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Nokia 9300i
chodowego 

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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Pobieranie kontaktów do zestawu samo
Nokia 616

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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ieje powi±zanie z zestawem 
ia 616, usuñ je.

hodowy Nokia 616. Je¶li 
 samochodowego Nokia 616 po 
 jêzyk. 
rzystanie ze zdalnego dostêpu do 
ij wyszukiwanie dostêpnych 
Na li¶cie znalezionych urz±dzeñ 
a Nokia 9300i i wybierz je.
 wymaga oddzielnego has³a 
 znaków. Po wy¶wietleniu monitu 

e has³o w urz±dzeniu Nokia 
i z zestawu samochodowego 
Copyr

Pobieranie kontaktów
W tym dokumencie opisano sposób pobierania kontaktów 
z urz±dzenia Nokia 9300i do zestawu samochodowego 
Nokia 616 podczas korzystania z po³±czenia Bluetooth i 
trybu profilu dostêpu do karty SIM przez ³±cze Bluetooth 
(zdalny dostêp do karty SIM). Mo¿na tak¿e korzystaæ z 
trybu profilu zestawu g³o¶nomówi±cego Bluetooth. Wiêcej 
informacji mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi zestawu 
samochodowego Nokia 616.

Aby mo¿liwe by³o pobieranie kontaktów, nale¿y posiadaæ:
• Urz±dzenie Nokia 9300i.
• Zainstalowany zestaw samochodowy Nokia 616.

Pobieranie kontaktów po raz 
pierwszy
1 W³±cz urz±dzenie 9300i - równie¿ telefon zewnêtrzny.
2 W urz±dzeniu Nokia 9300i wybierz Pulpit → 

Narzêdzia → Panel ster. → Po³±czenia → Bluetooth.
Ustaw nazwê Bluetooth dla urz±dzenia Nokia 9300i i 
uaktywnij po³±czenie Bluetooth oraz zdalny dostêp do 

karty SIM. Je¿eli istn
samochodowym Nok

3 W³±cz zestaw samoc
korzystasz z zestawu
raz pierwszy, wybierz
Nastêpnie wybierz ko
karty SIM i rozpoczn
urz±dzeñ Bluetooth. 
przejd¼ do urz±dzeni
Po³±czenie Bluetooth
sk³adaj±cego siê z 16
wprowad¼ 16-znakow
9300i. Has³o pochodz
Nokia 616.
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Nastêpnie w urz±dzeniu Nokia 9300i zostanie 
wy¶wietlony monit o zaakceptowanie po³±czenia 

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

m Nokia 616 wybierz 
ka → Ustawienia dla 
enia pobierania → Pobierz 
miêci telefonu, z karty SIM 

m Nokia 616 wybierz 
ka → Pobierz kontakty.
 na urz±dzeniu Nokia 9300i 
samochodowego Nokia 616 
ja.

tów w 
e
u samochodowego Nokia 

cz±tkowej konfiguracji, 
zynno¶ci:
równie¿ telefon zewnêtrzny.
y Nokia 616.
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Bluetooth z zestawem samochodowym Nokia 616. Po 
zaakceptowaniu po³±czenia urz±dzenie Nokia 9300i 
przejdzie do trybu zdalnego dostêpu do karty SIM, 
oznaczonego ikon± SIM znajduj±c± siê obok ikony 
Bluetooth oraz ikony wskazuj±cej na brak po³±czenia 
urz±dzenia Nokia 9300i z sieci±.

Je¶li w urz±dzeniu Nokia 9300i zostanie wy¶wietlony 
monit o podanie kodu PIN, w zestawie 
samochodowym Nokia 616 pojawi siê monit o 
wprowadzenie go. Wprowad¼ kod PIN i wybierz opcjê 
zapisania zdalnego kodu PIN, aby nie wprowadzaæ go 
ponownie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e powoduje to obni¿enie 
poziomu bezpieczeñstwa. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ w instrukcji obs³ugi zestawu samochodowego 
Nokia 616.

4 Gdy w zestawie samochodowym Nokia 616 zostanie 
wy¶wietlone pytanie, czy pobraæ kontakty z telefonu 
komórkowego, odpowiedz Nie.

5 W urz±dzeniu Nokia 9300i powróæ do menu Bluetooth 
i przejd¼ do strony Urz±dzenia powi±zane. Wyedytuj 
powi±zanie z zestawem samochodowym Nokia 616 i 

6 W zestawie samochodowy
Menu → Dane u¿ytkowni
u¿ytkownika 1 → Ustawi
z i wybierz pobieranie z pa
lub z obu lokalizacji.

7 W zestawie samochodowy
Menu → Dane u¿ytkowni
Po zakoñczeniu pobierania
i na wy¶wietlaczu zestawu 
pojawi siê krótka informac

Pobieranie kontak
pó¼niejszym czasi
Aby pobraæ kontakty do zestaw
616 w dowolnym czasie po po
nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce c
1 W³±cz urz±dzenie 9300i - 
2 W³±cz zestaw samochodow
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 czytnika karty SIM zestawu 
okia 616.

estaw samochodowy Nokia 616 i 
ania wybierz U¿yj samochodowej 
esji.
stawu samochodowego 

 wybierz Menu → Bluetooth → 
 powi±zane.
h urz±dzeñ wybierz urz±dzenie 

i¶nij tarczê Navi.
ierzytelnienie i potwierd¼ 

ochodowy Nokia 616 i wyjmij 
anie Bluetooth zostanie usuniête.
niazda karty SIM w urz±dzeniu 
urz±dzenie.
estaw samochodowy Nokia 616, 
 samochodzie i w³±czaj±c go 

wi±zanie zgodnie z instrukcjami 
kontaktów po raz pierwszy".
Copyr

3 Upewnij siê, ¿e zosta³o nawi±zane po³±czenie miêdzy 
zestawem samochodowym Nokia 616 a urz±dzeniem 
Nokia 9300i i ¿e urz±dzenie Nokia 9300i przesz³o do 
trybu zdalnego dostêpu do karty SIM. Jest to 
sygnalizowane przez ikonê SIM i ikonê oznaczaj±c± 
brak po³±czenia urz±dzenia Nokia 9300i z sieci±.

4 W zestawie samochodowym Nokia 616 wybierz 
Menu → Dane u¿ytkownika → Pobierz kontakty.

Uwaga: Kontakty s± pobierane z wybranej 
pamiêci (pamiêæ telefonu, karta SIM lub obie). 
Aby zmieniæ to ustawienie, patrz krok 6 w 
sekcji "Pobieranie kontaktów po raz pierwszy".

Rozwi±zywanie problemów
Je¶li pobieranie kontaktów nie powiedzie siê, nale¿y 
wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Usuñ powi±zanie Bluetooth w urz±dzeniu Nokia 9300i.
2 Usuñ powi±zanie Bluetooth w zestawie 

samochodowym Nokia 616:
1. Wy³±cz zestaw samochodowy Nokia 616.

2. W³ó¿ kartê SIM do
samochodowego N

3. W³±cz ponownie z
podczas uruchami
karty SIM w tej s

4. Po zalogowaniu ze
Nokia 616 w sieci
Poka¿ urz±dzenia

5. Z listy powi±zanyc
Nokia 9300i i nac

6. Wybierz Usuñ uw
usuwanie.

7. Wy³±cz zestaw sam
kartê SIM. Powi±z

3 W³ó¿ kartê SIM do g
Nokia 9300i i w³±cz 

4 Uruchom ponownie z
wy³±czaj±c zap³on w
ponownie.

5 Utwórz ponownie po
w sekcji "Pobieranie 
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