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Nokia 9300i
aktów

ozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
 we wszelkich produktach opisanych w 
ienia.
onosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
posób.
st "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
 jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
lu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
prawo do dokonywania zmian w tym 
zasie bez uprzedniego powiadomienia.
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Korzystanie z aplikacji Pobieranie kont

Uwagi prawne
Copyright © Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym 
dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich 
w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego r
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ
tym dokumencie bez uprzedniego powiadom
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie p
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny s
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona je
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego ce
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym c
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ntaktów
ski, litewski, rosyjski, ukraiñski, 
ierski, czeski, s³owacki, s³oweñski.

liku contact_sync
00i - równie¿ telefon zewnêtrzny.
9300i wybierz Pulpit → 
ter. → Po³±czenia → Bluetooth.
th dla urz±dzenia Nokia 9300i i 

 Bluetooth oraz zdalny dostêp do 
je powi±zanie z zestawem 
ia 610, usuñ je.

ontact_sync. Domy¶lnie jest ona 
ze Aplikacje MMC.
likacje MMC i uruchom 
rwszego uruchomienia aplikacji 
nie, czy aplikacja ma byæ 
tycznie po w³±czeniu urz±dzenia. 
Copyr

Korzystanie z aplikacji Pobieranie ko
W tym dokumencie opisano sposób korzystania z aplikacji 
Pobieranie kontaktów (plik contact_sync) na urz±dzeniu 
9300i podczas korzystania z po³±czenia Bluetooth i trybu 
profilu dostêpu do karty SIM przez ³±cze Bluetooth (zdalny 
dostêp do karty SIM) z zestawem samochodowym Nokia 
610. Aplikacja Pobieranie kontaktów jest u¿ywana do 
pobierania kontaktów z urz±dzenia Nokia 9300i do 
zestawu samochodowego Nokia 610 i do przesy³ania 
wiadomo¶ci SMS z zestawu samochodowego Nokia 610 do 
urz±dzenia Nokia 9300i.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kontakty mo¿na pobieraæ z karty SIM 
tak¿e bez korzystania z aplikacji Pobieranie kontaktów.

Aby mo¿liwe by³o korzystanie z aplikacji, nale¿y posiadaæ:
• Urz±dzenie Nokia 9300i.
• Zainstalowany zestaw samochodowy Nokia 610.
• Najnowsz± wersjê pliku contact_sync.sis.

W aplikacji Pobieranie kontaktów jest u¿ywany jêzyk, który 
zosta³ wybrany podczas jej instalowania na urz±dzeniu 
Nokia 9300i. Aby zmieniæ jêzyk, nale¿y zmieniæ jêzyk w 
urz±dzeniu Nokia 9300i, a nastêpnie ponownie 
zainstalowaæ aplikacjê Pobieranie kontaktów.

Aplikacja Pobieranie kontaktów obs³uguje nastêpuj±ce 
jêzyki: angielski, niemiecki, grecki, hiszpañski, francuski, 
w³oski, holenderski, polski, portugalski, turecki, serbski 
(³aciñski), chorwacki, fiñski, szwedzki, duñski, norweski, 

islandzki, estoñski, ³otew
bu³garski, rumuñski, wêg

Instalowanie p
1 W³±cz urz±dzenie 93
2 W urz±dzeniu Nokia 

Narzêdzia → Panel s
Ustaw nazwê Bluetoo
uaktywnij po³±czenie
karty SIM. Je¶li istnie
samochodowym Nok

3 Zainstaluj aplikacjê c
instalowana w folder

4 Przejd¼ do folderu Ap
aplikacjê. Podczas pie
jest wy¶wietlane pyta
uruchamiana automa
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Je¶li wybierzesz Tak, aplikacja bêdzie automatycznie 
uruchamiana w tle przy ka¿dym w³±czeniu urz±dzenia.

Nastêpnie w urz±dzeniu Nokia 9300i zostanie 
wy¶wietlony monit o zaakceptowanie po³±czenia 

ochodowym Nokia 610. Po 
a urz±dzenie Nokia 9300i 
o dostêpu do karty SIM, 
ajduj±c± siê obok ikony 
zuj±cej na brak po³±czenia 
ieci±.

300i zostanie wy¶wietlony 
w zestawie samochodowym 
t o wprowadzenie go. 
rz opcjê zapisania zdalnego 
zaæ go ponownie. Nale¿y 

obni¿enie poziomu 
formacji mo¿na znale¼æ w 
samochodowego Nokia 610.
owym Nokia 610 zostanie 
obraæ kontakty z telefonu 
 Nie.
powróæ do menu Bluetooth 
nia powi±zane. Wyedytuj 
mochodowym Nokia 610 i 
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Po uruchomieniu aplikacja pojawia siê na li¶cie zadañ. 
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e przesy³anie kontaktów 
jest inicjowane przez zestaw samochodowy Nokia 
610, a nie przez aplikacjê Pobieranie kontaktów na 
urz±dzeniu Nokia 9300i.

5 W³±cz zestaw samochodowy Nokia 610. Je¶li 
korzystasz z zestawu samochodowego Nokia 610 po 
raz pierwszy, wybierz jêzyk.
Nastêpnie wybierz korzystanie ze zdalnego dostêpu do 
karty SIM i rozpocznij wyszukiwanie dostêpnych 
urz±dzeñ Bluetooth. Na li¶cie znalezionych urz±dzeñ 
przejd¼ do urz±dzenia Nokia 9300i i wybierz je.
Po³±czenie Bluetooth wymaga oddzielnego has³a 
sk³adaj±cego siê z 16 znaków. Po wy¶wietleniu monitu 
wprowad¼ 16-znakowe has³o w urz±dzeniu Nokia 
9300i. Has³o pochodzi z zestawu samochodowego 
Nokia 610.

Bluetooth z zestawem sam
zaakceptowaniu po³±czeni
przejdzie do trybu zdalneg
oznaczonego ikon± SIM zn
Bluetooth oraz ikony wska
urz±dzenia Nokia 9300i z s

Je¶li w urz±dzeniu Nokia 9
monit o podanie kodu PIN, 
Nokia 610 pojawi siê moni
Wprowad¼ kod PIN i wybie
kodu PIN, aby nie wprowad
pamiêtaæ, ¿e powoduje to 
bezpieczeñstwa. Wiêcej in
instrukcji obs³ugi zestawu 

6 Gdy w zestawie samochod
wy¶wietlone pytanie, czy p
komórkowego, odpowiedz

7 W urz±dzeniu Nokia 9300i 
i przejd¼ do strony Urz±dze
powi±zanie z zestawem sa
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hodowy Nokia 610.
³o nawi±zane po³±czenie miêdzy 
owym Nokia 610 a urz±dzeniem 
dzenie Nokia 9300i przesz³o do 
pu do karty SIM. Jest to 
 ikonê SIM i ikonê oznaczaj±c± 
dzenia Nokia 9300i z sieci±.

dowym Nokia 610 wybierz 
kownika → Pobierz kontakty.
takty s± pobierane z wybranej 
iêæ telefonu, karta SIM lub obie). 
to ustawienie, patrz krok 8 w 
owanie pliku contact_sync".

e problemów
ów nie powiedzie siê, nale¿y 
ynno¶ci:
etooth w urz±dzeniu Nokia 

etooth w zestawie 
ia 610:
Copyr

ustaw je jako autoryzowane. Upro¶ci to korzystanie z 
trybu zdalnego dostêpu do karty SIM w przysz³o¶ci.

8 W zestawie samochodowym Nokia 610 wybierz 
Menu → Dane u¿ytkownika → Ustawienia dla 
u¿ytkownika 1 → Ustawienia pobierania → Pobierz 
z i wybierz pobieranie z pamiêci telefonu, z karty SIM 
lub z obu lokalizacji.

9 W zestawie samochodowym Nokia 610 wybierz 
Menu → Dane u¿ytkownika → Pobierz kontakty.
Po zakoñczeniu pobierania na urz±dzeniu Nokia 9300i 
i na wy¶wietlaczu zestawu samochodowego Nokia 610 
pojawi siê krótka informacja.

Pobieranie kontaktów
Aby pobraæ kontakty zestawu samochodowego Nokia 610 
bezpo¶rednio po zainstalowaniu aplikacji contact_sync, 
nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W³±cz urz±dzenie 9300i - równie¿ telefon zewnêtrzny.
2 Je¶li automatyczne uruchamianie aplikacji Pobieranie 

kontaktów nie zosta³o wybrane, przejd¼ do folderu 
Aplikacje MMC i uruchom tê aplikacjê.

3 W³±cz zestaw samoc
4 Upewnij siê, ¿e zosta

zestawem samochod
Nokia 9300i i ¿e urz±
trybu zdalnego dostê
sygnalizowane przez
brak po³±czenia urz±

5 W zestawie samocho
Menu → Dane u¿yt

Uwaga: Kon
pamiêci (pam
Aby zmieniæ 
sekcji "Instal

Rozwi±zywani
Je¶li pobieranie kontakt
wykonaæ nastêpuj±ce cz
1 Usuñ powi±zanie Blu

9300i.
2 Usuñ powi±zanie Blu

samochodowym Nok
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1. Wy³±cz zestaw samochodowy Nokia 610.
2. W³ó¿ kartê SIM do czytnika karty SIM zestawu 
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samochodowego Nokia 610.
3. W³±cz ponownie zestaw samochodowy Nokia 610 i 

podczas uruchamiania wybierz U¿yj samochodowej 
karty SIM w tej sesji.

4. Po zalogowaniu zestawu samochodowego Nokia 
610 w sieci wybierz Menu → Bluetooth → Poka¿ 
urz±dzenia powi±zane.

5. Z listy powi±zanych urz±dzeñ wybierz urz±dzenie 
Nokia 9300i i naci¶nij tarczê Navi.

6. Wybierz Usuñ uwierzytelnienie i potwierd¼ 
usuwanie.

7. Wy³±cz zestaw samochodowy Nokia 610 i wyjmij 
kartê SIM. Powi±zanie Bluetooth zostanie usuniête.

3 W³ó¿ kartê SIM do gniazda karty SIM w urz±dzeniu 
Nokia 9300i i w³±cz urz±dzenie.

4 Uruchom ponownie zestaw samochodowy Nokia 610, 
wy³±czaj±c zap³on w samochodzie i w³±czaj±c go 
ponownie.

5 Utwórz ponownie powi±zanie zgodnie z instrukcjami 
w sekcji "Instalowanie pliku contact_sync". Upewnij 
siê, ¿e podczas tworzenia powi±zania miêdzy 
urz±dzeniami jest uruchomiona aplikacja Pobieranie 
kontaktów.
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