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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke 
olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust 
kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke 
kõik väiksed osad eemal väikelaste käeulatusest.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on 
keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad 
tõrkeid seadme töös.

TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega 
kemikaalide lähedal.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus 
pannakse toime lõhkamisi. 

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist.

LISASEADMED
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid. Ärge ühendage tooteid, 
mis seadmega ei ühildu.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, 
mis seadmega ei ühildu.
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Lühijuhend

Täname, et valisite Nokia autovarustuse CK-300! Autovarustusega saate 
mugavalt helistada ja kõnesid vastu võtta ning kuulata auto 
stereosüsteemi vahendusel mobiiltelefoni talletatud muusikat. 

Rakendus CarMenu pakub kiiret ligipääsu ühilduvasse 
mobiilsideseadmesse talletatud kontaktidele ja muusikapaladele. Lisaks 
saate seda kasutada ka rakendusega Nokia Maps (kui see on 
mobiilsideseadmesse installitud).

Käesolevas peatükis tutvustatakse autovarustuse peamisi 
kasutusvõimalusi. Lugege hoolikalt läbi autovarustuse müügikomplekti 
kuuluval CD-plaadil asuv täielik kasutus- ja paigaldusjuhend.

■ Paigaldamine
1. Autovarustus laske paigaldada vastava väljaõppe saanud tehnikul 

ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, 
mis kuuluvad seadme müügikomplekti. Juhised leiate kasutus- ja 
paigaldusjuhendist.

2. Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud 
kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehelt 
aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja 
installige rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

3. Ühendage ühilduv mobiilsideseade autovarustusega Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia abil. Juhised leiate kasutus- ja 
paigaldusjuhendist.
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■ Sisendseade
1. Häälvalimisklahv

2. Vaigistamisklahv

3. Re¾iimiklahv

4. Helistamisklahv

5. Lõpetamisklahv

6. NaviTM-ratas 

■ Kasutamine rakenduseta CarMenu
Autovarustust saate kasutada rakenduse CarMenu vahendusel või ilma 
selleta. Selles jaotises kirjeldatakse sisendseadme kasutamist, kui 
rakendus CarMenu pole mobiilsideseadmesse installitud.

Häälvalimisklahv
Seda klahvi all hoides saate aktiveerida ühilduva mobiilsideseadme 
häälvalimisfunktsiooni, kui seadmel pole pooleliolevat kõnet.

Vaigistamisklahv
Kõne ümberlülitamiseks autovarustuse ja ühilduva mobiilsideseadme 
vahel vajutage vaigistamisklahvi.

Kõne ajal mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke vaigistamisklahvi 
all.

Re¾iimiklahv
Vajutage re¾iimiklahvi muusika esitamise alustamiseks, peatamiseks või 
jätkamiseks, kui muusikapleier on mobiilsideseadmes aktiivne.
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Helistamisklahv
Vajutage helistamisklahvi kõnele vastamiseks.

Viimati valitud numbri kordusvalimiseks vajutage helistamisklahvi kaks 
korda.

Lõpetamisklahv
Vajutage lõpetamisklahvi aktiivse kõne lõpetamiseks või saabuvast 
kõnest keeldumiseks.

Navi-ratas
Hoidke ratast järgmiste toimingute sooritamiseks all.

• Autovarustuse sisse- või väljalülitamiseks, kui süütetundlikkuskaabel 
pole ühendatud

• Autovarustuse ühendamiseks seotud seadmega (hoidke ratast umbes 
üks sekund all)

Keerake ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal

• Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala valimiseks 
pala esitamise ajal või siis, kui esitamine on peatatud

■ Kasutamine rakendusega CarMenu
Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud 
kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehelt 
aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja installige 
rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Rakendusega CarMenu saab kasutada ka rakendust Nokia Maps, kui see 
on mobiilsideseadmesse installitud.
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CarMenu installimine
Installimiseks võivad olla vajalikud arvuti administraatoriõigused. Lisaks 
vajate järgmist.

• Ühilduv seeria 60 versioonil 3.0 (või uuem) põhinev mobiilsideseade. 
Seade peab toetama Bluetooth-spetsifikatsiooni ja profiile, mida on 
kirjeldatud kasutus- ja paigaldusjuhendis.

• Internetiühendus arvutis või mobiilsideseadmes. Teabe saamiseks 
andmesidetariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

• Kolm megabaiti vaba mälu mobiilsideseadmes

• Mobiilsideseadme müügikomplekti kuuluv USB-kaabel

• Arvuti, mis ühildub opsüsteemiga Windows XP või Windows Vista 

Rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse installimiseks toimige 
järgmiselt.

1. Kui soovite rakendust CarMenu mobiilsideseadmes kasutatavale 
ühilduvale mälukaardile installida, sisestage kaart seadmesse.

2. Kui kasutate arvuti- või Interneti-ühendust, paigutage komplekti 
kuuluv CD-plaat arvuti CD-seadmesse (või ühilduvasse DVD-
seadmesse) ja valige automaatselt käivituvas programmis (kui 
Windowsis on automaatkäivitusfunktsioon lubatud) rakenduse 
CarMenu allalaadimisvalik. CarMenu installifaili arvutisse 
laadimiseks Nokia veebilehelt järgige kuvatavaid juhiseid ja 
kopeerige fail arvutist mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud 
mälukaardile. Faili saab laadida ka tootelehelt aadressil 
www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt CD-plaati 
kasutamata.

Kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks ühilduva 
mobiilsideseadme veebibrauserit, laadige rakenduse CarMenu 
installifail mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile 
tootelehelt aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult 
veebilehelt.

3. Käivitage installimine vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis 
kirjeldatule ja järgige installiprogrammis kuvatavaid juhiseid.

4. Rakenduse CarMenu käivitamiseks lülitage autovarustus sisse.
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Rakenduse CarMenu kasutamine koos sisendseadmega

Häälvalimisklahv
Seda klahvi all hoides saate aktiveerida ühilduva mobiilsideseadme 
häälvalimisfunktsiooni, kui seadmel pole pooleliolevat kõnet.

Kui vajutate häälvalimisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse 
sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme klahvi 4. Kui 
navigeerimine on aktiveeritud, korratakse viimast hääljuhist.

Vaigistamisklahv
Vajutage vaigistamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Kõne ümberlülitamine autovarustuse ja ühilduva mobiilsideseadme 
vahel

• Autovarustuse helitugevuse vaigistamine, kui ühtki kõnet pole 
pooleli

Kõne ajal mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke vaigistamisklahvi 
all.

Re¾iimiklahv
Vajutage re¾iimiklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Telefoni, muusikapleierire¾iimi ja rakenduse Nokia Maps (kui töötab) 
vahetamiseks

• Valitud re¾iimi põhikuvale pöördumiseks

Suvalisest re¾iimist telefonire¾iimi põhikuvale minekuks hoidke 
re¾iimiklahvi all.

Helistamisklahv
Telefonire¾iimis vajutage helistamisklahvi järgmiste toimingute 
sooritamiseks.

• Kõne vastuvõtmiseks

• Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

• Viimati valitud numbrite vaatamiseks põhikuval

Telefonire¾iimis vajutage viimati valitud numbri kordusvalimiseks 
põhikuval helistamisklahvi kaks korda.
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Muusikapleierire¾iimis vajutage helistamisklahvi järgmiste toimingute 
sooritamiseks.

• Kuvatud pala esitamiseks, peatamiseks või esitamise jätkamiseks 
mobiilsideseadmes

• Valitud esitusloendi, esitaja või albumi kõikide palade esitamiseks 
algusest

Kui vajutate helistamisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama 
funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme vasakpoolset valikuklahvi.

Lõpetamisklahv
Vajutage lõpetamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Aktiivse kõne lõpetamine või kõnest keeldumine

• Kalendrimärkme kustutamiseks kuvalt

• Eelmisele kuvale või menüütasemele naasmiseks

• Tähtede või numbrite sisestamisel vajutage seda klahvi ühe märgi 
kustutamiseks

• Kuvatud pala esitamise lõpetamiseks vajutage pleierire¾iimi 
põhiekraanil.

• Kui vajutate lõpetamisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse 
sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme parempoolset 
valikuklahvi.

Hoidke lõpetamisklahvi all kehtiva re¾iimi põhikuvale naasmiseks.

Navi-ratas
Vajutage ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Saabuva kõne vastuvõtmiseks

• Ekraani allosas kuvatud funktsiooni sooritamiseks, objekti valimiseks 
(näiteks menüüfunktsiooni) või kalendrimärkme kustutamiseks 
kuvalt

• Vajutades Navi-ratast rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama 
funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme keskmist valikuklahvi või 
sirvimisklahvi keskmist osa

Hoidke ratast järgmiste toimingute sooritamiseks all.
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• Autovarustuse sisse- või väljalülitamiseks, kui süütetundlikkuskaabel 
pole ühendatud

• Autovarustuse ühendamiseks seotud seadmega (hoidke ratast umbes 
üks sekund all)

Keerake ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

• Elemendile (nt mõnes menüüs soovitud funktsioonile) liikumiseks või 
loendi sirvimiseks.

• Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal

• Muusikapleierire¾iimis esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või 
eelmise pala valimiseks pala esitamise ajal või siis, kui esitamine on 
peatatud

• Kui keerate ratast rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama 
funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme sirvimisklahvi üles või 
alla.

Keerake ratast põhikuval olles vasakule, et sisestada telefoninumber või 
kasutada kiirvalimist.

Keerake ratast põhikuval olles paremale, et otsida kontakte menüüs 
Kontaktid.

■ Ühendatud seadme laadimine
Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autovarustuse kasutamise ajal 
ühendage telefon autovarustusega ühenduskaabli CA-113CU abil.
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1. Sissejuhatus

Nokia autovarustusega CK-300 saate mugavalt hallata vabakäekõnesid 
ja kuulata ühilduvasse mobiilsideseadmesse talletatud muusikat. 
Autovarustust saab juhtida välise sisendseadmega. 

Kui teil on seeria 60 tarkvaraplatvormi versioonil 3.0 (või uuem) põhinev 
mobiilsideseade, saate rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse 
installida. Antud rakendus võimaldab teile kiiret juurdepääsu 
ühilduvasse mobiliseadmesse talletatud kontaktidele, muusikapaladele 
ja rakendusele Nokia Maps (kui see on installitud)

Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Lugege ka Nokia autovarustus 
CK-300 kasutus-ja installijuhendit, oma mobiiliseadme kasutusjuhendit, 
sest see sisaldab tähtsat teavet ohutuse ja hoolduse kohta, ning 
rakenduse Nokia Maps juhendit.  Kui kasutate autovarustusega 
eraldiseisvat muusikapleierit, lugege läbi ka selle kasutusjuhend.

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja 
Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt 
www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Hoidke kõik lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

■ Süsteeminõuded
Rakenduse CarMenu installimiseks ja kasutamiseks peab süsteem 
vastama järgmistele nõuetele.

• Jaotises "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk. 14 kirjeldatud 
Bluetoothi spetsifikatsiooni ja profiile toetav ühilduv 
mobiilsideseade S60 3.0 (või uuem)

• Internetiühendus arvutis või mobiilsideseadmes. Teabe saamiseks 
andmesidetariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

• Kolm megabaiti vaba mälu mobiilsideseadmes ja seadmesse 
sisestatud mälukaardil (kui see on sisestatud)

• Mobiilsideseadme müügikomplekti kuuluv USB-kaabel

• Arvuti, mis ühildub opsüsteemiga Windows XP või Windows Vista 
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2. Alustamine

■ Rakenduse CarMenu installimine ja käivitamine
Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud 
kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehelt 
aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja installige 
rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse installimiseks toimige 
järgmiselt.

1. Kui soovite rakendust CarMenu mobiilsideseadmes kasutatavale 
ühilduvale mälukaardile installida, sisestage kaart seadmesse.

2. Kui kasutate arvuti- või Interneti-ühendust, paigutage komplekti 
kuuluv CD-plaat arvuti CD-seadmesse (või ühilduvasse DVD-
seadmesse) ja valige automaatselt käivituvas programmis (kui 
Windowsis on automaatkäivitusfunktsioon lubatud) rakenduse 
CarMenu allalaadimisvalik. CarMenu installifaili arvutisse 
laadimiseks Nokia veebilehelt järgige kuvatavaid juhiseid ja 
kopeerige fail arvutist mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud 
mälukaardile. Faili saab laadida ka tootelehelt aadressil 
www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt CD-plaati 
kasutamata.

Kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks ühilduva 
mobiilsideseadme veebibrauserit, laadige rakenduse CarMenu 
installifail mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile 
tootelehelt aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult 
veebilehelt.

3. Käivitage installimine vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis 
kirjeldatule ja järgige installiprogrammis kuvatavaid juhiseid.

4. Rakenduse CarMenu käivitamiseks lülitage autovarustus sisse.
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■ Autovarustuse sisse- ja väljalülitamine
Kui te pole kindel, kas süütetundlikkuskaabel on ühendatud, võtke 
ühendust autovarustuse paigaldanud tehnikuga.

Sisselülitamine
Kui süütetundlikkuskaabel on ühendatud, lülitage auto süüde sisse. Kui 
autovarustus sisse lülitatakse, käivitub mobiilsideseadmesse installitud 
rakendus CarMenu ja süttib sisendseadme märgutuli.

Kui süütetundlikkuskaabel pole ühendatud, hoidke Navi-ratast all.

Väljalülitamine
Kui süütetundlikkuskaabel on ühendatud, lülitage auto süüde välja. Kui 
süüde kõne ajal välja lülitada, lülitub autovarustus välja pärast kõne 
lõpetamist või mobiilsideseadme autovarustusest lahti ühendamist.

Kui süütetundlikkuskaabel pole ühendatud, hoidke Navi-ratast all seni, 
kuni sisendseadme märgutuli välja lülitub. Pärast auto süüte 
väljalülitamist eraldage mobiilsideseade kindlasti autovarustusest, et 
seade auto akut ei tühjendaks.

■ Mobiilsideseadme ühendamine autovarustusega
Autovarustuse ühendamiseks ühilduva mobiilsideseadmega kasutatakse 
Bluetooth-raadiosideühendust. 

Selleks, et kasutada autovarustust koos rakendusega CarMenu , peab 
see olema mobiiliseadmesse installitud enne sidumist ja ühendamist 
autovarustusega.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete 
ühendamist ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühendus eeldab, et 
seadmete vahele ei jää üle 10 meetri. Sideühendust võib häirida mõni 
takistus, näiteks seadmete vahele jääv sein või teiste 
elektroonikaseadmete tekitatud häired.
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Autovarustus vastab Bluetooth-spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab järgmisi 
profiile: vabakäeprofiil 1.5, täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja 
audio/video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine 
seade ühildub teie autovarustusega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla 
piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või 
oma teenusepakkuja poole.

Ühenduse loomine mobiilsideseadmega
Bluetooth-ühenduse loomiseks peab teil olema ühilduv mobiilsideseade, 
mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kasutamist. Kui seade on 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil autovarustusega ühendatud, 
saate autovarustust kasutada ka siis, kui telefon asub näiteks kotis. 
Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autovarustuse kasutamise ajal 
ühendage telefon autovarustusega ühenduskaabli kaudu. 

Seadme sidumiseks autovarustusega toimige järgmiselt.

1. Lülitage mobiilsideseade ja autovarustus sisse (vt lk 14).

2. Aktiveerige seadmes Bluetooth-funktsioon ning käivitage Bluetooth-
seadmete otsing. Vastavad juhtnöörid leiate seadme 
kasutusjuhendist.

3. Valige leitud seadmete loendist autovarustus.

4. Autovarustuse ja telefoni sidumiseks ning ühenduse loomiseks 
sisestage Bluetooth-pääsukood 0000. Mõnes mobiilsideseadmes 
tuleb pärast sidumist ühendus eraldi luua. Vastavad juhtnöörid leiate 
seadme kasutusjuhendist. Autovarustus tuleb mobiilsideseadmega 
siduda ainult üks kord. 

Kui sidumine õnnestus, annab autovarustus kõrge helisignaali ning ilmub 
mobiilsideseadme menüüsse, mis näitab seotud Bluetooth-seadmeid. Kui 
sidumine ebaõnnestus, annab autovarustus madala helisignaali. 
Proovige seadmeid uuesti siduda, järgides hoolikalt sidumisjuhendeid.

Autovarustuse võib siduda kuni kaheksa mobiilsideseadmega, kuid 
korraga saab ühendada ainult ühe mobiilsideseadme.

Autovarustus saab seotud seadmega ühenduse luua vaid siis, kui seade 
on sisse lülitatud ning selle Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
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Autovarustuse ühendamine käsitsi
Kui lülitate autovarustuse sisse, kuid pole seadet sellega ühendanud, 
saate autovarustuse seotud seadmeid otsima panna.

Otsingu käivitamiseks hoidke Navi-ratast umbes üks sekund all. Otsingu 
ajal vilgub sisendseadme märgutuli. Kõigepealt üritab autovarustus 
ühenduda viimatikasutatud seadmega. Kui see pole võimalik, üritab 
autovarustus ühendust luua selle Bluetooth-seadmega, mis seoti 
autovarustusega viimati. Kui ühendus on loodud, annab autovarustus 
helisignaali.

Autovarustuse ühendamine automaatselt
Teil on võimalik valida, et seotud mobiilsideseade looks automaatselt 
autovarustusega ühenduse, niipea kui see sisse lülitatakse. Selleks 
muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

Kui autovarustus sisse lülitada, üritab see luua Bluetooth-ühenduse 
viimatikasutatud seadmega 45 sekundi jooksul. Kui see pole võimalik, 
üritab autovarustus ühendust luua selle Bluetooth-seadmega, mis seoti 
autovarustusega viimati. 

Autovarustuse eraldamine
Autovarustuse eraldamiseks seadmest lõpetage seadme Bluetooth-
menüüs Bluetooth-ühendus autovarustusega või lülitage autovarustus 
välja.

Ühenduse katkestamiseks pole vaja seadmete sidumist tühistada.

Seotud seadmete loendi tühjendamine
Autovarustus talletab kaheksa viimase Bluetooth-seadme 
sidumisandmed. Nende andmete kustutamiseks lülitage autovarustus 
välja ja hoidke Navi-ratast kümme sekundit all. Autovarustus annab 
helisignaali.

■ Pleieri ühendamine autovarustusega
Ühilduva muusikapleieri autovarustusega ühendamiseks kasutage 
komplekti kuuluva ühenduskaabli 3,5 mm audiopistikut.
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3. Rakendus CarMenu

Kui autovarustus sisse lülitatakse, käivitub automaatselt 
mobiilsideseadmes rakendus CarMenu.

■ Kasutusre¾iimid ja rakendus Nokia Maps
Rakendusel CarMenu on telefoni- ja muusikapleierire¾iim. Lisaks saate 
seda kasutada ka rakendusega Nokia Maps (kui see on 
mobiilsideseadmesse installitud).

Kui rakendus CarMenu käivitatakse, kuvatakse telefonire¾iimi põhikuva.

Telefoni- ja muusikapleierire¾iimi ning rakenduse Nokia Maps 
vahetamiseks vajutage valitud re¾iimi põhikuval re¾iimiklahvi.

■ Tavalised tähised
Järgmist teavet kuvatakse ekraani ülaosas telefoni- ja 
muusikapleierire¾iimis:

•  — mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas, kui 
mobiilsideseade seda teavet edastab; mida kõrgem on tulp, seda 
tugevam on signaal.

•  või  — kasutate telefoni- või muusikapleierire¾iimi.

• Seadme Bluetooth-menüüs määratav mobiilsideseadme nimi.

• Mobiiliseadme akulaetuse näit, mida kõrgem on tulp, seda leatum on 
aku.

■ Liikumine telefoni- ja muusikapleierire¾iimi 
vahel.

Ekraani allosas kuvatava funktsiooni sooritamiseks vajutage Navi-
ratast.

Mingi elemendi (näiteks menüüfunktsiooni) juurde liikumiseks või 
loendi sirvimiseks keerake Navi-ratast vasakule või paremale. Elemendi 
valimiseks vajutage Navi-ratast.
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Eelmisele ekraanile või menüütasandile naasmiseks vajutage . Valitud 
re¾iimi põhikuva avamiseks hoidke klahvi  all või vajutage 
re¾iimiklahvi. 

Telefonire¾iimi põhikuvale naasmiseks hoidke re¾iimiklahvi all.

Kui soovite rohkem teavet sisendseadmete kasutamise kohta 
rakendusega Nokia Maps, siis lugege peatükki "Sisendseadme 
kasutamine rakendusega Nokia Maps", lk. 25.

■ Mobiilsideseadmega juhtimine
Sisendseadme asemel saate telefoni- ja muusikapleierire¾iimi 
juhtimiseks kasutada ka ühilduva mobiilsideseadme klahve.

Sisendseadme Navi-ratta asemel võite vajutada mobiilsideseadme 
juhtnuppu üles või alla.

Sisendseadme klahvi  asemel saate kasutada mobiilsideseadme 
saatmisklahvi.

Sisendseadme klahvi  asemel saate kasutada mobiilsideseadme 
lõpetamisklahvi.

Numbrite sisestamiseks saate kasutada mobiilsideseadme tärkklahve.

■ Rakenduse CarMenu sulgemine
Rakendusest CarMenu väljumiseks avage valitud re¾iimi peamenüü ja 
valige Välja. Rakendus CarMenu sulgub ka siis, kui lülitate välja 
autovarustuse.

■ Kalendrimärkme vaatamine
Kui kuvatakse kalendrimärge, vajutage märkme kustutamiseks klahvi  
või Navi-ratast.
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4. Telefonire¾iim

Kui rakendus CarMenu käivitatakse, kuvatakse 
telefonire¾iimi põhikuva. Kui kasutate 
telefonire¾iimi, kuvatakse ekraani ülaosas 
tähis . 

Kui mobiilsideseade seda teavet pakub, kuvatakse 
ekraani keskel võrguoperaatori või 
teenusepakkuja nimi või logo.

Kõne ajal kuvatakse roheline mobiilsideseadme 
sümbol. Kui lülitute rakenduse Nokia Maps või 
muusikapleierire¾iimi, kuvatakse mobiilsideseadme sümbol ekraanil 
mulli sees.

■ Helitugevuse reguleerimine kõne ajal
Helitugevuse seadmiseks kõne ajal või kõne saabumise märguande ajal 
keerake Navi-ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule ja 
suurendamiseks paremale.

Helitugevuse reguleerimisseadet näitab sinine rõhtne tulp 
näidikuekraani ülaosas. Kui reguleerite helitugevust kõne ajal, 
salvestatakse valitud helitugevuse tase. Kui reguleerite helitugevust 
kõne saabumise märguande ajal, siis valitud helitugevuse taset ei 
salvestata.

Helitugevuse vaigistamiseks, kui kõne pole pooleli, vajutage 
telefonire¾iimis . Kui helitugevus on vaigistatud, kuvatakse tähis . 
Algse helitugevuse taastamiseks vajutage .

■ Helistamine
Helistamiseks saate sisestada telefoninumbri või otsida 
mobiilsideseadmesse salvestatud kontakti.
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Telefoninumbri sisestamine
Telefoninumbri sisestamiseks keerake telefonire¾iimi põhikuval Navi-
ratast vasakule. Liikuge telefoninumbri esimesele numbrile ja vajutage 
Navi-ratast. Sama moodi sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase 
numbri kustutamiseks vajutage .)

Telefoninumbri sisestamiseks saate kasutada ka mobiilsideseadme 
klahvistikku.

Kui kogu telefoninumber on näidikul, vajutage helistamiseks . 
Numbri valimise katkestamiseks vajutage .

Kontaktiotsing
Kontakti otsimiseks mobiilsideseadme kontaktloendist keerake Navi-
ratast telefonire¾iimi põhikuval paremale; või vajutage Navi-ratast ja 
valige Kontaktid. Sõltuvalt Telefoni menüü > Seaded > Kontaktiotsing 
seadetest saate otsinguks sisestada ühe või mitu tähte. Lisateavet leiate 
jaotisest "Kontaktid" lk 22.

Viimati valitud numbril helistamine
Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage telefonire¾iimi 
põhikuval . Viimati valitud numbril helistamiseks vajutage kaks korda 
klahvi .

Häälvalimine
Kui mobiilsideseade toetab autovarustuses häälvalimist ning teil pole 
käimas kõnet, hoidke mobiilsideseadme häälvalimisfunktsiooni 
aktiveerimiseks suvalises re¾iimis all klahvi . Jätkake 
mobiilsideseadme kasutusjuhendis antud juhtnööride järgi. 

Häälvalimiseks tuleb mobiilsideseadmesse salvestada kontaktide 
häälvalimise tunnussõnad.

Kiirvalimine
Et helistada mobiilsideseadme kiirvalimisklahvile määratud 
telefoninumbril, keerake Navi-ratast telefonire¾iimi põhikuval vasakule 
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ja valige kiirvalimisklahvi number. Helistamiseks vajutage klahvi  või 
hoidke Navi-ratast all.

Lisateabe saamiseks kiirvalimise kohta vaadake mobiilsideseadme 
kasutusjuhendit.

Kõne lõpetamine
Aktiivse kõne lõpetamiseks suvalise re¾iimi põhikuval vajutage .

Kui te ei ole ühegi re¾iimi põhikuval, siis hoidke aktiivse kõne 
lõpetamiseks all klahvi .

■ Kõne vastuvõtmine
Kõne vastuvõtmiseks vajutage suvalises re¾iimis klahvi  või Navi-
ratast. Kuvatakse helistaja nimi, kui see on mobiilsideseadmesse 
salvestatud. 

Kui te ei võtnud kõnet vastu, saate hiljem helistaja nime või 
telefoninumbrit vaadata; selleks vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse 
Vaata, kui helistaja seda lubab (võrguteenus). Märkme eemaldamiseks 
ekraanilt vajutage re¾iimiklahvi või .

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui funktsiooni Autom.vastuvõtt seadeks on Sisse lülitatud, võtab 
autovarustus kõne määratud aja möödumisel automaatselt vastu. 
Vaadake jaotist Seaded lk 23.

Kui mobiilsideseadmes on aktiveeritud koputusfunktsioon, saate kõne 
ajal vastu võtta teise saabunud kõne, vajutades . Esimene kõne 
pannakse ootele. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage . Aktiivse 
kõne lõpetamiseks vajutage ; või vajutage Navi-ratast siis, kui 
kuvatakse Kõnevalikud, seejärel valige Lõpeta akt. kõne. Mõlema kõne 
lõpetamiseks hoidke klahvi  all või vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse 
Kõnevalikud, seejärel valige Lõpeta kõned. Kahe kõne konverentskõnega 
ühendamiseks (võrguteenus) vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse 
Kõnevalikud, seejärel valige Lisa konverentsi; konverentskõne 
lõpetamiseks vajutage .
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■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine
Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks hoidke kõne ajal klahvi  all.

■ Kõne ümberlülitamine autovarustusest 
mobiilsideseadmesse ja tagasi

Kõne suunamiseks autovarustusest ühilduvasse mobiilsideseadmesse 
vajutage klahvi .

■ Kontaktid
Kontakti otsimiseks mobiilsideseadme kontaktloendist keerake Navi-
ratast telefonire¾iimi põhikuval paremale; või vajutage Navi-ratast ja 
valige Kontaktid. 

Kontaktide avamiseks kõne ajal vajutage Navi-ratast ja valige 
Kontaktandmed.

Sõltuvalt Telefoni menüü > Seaded > Kontaktiotsing seadetest saate 
otsinguks sisestada ühe või mitu tähte.

Kui valisite funktsiooni seadeks Ühe märgi järgi, valige nime esimene 
täht ja vajutage selle tähega algavate nimede vaatamiseks Navi-ratast. 
(Tähe kustutamiseks vajutage ). Liikuge vajalikule nimele.

Kui valisite funktsiooni seadeks Mitme märgi järgi, valige nime esimene 
täht. (Lisamärkide vaatamiseks valige parempoolne nool.) Sama moodi 
saate valida mitu algustähte. Viimase tähe kustutamiseks vajutage . 
Nime valimiseks kontaktide loendist vajutage  (või hoidke Navi-ratast 
all) ja liikuge soovitud nimele. Kontaktiloendist tagasi täheloendisse 
naasmiseks vajutage .

Valitud nime vaikenumbril helistamiseks vajutage . Valitud nime 
mõnele teisel numbril helistamiseks vajutage Navi-ratast, leidke 
soovitud telefoninumber ja vajutage  või Navi-ratast.

■ Kõneregister
Autovarustus talletab viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud 
kõnede telefoninumbrid. Autovarustus registreerib vastamata ja 
vastuvõetud kõnede numbrid vaid sel juhul, kui mobiilsidevõrk toetab 
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seda funktsiooni ning seade, millega autovarustus on ühendatud, on 
sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage telefonire¾iimi põhikuval Navi-
ratast ja valige Kõneregister ning kõnetüüp. Valitud kontakti 
telefoninumbri vaatamiseks vajutage Navi-ratast. Kontaktile 
helistamiseks vajutage .

 Nõuanne. Viimati valitud numbrite loendi avamiseks 
telefonire¾iimi põhikuval vajutage .

■ Sõnumid
Sõnumimenüü avamiseks valige Telefoni menüü > Sõnumid. Kausta või 
sõnumi avamiseks vajutage .

Kui teile saabub tekstsõnum, kuvatakse ekraanil märge ja . Sõnumi 
lugemiseks vajutage  või Navi-ratast. Sõnumi hilisemaks lugemiseks 
vajutage re¾iimiklahvi või  sõnumimärkme kustutamiseks; sõnumi 
lugemiseks valige Telefoni menüü > Sõnumid, sisendkaust ja sõnum.

Sõnumi sirvimiseks keerake Navi-ratast.

Sõnumi kustutamiseks vajutage Navi-ratast ja valige sobiv funktsioon.

■ Seaded
Telefonire¾iimi seadete määramiseks valige Telefoni menüü > Seaded. 
Muudetud seade salvestamiseks vajutage Navi-ratast; seadetest 
muudatusi salvestamata väljumiseks vajutage .

Kontaktiotsingu lubamiseks ühe või mitme algustähe funktsiooni 
kasutades valige Kontaktiotsing ja Ühe märgi järgi või Mitme märgi 
järgi.

Kalendrikirjete telefonire¾iimi põhikuval näitamise lubamiseks või 
keelamiseks valige Kalender ootel, seejärel tehke soovitud valik.

Ekraani heleduse määramiseks valige Eredus; heleduse vähendamiseks 
kerige vasakule, suurendamiseks paremale.

Taustvalguse alatiseks sisse lülitamiseks või sisse lülitamiseks ainult 
sündmuse, nagu saabuva kõne puhul, valige Taustvalgus ja Alati sisse 
lülitatud või Sündmusepõhine.
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Automaatse vastamise sisse- ja väljalülitamiseks valige 
Autom.vastuvõtt, seejärel valige soovitud valik. Kui valite Sisse lülitatud, 
võtab autovarustus saabuva kõne automaatselt vastu. Kõne 
vastuvõtmise ooteaja seadmise kohta leiate teavet mobiilsideseadme 
kasutusjuhendist.

Et autoraadio vaigistada, kui autovarustus annab helisignaali (näiteks 
märguanne), või ainult siis, kui helistate või võtate kõne vastu, valige 
Raadio vaigistus ja Sündmuste helid või Ainult telefonikõned.

Rakenduses CarMenu kasutatava keele muutmiseks valige Keel ja 
soovitud valik.

Helitugevuse määramiseks valige Helina tugevus ja kerige helitugevuse 
vähendamiseks vasakule ning suurendamiseks paremale.

Helina määramiseks valige Helin ja soovitud helin.

Rakenduse CarMenu ja autovarustuse teabe vaatamiseks valige Tootest.
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5. Rakendus Nokia Maps

Rakendusega CarMenu saab kasutada ka rakendust Nokia Maps, kui see 
on mobiilsideseadmesse installitud. Rakendust Nokia Maps saab 
käivitada mobiilsideseadmes või rakenduse CarMenu telefoni- või 
muusikapleierire¾iimis.

Kui tahate rakendust Nokia Maps käivitada oma mobiilsideseadme 
kasutajaliidese kaudu, siis selle kasutusjuhendit.

Kui soovite rakendust Nokia Maps käivitada telefoni- või 
muusikapleierire¾iimis, siis valige Telefoni menüü > Nokia Maps või 
Pleieri menüü > Nokia Maps.

Kui soovite lisateavet GPS-i ja rakenduse Nokia Maps kohta, siis lugege 
oma mobiilsideseadme ja rakenduse Nokia Maps kasutusjuhendit.

■ Sisendseadme kasutamine rakendusega 
Nokia Maps

Kui soovite autovarustuse sisendseadet kasutada rakenduses Nokia 
Maps, siis talitage järgnevalt:

• Vajutage Navi-ratast, nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate 
mobiilsideseadme keskmist valikuklahvi või sirvimisklahvi keskmist 
osa

• Keerake Navi-ratast, nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate 
mobiilsideseadme sirvimisklahvi üles või alla.

• Vajutage , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate 
mobiilsideseadme vasakpoolset valikuklahvi.

• Vajutage , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate 
mobiilsideseadme parempoolset valikuklahvi.

• Vajutage  , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate 
mobiilsideseadme 4 klahvi. Kui navigeerimine on aktiveeritud, 
korratakse viimast hääljuhist.
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6. Muusikapleierire¾iim

Muusikapleierire¾iimi avamiseks telefonire¾iimi 
põhiekraanil vajutage re¾iimiklahvi kaks korda. 
Kuvatakse pleierire¾iimi põhiekraan. Kui kasutate 
muusikapleierire¾iimi, kuvatakse ekraani ülaosas 
tähis .

Pleierire¾iimis saate esitada ühilduvasse S60-
seeria mobiilsideseadmesse (või selle 
mälukaardile) salvestatud muusikafaile, kui seade 
toetab Bluetoothi profiili A2DP. Kaasatud 
ühenduskaabli abil saab autovarustusega ühendada ka välise 
muusikapleieri, kuid sel juhul pole muusikapleierire¾iim kasutatav ning 
esituse juhtimine toimub üksnes muusikapleierist.

Muusikapleier toetab järgmisi failivorminguid: AAC, eAAC+, MP3 ja 
AMR. Pleier ei pruugi toetada kõiki failivormingu funktsioone või kõigi 
failivormingute variatsioone.

Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev 
valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

■ Ülevaade
Järgmised juhised kehtivad juhul, kui kasutate muusikaallikana 
ühilduvat S60 3.0 (või uuem) mobiilsideseadet. Kui kasutate mõnd muud 
muusikapleierit, on funktsioonid piiratumad.

Pala esitades tähistab  pleierire¾iimi põhiekraanil esituskulgu.

Kuvatud pala esitamiseks vajutage pleierire¾iimi põhiekraanil . 
Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage . Esituse lõpetamiseks 
vajutage .

Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala valimiseks pala 
esitamise ajal või kui esitamine on peatatud, keerake Navi-ratast 
paremale või vasakule.

Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala esitamiseks siis, 
kui pala ei esitata, keerake Navi-ratast paremale või vasakule ja vajutage .



M u u s i k a p l e i e r i r e ¾ i i m

27

Kui teile saabub pala esitamise ajal kõne, peatatakse muusika esitamine 
kuni kõne lõpetamiseni.

■ Helitugevuse reguleerimine
Muusika helitugevuse reguleerimiseks seadistage helitugevust 
autoraadios.

■ Muusika esitamine
Valitud muusikapleieris või selle mälukaardil olevate palade esitamiseks 
valige Pleieri menüü, seejärel tehke üks järgmistest valikutest.

• Palade esitamiseks suvalises järjekorras valige Juhuesitus.

• Esitusloendi palade esitamiseks valige Esitusloen.. 

Kõigi esitusloendi palade esitamiseks leidke esitusloend ja 
vajutage . 

Palade esitamiseks alates kindlast palast valige esitusloend, leidke 
pala ja vajutage . 

• Kindla esitaja palade esitamiseks valige Esitajad. 

Loo esitaja kõigi palade kuulamiseks leidke esitaja ja vajutage . 
Esitamist alustatakse esitaja esimese albumi esimesest palast.

Albumi kõigi palade esitamiseks alates esimesest valige esitaja, 
leidke album ja vajutage .

Albumi palade esitamiseks alates kindlast palast valige esitaja ja 
album, leidke pala ja vajutage . 

• Albumi palade esitamiseks valige Albumid. 

Albumi kõigi palade esitamiseks alates esimesest palast leidke album 
ja vajutage .

Albumi palade esitamiseks alates kindlast palast valige album, leidke 
pala ja vajutage .

• Esitamise alustamiseks palaloendis valige Lood. 

Kõigi palade esitamiseks leidke pala ja vajutage .
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■ Muusikaallika valimine
Muusikapleier valimiseks, kui ühtki pala ei esitata ega ole peatatud, 
keerake Navi-ratast pleierire¾iimi põhiekraanil vasakule või paremale 
või valige Pleieri menüü > Muusikaallikad. Leidke soovitud 
muusikapleier ja vajutage  või Navi-ratast.

■ Seaded
Rakenduse CarMenu üldseadete reguleerimiseks pleierire¾iimis valige 
Pleieri menüü > Seaded, seejärel valige soovitud seade. Kasutada saab 
järgmiseid seadeid: Eredus, Taustvalgus ja Keel. Lisateavet leiate 
jaotisest "Seaded" lk 23.


