz w punkcie 
„Karta pamiêci", str. 19. Aby u³atwiæ wyszukiwanie utworów w aplikacji 
Muzyka, skopiuj je do folderu Music.

Aplikacja obs³uguje nastêpuj±ce formaty plików: MP3, WMA, AAC 
i eAAC+. Aplikacja mo¿e jednak nie obs³ugiwaæ wszystkich odmian tych 
formatów.

Ostrze¿enie: gdy g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy 
uchu, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o¶ne.

■ Korzystanie z przeka¼nika FM lub ze s³uchawek
Do s³uchania muzyki z odtwarzacza mo¿na u¿yæ radia samochodowego 
lub kompatybilnych s³uchawek. W pierwszym przypadku trzeba u¿yæ 
wbudowanego przeka¼nika FM.

Przeka¼nik FM
Aby przez radio samochodowe s³uchaæ odtwarzanych utworów, na 
ekranie odtwarzacza muzyki puknij . Je¶li przeka¼nik jest wy³±czony, 
w³±cz go. Aby wybraæ kana³ transmisji, puknij Dostrój kana³y i ¿±dany 
kana³. Wybierz tê sam± czêstotliwo¶æ FM w radio samochodowym 
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i ustaw ¿±dany poziom g³o¶no¶ci. Muzyka powinna p³yn±æ z g³o¶ników 
radia samochodowego. 

U¿ywanie przeka¼nika FM zwiêksza u¿ycie energii i skraca ¿ywotno¶æ 
baterii. 

S³uchawki
Urz±dzenie nawigacyjne ma z³±cze wyj¶cia stereo przeznaczone dla 
s³uchawek z wtyczk± 3,5 mm. Z³±cze to jest kompatybilne ze 
s³uchawkami o impedancji nie mniejszej ni¿ 32 omy.

■ S³uchanie muzyki
Aby otworzyæ folder z muzyk±, puknij  i ¿±dany folder. Aby przewin±æ 
listê utworów, puknij  lub . 

Puknij utwór, który chcesz odtworzyæ. Je¶li chcesz, mo¿esz wybraæ kilka 
utworów. (Aby cofn±æ wybór utworu, jeszcze raz puknij ten sam utwór). 
Aby wybraæ wszystkie utwory w bie¿±cym folderze i jego podfolderach, 
puknij . (Aby cofn±æ wybór, puknij ). Aby wróciæ na poprzedni 
poziom menu, puknij .

Aby odtworzyæ wybrane utwory, puknij .

Ostrze¿enie: muzyki s³uchaj na umiarkowanym poziomie 
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu. 

Aby przerwaæ odtwarzanie, puknij . Aby wznowiæ odtwarzanie, 
puknij .

Aby przej¶æ do nastêpnego z wybranych utworów, puknij . Aby 
przej¶æ do poprzedniego utworu lub do pocz±tku bie¿±cego utworu, 
puknij .

Aby wyciszyæ muzykê, puknij . Aby ponownie w³±czyæ d¼wiêk, puknij 
 lub naci¶nij jeden z klawiszy regulacji g³o¶no¶ci.

Aby przewin±æ utwór, przesuñ suwak pokazany poni¿ej tytu³u utworu.

Aby zmieniæ si³ê g³osu, naci¶nij jeden z klawiszy regulacji g³o¶no¶ci.
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Aby odtwarzaæ utwór raz po razie, puknij . Kolor ikony zmieni siê na 
zielony. Aby dany utwór odtworzyæ tylko raz, puknij tê sam± ikonê. Kolor 
ikony zmieni siê na bia³y.

Aby odtwarzaæ utwory w kolejno¶ci losowej, puknij . Kolor ikony 
zmieni siê na zielony. Aby odtwarzaæ utwory w kolejno¶ci naturalnej, 
puknij tê sam± ikonê. Kolor ikony zmieni siê na bia³y.

Aby usun±æ utwór z karty pamiêci, na ekranie odtwarzacza puknij , 
potem puknij utwór, który chcesz usun±æ, a nastêpnie puknij .

Aby zamkn±æ odtwarzacz muzyki, puknij .

■ Powrót do ekranu nawigacji
Aby podczas s³uchania muzyki przej¶æ do aplikacji Navigator, naci¶nij 
klawisz Menu lub puknij . Muzyka bêdzie odtwarzana w tle. Aby 
wróciæ do odtwarzacza muzyki, naci¶nij klawisz Menu i puknij Muzyka.

Je¶li nawigacja nie jest aktywna, po lewej stronie ekranu pokazane s± 
dwa przyciski skrótów do aplikacji Navigator. Aby wyszukaæ adres do 
nawigacji, puknij Id¼ do. Aby przej¶æ do widoku mapy, puknij Mapa. 
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7. Odtwarzacz wideo

Aby odtworzyæ pliki wideo zapisane na karcie pamiêci, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Galeria > Filmy wideo.

O tym, jak skopiowaæ pliki na kartê pamiêci, przeczytasz w punkcie 
„Karta pamiêci", str. 19. Aby u³atwiæ wyszukiwanie plików wideo 
w aplikacji Filmy wideo, skopiuj je do folderu Video.

Aplikacja ta obs³uguje pliki w formatach MPEG-4, 3GP i WMV. Aplikacja 
mo¿e jednak nie obs³ugiwaæ wszystkich odmian tych formatów.

Ostrze¿enie: gdy g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy 
uchu, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o¶ne.

■ Odtwarzanie plików wideo
Aby otworzyæ folder z filmami wideo, puknij  i ¿±dany folder. Aby 
przewin±æ listê filmów wideo, puknij  lub . 

Puknij ten plik wideo, który chcesz odtworzyæ. Je¶li chcesz, mo¿esz 
wybraæ kilka plików wideo. Aby cofn±æ wybór pliku wideo, jeszcze raz 
puknij ten sam plik. Aby wybraæ wszystkie pliki wideo z bie¿±cego 
folderu i jego podfolderów, puknij . (Aby cofn±æ wybór, puknij ). 
Aby wróciæ na poprzedni poziom menu, puknij .

Aby odtworzyæ wybrane pliki wideo, puknij .
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Podczas odtwarzania pliku wideo mo¿esz wykonaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

• Aby przerwaæ odtwarzanie, puknij . Aby wznowiæ odtwarzanie, 
puknij . Aby zakoñczyæ odtwarzanie, puknij .

• Aby odtworzyæ nastêpny lub poprzedni plik wideo, puknij  lub .

• Aby wy¶wietliæ film wideo na pe³nym ekranie lub wróciæ do widoku 
normalnego, puknij pole wideo.

• Aby odtwarzaæ plik wideo raz po razie, puknij . Kolor ikony zmieni 
siê na zielony. Aby dany plik wideo odtworzyæ tylko raz, puknij tê 
sam± ikonê. Kolor ikony zmieni siê na bia³y.

Aby wróciæ do poprzedniego ekranu, puknij .

Aby zamkn±æ odtwarzacz wideo, puknij .

Aby przej¶æ do aplikacji Navigator, naci¶nij klawisz Menu.
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8. Wy¶wietlacz zdjêæ

Aby wy¶wietliæ zdjêcia zapisane na karcie pamiêci, naci¶nij klawisz 
Menu i puknij Galeria > Zdjêcia.

O tym, jak skopiowaæ pliki na kartê pamiêci, przeczytasz w punkcie 
„Karta pamiêci", str. 19. Aby u³atwiæ wyszukiwanie zdjêæ w aplikacji 
Zdjêcia, skopiuj je do folderu Photos.

Aplikacja obs³uguje pliki w formatach JPEG, BMP, PNG i GIF. Aplikacja 
mo¿e jednak nie obs³ugiwaæ wszystkich odmian tych formatów.

■ Wy¶wietlanie zdjêæ
Aby otworzyæ folder ze zdjêciami, puknij  i ¿±dany folder. Aby 
przewin±æ listê zdjêæ, puknij  lub . 

Puknij zdjêcie, które chcesz wy¶wietliæ. Je¶li chcesz, mo¿esz wybraæ 
kilka zdjêæ. Aby cofn±æ wybór zdjêcia, jeszcze raz puknij to samo zdjêcie. 
Aby wybraæ wszystkie zdjêcia z bie¿±cego folderu i jego podfolderów, 
puknij . (Aby cofn±æ wybór, puknij ). Aby wróciæ na poprzedni 
poziom menu, puknij .

Aby wy¶wietliæ wybrane zdjêcie, puknij .

Podczas wy¶wietlania zdjêcia mo¿esz wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

• Aby przybli¿yæ obraz, puknij . Aby oddaliæ obraz, puknij . 
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• Aby wy¶wietliæ zdjêcie na pe³nym ekranie, puknij . Puknij lew± 
stronê zdjêcia, aby wy¶wietliæ poprzednie zdjêcie, lub praw± stronê, 
aby wy¶wietliæ nastêpne zdjêcie. 

Aby wróciæ do widoku normalnego, puknij ¶rodek zdjêcia.

• Aby obróciæ zdjêcie o 90 stopni, puknij .

• Aby wy¶wietliæ zdjêcia w postaci pokazu slajdów, wybierz kilka zdjêæ 
i puknij . Aby wróciæ do widoku normalnego, puknij wy¶wietlane 
zdjêcie.

Aby usun±æ zdjêcie z karty pamiêci, na ekranie zdjêæ puknij , potem 
puknij zdjêcie, które chcesz usun±æ, a nastêpnie puknij .

Aby wróciæ do poprzedniego ekranu, puknij .

Aby zamkn±æ wy¶wietlacz zdjêæ, puknij .

Aby przej¶æ do aplikacji Navigator, naci¶nij klawisz Menu.
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9. Informacje o bateriach

Urz±dzenie to ma wewnêtrzn±, niewymienialn± bateriê przeznaczon± do 
wielokrotnego ³adowania. Nie próbuj wyjmowaæ baterii z urz±dzenia, bo grozi to 
jego uszkodzeniem. Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale 
w koñcu ulegnie zu¿yciu. Bateriê ³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym urz±dzeniem. U¿ycie 
niezatwierdzonej do u¿ytku ³adowarki mo¿e wi±zaæ siê z ryzykiem po¿aru, 
eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagro¿enia.

Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz pierwszy lub je¶li bateria nie by³a przez 
d³u¿szy czas u¿ywana, to ¿eby tak± bateriê na³adowaæ, mo¿e trzeba bêdzie 
³adowarkê pod³±czyæ, nastêpnie od³±czyæ i ponownie pod³±czyæ. Je¶li bateria by³a 
ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka minut, zanim pojawi siê wska¼nik 
³adowania.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. 
Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na baterii pod³±czonej do ³adowarki, 
poniewa¿ prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na bateria 
nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

Bateriê staraj siê zawsze przechowywaæ w temperaturze miêdzy 15°C a 25°C 
(59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszaj± pojemno¶æ i skracaj± 
¿ywotno¶æ baterii. Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± 
mo¿e chwilowo nie dzia³aæ. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± one eksplodowaæ. 
Uszkodzone baterie mog± samoczynnie eksplodowaæ.

Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej ³adowarki.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek 
pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego 
rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê 
obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw 
je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. 
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury 
mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci urz±dzeñ elektronicznych, 
uszkodzeñ baterii i odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci 
do swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, 
powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie potrz±saj nim. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia 
wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników 
ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

• Nieautoryzowane modyfikacje lub pod³±czenia mog± spowodowaæ 
uszkodzenie urz±dzenia, a przy tym mo¿e to stanowiæ naruszenie przepisów 
dotycz±cych urz±dzeñ radiowych.

Wskazówki te dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowarki i ka¿dego 
innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
naprawy w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.
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Pozbywanie siê urz±dzenia
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 

i elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera na odpady. Takie 
oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ 
umieszczany ³±cznie z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa 
domowego. 

U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowadz±cym zbieranie zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne 
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system 
umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu. W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym 
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikaj±cych z obecno¶ci sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego 
sk³adowania i przetwarzania takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy 
sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internetowej www.nokia.com.pl.


