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Dostêpne profile Bluetooth

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 rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w 
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.



Do
st

êp
ne

 p
ro

fi
le

 B
lu

et
oo

th

3Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dostêpne profile Bluetooth
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umo¿liwia 
telefonom komórkowym, komputerom i cyfrowym 
asystentom osobistym (PDA) komunikowanie siê ze sob± za 
po¶rednictwem po³±czeñ bezprzewodowych krótkiego 
zasiêgu.

Wszystkie urz±dzenia Bluetooth udostêpniaj± co najmniej 
jeden profil Bluetooth. Profil Bluetooth zapewnia 
okre¶lon± us³ugê. Komunikacja mo¿liwa jest tylko miêdzy 
urz±dzeniami Bluetooth o tym samym profilu.

Aby zagwarantowaæ kompatybilno¶æ, korzystaj±c z 
urz±dzenia Nokia 9300i, nale¿y zawsze u¿ywaæ 
oryginalnych akcesoriów firmy Nokia. Je¶li podczas 
nawi±zywania po³±czeñ Bluetooth z urz±dzeniami innych 
producentów wyst±pi± problemy, nale¿y skontaktowaæ siê 
z dostawc± takiego urz±dzenia i dowiedzieæ siê, jakie 
profile Bluetooth s± dostêpne.

Urz±dzenie Nokia 9300i udostêpnia nastêpuj±ce profile:

Profil Bluetooth Opis

GAP
(Generic Access Profile)

Okre¶la sposób 
nawi±zywania po³±czeñ 
przez urz±dzenia 
Bluetooth. Urz±dzenie 
mo¿e wykrywaæ inne 
urz±dzenia Bluetooth i 
nawi±zywaæ z nimi 
po³±czenia.

GOEP 
(Generic Object 
Exchange Profile)

Okre¶la zestaw protoko³ów 
i procedur do wymiany 
obiektów. Ten profil jest 
wykorzystywany przez 
inne profile.

OPP
(Object Push Profile)

Okre¶la sposób przesy³ania 
danych miêdzy 
urz±dzeniami Bluetooth. 
Umo¿liwia wysy³anie oraz 
odbieranie wizytówek, 
zdjêæ i innych plików do i z 
kompatybilnych urz±dzeñ 
Bluetooth.
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FTP
(File Transfer Profile)

Okre¶la sposób przesy³ania 
plików miêdzy 
urz±dzeniami Bluetooth. 
Umo¿liwia innym 
urz±dzeniom Bluetooth 
wy¶wietlanie katalogów i 
plików niesystemowych 
znajduj±cych siê na 
urz±dzeniu.

SPP
(Serial Port Profile)

Okre¶la sposób emulacji 
kabli szeregowych przez 
urz±dzenia Bluetooth. Na 
przyk³ad umo¿liwia 
tworzenie po³±czenia przez 
port szeregowy z 
kompatybilnym 
urz±dzeniem Bluetooth. 

DUN
(Dial-up Networking 
Profile)

Okre¶la sposób korzystania 
z po³±czeñ telefonicznych 
za po¶rednictwem 
po³±czenia Bluetooth. 
Umo¿liwia 
wykorzystywanie 
urz±dzenia jako modemu.

Profil Bluetooth Opis

HFP
(Hands-Free Profile)

Okre¶la sposób, w jaki 
urz±dzenia 
bezprzewodowe s± 
u¿ywane z produktami 
Bluetooth. Na przyk³ad 
umo¿liwia korzystanie z 
urz±dzenia razem z 
urz±dzeniem 
bezprzewodowym, takim 
jak zestaw s³uchawkowy, 
w charakterze wej¶cia/
wyj¶cia audio.

Profil dostêpu SIM

Okre¶la, w jaki sposób 
kompatybilne telefony 
zestawów 
samochodowych 
wspó³pracuj±ce z 
po³±czeniem Bluetooth 
mog± korzystaæ z karty 
SIM w telefonie. Eliminuje 
konieczno¶æ posiadania 
oddzielnej karty SIM w 
telefonie zestawu 
samochodowego.

Profil Bluetooth Opis
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