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t dokumenti või see ette teatamata tühistada.
adavus võib piirkonniti erineda. Küsige 
a edasimüüjalt.

ldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, 
 teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane 
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elefone võivad mõjutada häired, mis 
stada tõrkeid telefoni töös.

AALNE TEENINDUS
aigaldada ja remontida üksnes vastava 
niga spetsialist.

METEGA ÜHENDAMINE
endi ühendamisel teiste seadmetega 
e seadmete kasutusjuhendeis toodud 
ga. Ärge ühendage tooteid, mis 

ühildu.

LJAKUTSE
autokomplekt on ühendatud välise 
ga, sisse lülitatud ja töökorras. 
lahvi , kuni kuvatakse küsimus Teen 
?. Kinnitamiseks vajutage klahvi .
u Jah kinnitamiseks vajutage klahvi , 
iseks valige klahviga  valik Ei ja 
vi .
asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui 
s luba antud.

HETUS
põlenud kaitse sama tüüpi ja sama 
tsme vastu. Ärge kunagi kasutage 
gema nominaaliga kaitset!
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ohu vältimiseks
Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine 
võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate 
täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE
Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, kuna see 
võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage 
autokomplekt välja. Kui auto süüde on sisse lülitatud, 
hoidke all klahvi . Vajadusel lülitage välja ka 
mobiiltelefon.

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

KINNITAGE MOBIILTELEFONID
Kui kasutate autokomplektiga koos mobiiltelefoni, 
kinnitage see sõidukisse (näiteks vastavasse 
hoidikusse).

TANKIMISE AJAKS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Tanklas lülitage autokomplekt välja. Ärge kasutage 
seadet kütuse ega kemikaalide lähedal. Vajadusel 
lülitage välja ka mobiiltelefon.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE 
VÄLJA
Lõhkamistööde piirkonnas lülitage autokomplekt välja. 
Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja 
reeglitest. Vajadusel lülitage välja ka mobiiltelefon.

HÄIRED
Kõiki mobiilt
võivad põhju

PROFESSION
Toodet võib p
kvalifikatsioo

TEISTE SEAD
Mobiilsidevah
tutvuge nend
ohutusnõuete
seadmega ei 

HÄDAABI-VÄ
Veenduge, et 
GSM-antenni

Hoidke all k
hädaabi kõne

Turvapäring
selle tühistam
vajutage klah
Teatage oma 
teile on sellek

KAITSME VA
Vahetage läbi
suurusega kai
vajalikust kõr



Teave seadme kohta

lduvad seadmed
lle tarvikud võivad sisaldada väikseid 
ikelastele kättesaamatus kohas.
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Teave seadme kohta
Käesolevas juhendis kirjeldatud autokomplekt on mõeldud 
kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta 
saate täiendavat teavet teenusepakkujalt.
Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni 
kõigist seadustest ja austage teiste isikute õigust segamatult 
elada ning teisi seadustega tagatud õigusi.

Võrguteenused
Autokomplekti kasutamiseks peate olema tellinud mobiilside 
teenusepakkuja teenuse. Paljude käesoleva seadme 
funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. 
Kõik võrgud ei pruugi neid võrguteenuseid toetada; võimalik on 
ka, et peate enne võrguteenuse kasutamist selle 
teenusepakkujalt tellima. Vajadusel varustab teenusepakkuja 
teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning 
annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad 
võrguteenustele kehtida piirangud, mis mõjutavad teenuse 
kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki 
keeleomaseid märke või teenuseid.
Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused autokomplektis 
blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid 
autokomplekti menüüs. Täiendavat teavet saate 
teenusepakkujalt.
Vajaliku võrguteenuse, näiteks suunamisteenuse, saate valida 
autokomplekti vastavast menüüst. Valitud seaded edastatakse 
võrguoperaatorile teenuse konfigureerimiseks automaatselt. 
Võrguteenuste seadeid ei talletata autokomplektis ega 
SIM-kaardil.

Tarvikud ja ühi
Mobiilsidevahend ja se
detaile. Hoidke neid vä



Üldine teave
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16 hõlbustab sidet sõidukist.
lkäsklusi on lihtne kasutada.

utokomplekti vahetamine sisenemisel või 
av: kasutaja ei pea midagi tegema — 
ütevõtit.
idetehnoloogia abil on isiklike 
aadimine mobiiltelefonist autokomplekti 

gatakse kellegagi, on kahe 
kupärastatud kontaktkirjed, tunnussõnad, 
ded) vahetamine paindlik.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Üldine teave
Autokomplekt Nokia 616 on täielikult toimiv autotelefon. 
See on konstrueeritud oluliste hääl- ja andmesideteenuste 
mugavaks käitamiseks sõidukis. Nokia on pööranud suurt 
tähelepanu sõidukijuhi eriliste vajaduste rahuldamisele.

Menüüfunktsioonid ja sõnumid on hõlpsastiloetavad, kui 
selleks mõeldud eraldine ekraan on sõidukis paigaldatud 
sobivasse kohta.
Telefoni peamisi funktsioone saab avada Navi-ratta ja nelja 
funktsiooniklahviga varustatud kompaktse sisendseadme 
vahendusel, mille saab paigaldada käeulatusse.
Autokomplekt ühendub välise GSM-antenniga.
Autokomplekt võimaldab parimat helikvaliteeti.

Sõltuvalt koos autokomplektiga kasutatava mobiiltelefoni 
ühilduvusest saab seadet Nokia 616 kasutada eri tööre¾iimides:

täielikult toimiva autotelefonina, millel on juurdepääs 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutava mobiiltelefoni 
SIM-kaardile (Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiil) ja mis 
võimaldab kasutada funktsioonide täiskomplekti;
täielikult toimiva autotelefonina, millel on juurdepääs 
autokomplekti SIM-kaardi lugejasse sisestatud SIM-kaardile 
ja mis võimaldab kasutada funktsioonide täiskomplekti;
täielikult toimiva autokomplektina, millel on juurdepääs 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutavale 
mobiiltelefonile (Bluetoothi vabakäeprofiil) ja mis 
võimaldab kasutada funktsioonide piiratud komplekti.

Autokomplekt Nokia 6
Häälvalimist ja hää
Mobiiltelefoni ja a
väljumisel on mug
keerake lihtsalt sü
Bluetooth-raadios
kontaktkirjete allal
kiire ja lihtne.
Juhuks kui autot ja
kasutajaprofiili (isi
autokomplekti sea



Autokomplekti seadmestik

sutab suurt ning hästiloetavat kirja, 
 lihtne muuta ning reguleeritav 
ab ekraanitekstide loetavust.

3
Navi-ratas ja neli klahvi. Selle kaudu saab 
oni funktsioone.

-3 asemel võib paigaldada 
HSU-4. See lisaseade võimaldab 
ekstsõnumeid.

dine kõlar heli edastamiseks 
ui soovite selle asemel kasutada oma 
d, küsige nõu autokomplekti paigaldavalt 
. Autokomplekt ei pruugi teie süsteemiga 

bakäemikrofon on konstrueeritud 
unktsioneerima. Seadme töö tõhusust 
e asukohavalik. Lisateavet leiate 

s lk 66.
8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Autokomplekti seadmestik
Autokomplekt Nokia 616 koosneb mitmest komponendist.

Autokomplekti Nokia 610 seadmestik

1. Raadioseade RV-1
Raadioseade on EGSM 900 / 1800 Bluetooth-
raadiosidefunktsiooniga autotelefon, mida on võimalik 
ühendada kaabli vahendusel ka välise GSM-antenni ning 
muude ühilduvate välisseadmetega.

2. Ekraan SU-21
Eraldine ekraan ka
ekraani asendit on
taustvalgus parand

3. Sisendseade CUW-
Sisendseadmel on 
lihtsalt avada telef

! Sisendseadme CUW
auto-pihuseadme 
kirjutada ja saata t

4. Valjuhääldi SP-2
Komplektis on eral
autokomplektist. K
autoraadio kõlarei
teenindustehnikult
ühilduda.

5. Mikrofon MP-2
Komplektis olev va
sõidukis tõhusalt f
tõstab kindlasti õig
peatükist Paigaldu



Autokomplekti seadmestik
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16 seadmestik ja kaabliühendused
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6. Toitekaabel PCU-4
Komplektis olevaid kaableid kasutatakse seadme 
ühendamiseks toiteallikaga ning auto süütesüsteemiga, 
samuti autoraadio vaigistamiseks.

7. GSM-antenn (ei kuulu tarnekomplekti)
Autokomplektiga tuleb ühendada ühilduv väline 
GSM-antenn.

8. Kleebised
Komplekti kuuluvaid kleebiseid läheb vaja telefoni 
teenindamisel ja parandamisel. Kleebis  kleepige 
garantiikaardile.

9. Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)
Auto-pihuseade asendab komplektis olevat sisendseadet 
CUW-3. Pihuseade võimaldab eraviisilisi kõnesid ning 
kirjutada ja saata tekstsõnumeid. Autokomplekti Nokia 6



Ekraan SU-21

rgu signaalitugevust teie asukohas. Mida 
, seda tugevam on signaal.

et kõnet.
ud üks või mitu tekstsõnumit.
ata tekstsõnumit.
ioon on sisse lülitatud (võrguteenus).

mine (võrguteenus) lk 44.
us on sisse lülitatud (võrguteenus).

 numbreid.
tast vasakule.

tast paremale.
 tähti.
on sisse lülitatud.

rimisfunktsiooni välja lülitanud.

litatud.

iosidetehnoloogia on aktiveeritud.
oth-raadiosidetehnoloogia lk 55.
 esimene kasutajaprofiil.
japrofiili valimine lk 61.
 teine kasutajaprofiil.
japrofiili valimine lk 61.
mine tähestiku järgi. Vaadake "Numbri 
tide loendist (nimeotsing)" leheküljel 27.
10 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ekraan SU-21
Autokomplekti ekraanitekstid ja kõik teie poolt sisestatavad 
kirjed kuvatakse ekraanil.
Kui autokomplekt on 
kasutamisvalmis, kuvatakse 
ootekuvas võrguoperaatori logo.

Kui soovite aktiveerida funktsioone 
tunnussõnadega, peate kõigepealt 
avama häälkuva. Vajutage 
ootere¾iimis klahvi .
Ekraani töö tõhustamiseks võite ekraanivalgustust reguleerida. 
Lisateavet leiate peatükist Ekraani taustvalgus lk 46.

Ekraanitähised
Ekraanil võidakse kuvada järgmisi tähiseid.

Näitab mobiilvõ
kõrgem on tulp

Tähistab aktiivs
Teile on saabun
Tähistab lugem
Suunamisfunkts
Vaadake Suuna
Kodutsooniteen

Saate sisestada
Keerake Navi-ra
Võite rääkida.

Keerake Navi-ra
Saate sisestada
Rändlusteenus 

Võrk on krüptee

Helin on välja lü

Bluetooth-raad
Vaadake Blueto
Aktiveeritud on
Vaadake Kasuta
Aktiveeritud on
Vaadake Kasuta
Kontaktide otsi
valimine kontak
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a valjuhääldi helitugevust.

on sisse lülitatud.

ide tähised
 lülitatud.

sitatakse.

ioonide tähised
e on autotkomplektiga seotud.

tsioon on aktiveeritud.

sed
 element on kustutatud.

tus on ebakorrektne või lubamatu.

 seade või valiku.

vet.

st või kutsub ettevaatusele.

akse (ei tähenda, et sõnum on kätte 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Lisaks võidakse kuvada järgmisi tähiseid.

Kõnetähised
Tähistab aktiivset häälkõnet.

Kuvatakse, kui häälkõneühendus on katkenud.

Häälkõned on peakomplekti ümber suunatud.

Andmeside on aktiivne.

Faksside on aktiivne.

Tähistab aktiivset GPRS-ühendust.

Tähistab mitteaktiivset GPRS-ühendust.

Kõne on ootel.

Üldtähised
Tähistab käsitsi läbi viidavat võrguotsingut.

Tähistab lugemata tekstsõnumeid. Kui see tähis vilgub, 
on mälu täis.
Tähistab visiitkaardi edastamist.

See seade on aktiivne.

Võite reguleerida peakomplekti helitugevust.

Võite reguleerida helinatugevust.

Võite reguleerid

Taustvalgustus 

Salvestifunktsioon
Salvesti on sisse

Salvestist taase

Bluetooth-funkts
Bluetooth-sead

Bluetooth-funk

Teadaannete tähi
Näitab, et mõni

Näitab, et sises

Kinnitab tehtud

Tähistab lisatea

Tähistab hoiatu

Sõnumit saadet
saadud).



Sisendseade CUW-3

ast saabuva kõne helina tugevuse 
või valjuhääldi helitugevuse 
kõne ajal. Navi-ratast saate kasutada ka 
ktkirjete loendi sirvimiseks.
atast ootekuvas vasakule,
lefoninumbri sisestus. Häälekuvas Navi-
eerates saate sirvida tunnussõnu (näiteks 
aasesitada).
atast ootekuvas paremale,
tkirjeid tähestikulises järjekorras. 
i-ratast paremale keerates saate sirvida 

iseks salvestatud tunnussõnu (näiteks 
aasesitada).
ratast, et avada funktsioon konkreetses 

e ja elemendi valimine.
ine loendist.
ne ning elemendi valimine.

idke Navi-ratast all,
epostkasti.
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Sisendseade CUW-3
Funktsioonide valimiseks saab kasutada 
nelja klahvi ja Navi-ratast. Sõltuvalt 
valitud seadest saate teha valiku 
järgmiste funktsioonide hulgast.

Navi-ratas
Keerake Navi-rat
reguleerimiseks 
reguleerimiseks 
menüü või konta
Keerake Navi-r
et aktiveerida te
ratast vasakule k
selleks, et neid t
Keerake Navi-r
et otsida kontak
Häälekuvas Nav
numbri häälvalim
selleks, et neid t
Vajutage Navi-
kontekstis.
–menüü avamin
–elemendi valim
–valikute avami

Ootere¾iimis ho
et helistada kõn

Hoidke all hädaabikõne funktsiooni aktiveerimiseks.
Lisateavet leiate peatükist Hädaabinumbrile helistamine lk 74.

Vajutage,
– et võtta vastu saabuv kõne;
– et vaadata viimativalitud numbrite loendit;
– et alustada numbri valimist.

Hoidke all,
– et kustutada teksti, numbreid ja muid kirjeid;
– et naasta ootekuvasse.

Vajutage,
– et kõne lõpetada;
– et kustutada sisestatud täht või number;
– et naasta eelmise menüüelemendi juurde või eelmisesse 

kuvasse.



Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)

13

e HSU-4 
e eraldi)

Auto-pihuseade asendab komplektis 
olevat sisendseadet CUW-3. 
Pihuseadmega saab teha erakõnesid ning 
kirjutada ja saata tekstsõnumeid.
Pihuseadmel saab funktsioone valida ja 
kasutada nelja juhtklahvi ja Navi-ratta, 
tärkklahvistiku, mikrofoni ja kuulari abil.

Funktsioonide valimine
Funktsioonide valimiseks kasutatakse 
täpselt samu klahve, mida sisendseadmel 
CUW-3. Lisateavet leiate peatükist 
Sisendseade CUW-3 lk 12.

Tärkklahvistik
Kasutage klahve numbrite 0-9, tähtede ja 
muude tärkide sisestamiseks. Igale 
klahvile on määratud mitu tärki. Tärgi 
sisestamiseks vajutage klahvi korduvalt, 
kuni kuvatakse soovitud tärk.
Tärkklahvistikku saate kasutada 
telefoninumbri või kontaktkirje 
sisestamiseks.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

See klahv aktiveerib ootere¾iimis järgmised funktsioonid.

Vajutage helina väljalülitamiseks.
Saabuvast kõnest annab märku ekraani vilkumine.
Hoidke all, et autokomplekt välja lülitada. Ootere¾iimi 
naasmiseks vajutage uuesti.
Vajutage, et suunata saabuv või pooleliolev kõne telefoniga 
seotud peakomplekti ning soovi korral tagasi autokomplekti.

! Autokomplekti taaskäivitamiseks hoidke klahvi  rohkem 
kui kümme sekundit all.

See klahv aktiveerib ootere¾iimis järgmised 
häälfunktsioonid.

Vajutage, et aktiveerida häälvalimine ning häälkäsklused.
Hoidke all, et alustada salvestust (ka pooleliolevate 
kõnede ajal).

Auto-pihusead
(tarvik, müüaks



Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)

 järgmised valikud: Vaata numbrit, 

mis klahvi .
 vajutage .
 ning vajutage kiirvalimisklahvide ja neile 
umbrite vaatamiseks .
ntaktkirjele ja vajutage . Kuvatakse 
brit, Muuda ja Kustuta.
likule ja vajutage . 

lmuvaid juhendeid.

limine
irvalimisklahvi all, kuni telefon valib 
14 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Numbrite ja tärkide sisestamine.
Numbri sisestamiseks hoidke numbriklahvi umbes ühe 
sekundi vältel all.
Tärkide leidmiseks vajutage korduvalt klahvi .
Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi .
Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage 
klahvi .
Kursori liigutamiseks sisestatud teksti piires kasutage .

Näiteks kui soovite sisestada tähe "C", vajutage kolm korda 
klahvi . Kui vilkuv kursor kuvatakse siestatud tähest 
paremale, võite valida järgmise sisestatava tärgi. Korrake 
samme, kuni kirje on valmis.

   Tähelepanu!
Kui olete pihuseadme kasutamise lõpetanud, pange see 
kindlasti tagasi hoidikusse. Kinnitamata pihuseade võib järskul 
pidurdamisel või avariiolukorras tekitada kehavigastusi.

Kiirvalimine
Kiirvalimisfunktsioonis saate kiiresti helistada numbriklahvi alla 
salvestatud telefoninumbrile.
Kiirvalimise sisselülitamiseks (Sisse) või väljalülitamiseks (Välja) 
valige Seaded > Kõne seaded > Kiirvalimine.

Telefoninumbri määramine kiirvalimisklahvile
Kiirvalimisklahvide (  kuni ) alla võib määrata 
kontaktidest ükskõik millise telefoninumbri. Pidage meeles, et 
klahv  on reserveeritud kõneposti telefoninumbrile. 

Kiirvalimisklahvidel on
Muuda ja Kustuta.

Vajutage ootere¾ii
Leidke Kontaktid ja
Leidke Kiirvalimine
määratud telefonin
Liikuge soovitud ko
valikud: Vaata num
Liikuge soovitud va
Järgige ekraanile i

Telefoninumbri kiirva
Hoidke vastavat ki
telefoninumbri.
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seotakse mobiiltelefoniga, mis toetab 
ardi pöördusprofiili standardit, loob see 
sre¾iimis automaatselt ühenduse.
oetab ainult Bluetoothi vabakäeprofiili 
tokomplekt ühenduse vabakäere¾iimis. 
elefonide kohta leiate teavet Nokia 
il

com.

äitab, et menüü või funktsioon on 
ättesaadav ainult SIM-kaardi 
öördusre¾iimis ja auto SIM-kaardi 
¾iimis.
äitab, et menüü või funktsioon on 
ättesaadav ainult vabakäere¾iimis.

n menüü või funktsioon kättesaadav 

sidetehnoloogia
ehnoloogia võimaldab luua 
use teie autokomplekti ja ühilduva, 
ehnoloogiat toetava seadme vahel kuni 
s. Selline seade võib olla näiteks ühilduv 
ti või juhtmeta peakomplekt. Ühilduvate 
othi vahendusel loodud sideühendus on 

ta.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Kasutusre¾iimid ja esimene 
kasutamine

Kasutusre¾iimid
Autokomplekt Nokia 616 pakub erilisi funktsioone, mida saab 
kasutada järgmistes re¾iimides.

SIM-kaardi pöördusre¾iim
Autokomplekti saab kasutada ühilduvasse, Bluetoothi 
SIM-kaardi pöördusprofiili standardit toetavase telefoni 
sisestatud välise SIM-kaardiga. Vaadake peatükki Töö 
SIM-kaardi pöördusre¾iimis lk 16.

Vabakäere¾iim
Autokomplekt funktsioneerib vabakäeseadmena koos 
ühilduva, Bluetoothi vabakäeprofiili standardit toetava 
mobiiltelefoniga. Vaadake peatükki Töö vabakäere¾iimis 
lk 19.

Auto SIM-kaardi re¾iim
Autokomplekti saab koos auto SIM-kaardiga kasutada 
kui autotelefoni. Vaadake peatükki Töö auto SIM-kaardi 
re¾iimis lk 21.

   Hoiatus!
Kui kasutate autokomplektiga koos mobiiltelefoni, kinnitage see 
sõidukisse (näiteks vastavasse hoidikusse).

! Kui autokomplekt 
Bluetoothi SIM-ka
SIM-kaardi pöördu
Kui mobiiltelefon t
standardit, loob au
Ühilduvate mobiilt
veebilehelt aadress
http://www.nokia.

Re¾iimitähised
N
k
p
re
N
k

Kui tähist ei kuvata, o
kõigis kolmes re¾iimis.

Bluetooth-raadio
Bluetooth-raadiosidet
juhtmeta raadioühend
Bluetooth-raadiosidet
kümne meetri raadiuse
mobiiltelefon, sülearvu
seadmete vahel Blueto
kasutajale täiesti tasu



Töö SIM-kaardi pöördusre¾iimis

kaardi pöördusre¾iimis

luetoothi SIM-kaardi pöördusre¾iimis

i pöördusre¾iim töötab
asutada autokomplekti ühilduvasse 
ud välise SIM-kaardiga. Autokomplekt 
telefoniga raadiosideühenduse loomiseks 
gimise eesmärgil välisele SIM-kaardile 
th-raadiosidetehnoloogiat.

utokomplekt ühilduva mobiiltelefoni 
diovõrgust ja GSM-raadioühenduse 
elefoni komponentide väljalülitamist. 
omplekt GSM-raadiovõrku logimise 

hilduvasse mobiiltelefoni paigaldatud 
IM-kaardiga). Nüüd marsruuditakse kõik 
õned ühilduvasse mobiiltelefoni 

di vahendusel läbi autokomplekti.
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Eri Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutavate rakenduste 
jaoks on saadaval eri Bluetooth-profiili standardid, 
mis võimaldavad ühenduse loomist kahe ühilduva, 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava seadme vahel. 
Lisateavet leiate peatükist Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
lk 55.

Kasutajaprofiilid
Autokomplektile saab eelseadistada kaks eri kasutajaprofiili. Te 
saate kasutajaprofiilile seada kasutusre¾iimi, kontaktkirjed ja 
isikupärastatud seaded; kasutajaprofiili saab seejärel kasutajate 
vahetumisel kiiresti aktiveerida. Lisateavet leiate peatükist 
Kasutajaprofiili valimine lk 61.

Töö SIM-

Töö autokomplektiga B

Kuidas SIM-kaard
See seade võimaldab k
mobiiltelefoni sisestat
kasutab valitud mobiil
ja GSM-raadiovõrku lo
juurdepääsuks Bluetoo

Selles re¾iimis nõuab a
väljalogimist GSM-raa
säilitamiseks vajalike t
Pärast seda loob autok
eesmärgil ühenduse ü
SIM-kaardiga (välise S
saabuvad ja väljuvad k
paigaldatud SIM-kaar
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h-tehnoloogiat kasutavate seadmete 
lt luua automaatselt, ilma eraldi 
nituseta. Selleks peate mobiiltelefonis 
tsiooni Nõua autoriseerimist.

alt Bluetooth-funktsioone, võite 
lefonis valiku "Nõua autoriseerimist" 
st seda loovad Bluetooth-seadmed 
maatselt ning teil ei ole vaja ühenduse 
a või seda kinnitada.

leiate kasutatava ühilduva 
lefoni kasutusjuhendist.

utokomplekti koos välise SIM-kaardiga, 
d, et järgmised eeldused on täidetud.
n ühendatud väline GSM-antenn.
n paigaldatud ühilduvasse mobiiltelefoni, 
th-raadiosidetehnoloogiat ja Bluetoothi 
sprofiili standardit.
fon on SIM-kaardi pöördusre¾iimi 
rgil autokomplektiga seotud. Lisateavet 
umine lk 56.

fon on sisse lülitatud, selle aku piisavalt 
oth-tehnoloogia aktiveeritud.

elefonide kohta leiate teavet Nokia 
il http://www.nokia.com.
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Näidustused
See re¾iim võimaldab SIM-kaarte vahetamata kasutada 
autokomplekti mobiiltelefoni paigutatud SIM-kaardiga.
Isikupärastatud menüüdes saate rakendada kõiki 
autokomplekti pakutavaid funktsioone.
Hääle- ja helikvaliteet on väga kõrged. Väline GSM-antenn 
tagab saateks ja vastuvõtuks optimaalseimad tingimused.

Kasutus
Ühilduvat mobiiltelefoni pole vaja käsitseda ega sisestada auto 
telefonihoidikusse (see võib olla näiteks auto sees kohvris).
Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutav 
raadioühendus autokomplekti ja ühilduva mobiiltelefoni vahel 
jääb aktiivseks, kuni juhtub üks järgmistest asjadest.

Auto süüde lülitatakse välja, mille peale lülitub 
automaatselt välja ka autokomplekt.
Mobiiltelefon viiakse tööraadiusest välja ning 
Bluetooth-ühendus katkeb (näiteks lahkute autost 
koos mobiiltelefoniga).
Vahetate kasutusre¾iimi.
Mobiiltelefon lülitatakse välja.
Te katkestate mobiiltelefonis SIM-kaardi pöördusre¾iimi 
ühenduse.

Kui viimane valitud kasutusre¾iim oli SIM-kaardi pöördusre¾iim, 
siis pärast süüte välja- ja uuesti sisselülitamist hakkab 
autokomplekt automaatselt otsima selle ühilduva 
mobiiltelefoni SIM-kaarti, millega enne ühenduses oli. Kui see 
mobiiltelefon on tööraadiuses, luuakse seadmete vahele 
Bluetooth-raadiosideühendus.

! Ühendusi Bluetoot
vahel saab mugava
nõustumise või kin
välja lülitama funk

! Kui kasutate pidev
ühilduvas mobiilte
välja lülitada. Pära
sideühenduse auto
loomisega nõustud

Täiendavat teavet 
Bluetooth-mobiilte

Eeldused tööks
Kui soovite kasutada a
peate olema veendunu

Autokomplektiga o
Väline SIM-kaart o
mis toetab Bluetoo
SIM-kaardi pöördu
Ühilduv mobiiltele
kasutamise eesmä
leiate peatükist Sid
Ühilduv mobiiltele
laetud ning Blueto

! Ühilduvate mobiilt
veebilehelt aadress
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misel SIM-kaardi pöördusre¾iimis 
mplektis 16-kohaline numbreist koosnev 
orral saate selle pääsukoodi kustutada; 
lme sekundi jooksul klahvi . 
avi-ratta numbriredaktoris meelevaldne 

reist koosnev kood.
b siduda seadme ühilduva, 
ardi pöördusprofiili tehnoloogiat toetava 
is tekitab sidumise ajal juhusliku 

rilise pääsukoodi. Selle pääsukoodi saab 
utokomplekti.

e
tada PIN-kood, sisestage ühilduvasse 

atud välise SIM-kaardi PIN-kood. Kood 
***). Kinnitamiseks vajutage . 
as soovite PIN-koodi edaspidise 
ärgil salvestada.

i funktsioone juhitakse PIN-koodi 
(näiteks tööga seonduvate ja isiklike 
tamisel), peaksite PIN-koodi 
uma ettevaatusega.
IN-koodi salvestamisest tuleneva 

vastutate ainuisikuliselt teie.
lt seotud ning PIN-kood õigesti 
 valitud ühilduva mobiiltelefoni 
asutajaprofiilile.
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Esimene kasutamine
Kui lülitate süüte pärast autokomplekti paigaldamist või 
funktsiooni Taastan algseaded? valimist sisse, lülitub 
autokomplekt automaatselt sisse.

Ekraanikeele ja kasutusre¾iimi seadmine
Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusre¾iimi seadnud, 
nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis 
kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.
Kui kuvatakse Kasutusre¾iim, valige Bluetooth-telefon.
Autokomplekt hakkab automaatselt otsima ühilduvat 
mobiiltelefoni, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. 
Valige leitud seadmete loendist soovitud mobiiltelefon ja 
alustage sidumist. Kuvatakse 16-kohaline pääsukood. Vastava 
nõude peale sisestage pääsukood ühilduvasse mobiiltelefoni. 
Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.

! Kui valitud mobiiltelefon Bluetoothi SIM-kaardi 
pöörduspropfiili ei toeta, töötab autokomplekt automaatselt 
vabakäere¾iimis. Lisateavet leiate peatükist Töö 
vabakäere¾iimis lk 19.

! Kui autokomplekt mobiiltelefoni ei leia, 
kontrollige kõigepealt telefoni seadeid ja veenduge, 
et Bluetooth-tehnoloogia on sisse lülitatud ja telefon 
teistele seadmetele nähtav. Seejärel käivitage uuesti teiste 
seadmete otsing Bluetooth-tehnoloogiaga. Vahel nurjub 
otsing esimesel katsel väliste häirete tõttu, kuigi kõik 
nõutavad seaded on õiged.

! Mobiiltelefoni sidu
tekitatakse autoko
pääsukood. Soovi k
selleks vajutage ko
Seejärel sisestage N
16-kohaline numb
See valik võimalda
Bluetoothi SIM-ka
mobiiltelefoniga, m
16-kohalise numb
seejärel sisestada a

PIN-koodi sisestamin
Kui teil palutakse sises
mobiiltelefoni paigald
kuvatakse tärnidena (*
Autokomplekt küsib, k
automaatvolituse eesm

! Kui teie SIM-kaard
sisestamise kaudu 
kõnede tasude jao
salvestamisse suht
Pidage meeles, et P
väärkasutuse eest 

Kui seadmed on eduka
sisestatud, määratakse
SIM-kaart esimesele k
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äere¾iimis

ine mobiiltelefoni vabakäeseadmena

¾iim töötab
ugavalt kasutada ühilduva, 
fiili standardit toetava mobiiltelefoni 
leks loob autokomplekt 
ehnoloogia vahendusel ühenduse 
iga. Seejärel võtab autokomplekt üle nii 

timisfunktsioonid kui ka häälsisend- ja 
id.

at SIM-kaarti.
sutamiseks sobilikke ühilduvaid 

palju; ühilduvate mobiiltelefonide kohta 
 veebilehelt aadressil

com/enhancements/616
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Kontaktkirjete allalaadimine mobiiltelefonist
Seejärel küsib autokomplekt, kas soovite välisel SIM-kaardil 
ja ühilduva mobiiltelefoni mälus talletatavad kontaktkirjed 
kopeerida autokomplekti mällu. Autokomplekti mälus olevad 
kontaktkirjed kirjutatakse üle. Lisateavet leiate peatükist 
Allalaadimise seaded lk 63.

! Kui soovite Bluetooth-raadiotehnoloogiaühenduse luua 
automaatselt ilma eraldi nõustumise ja volitamiseta, 
peate mobiiltelefonis välja lülitama funktsiooni Nõua 
autoriseerimist.

! Pidage meeles, et alla laaditakse nii mobiiltelefoni 
SIM-kaardil kui telefoni sisseehitatud mälus olevad 
kontaktkirjed.

Kasutusvalmidus
Seejärel loob autokomplekt ühilduvasse mobiiltelefoni 
paigaldatud SIM-kaardi vahendusel ühenduse 
GSM-raadiovõrguga. Nüüd on autokomplekt valmis 
kasutamiseks SIM-kaardi pöördusre¾iimis.

Töö vabak

Autokomplekti kasutam

Kuidas vabakäere
Autokomplekti saab m
Bluetoothi vabakäepro
vabakäeseadmena. Sel
Bluetooth-raadiosidet
ühilduva mobiiltelefon
olulise tähtsusega juh
häälväljundfunktsioon

Näidustused
Vaja pole täiendav
Vabakäere¾iimis ka
mobiiltelefone on 
leiate teavet Nokia
http://www.nokia.
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re¾iim, valige Bluetooth-telefon.
automaatselt otsima ühilduvat 
 käigus leitud seadmed kuvatakse 
eadmete loendist soovitud mobiiltelefon 
elleks peate mõlemasse seotavasse 
ama Bluetooth-pääsukoodi. Soovi korral 
 pääsukoodi. Lisateavet leiate peatükist 

elefon toetab ka SIM-kaardi 
ndardit, seatakse kasutusre¾iimiks 
kaardi pöördusre¾iim. Lisateavet leiate 
kaardi pöördusre¾iimis lk 16.

dimine mobiiltelefonist
as soovite välisel SIM-kaardil ja ühilduva 
alletatavad kontaktkirjed kopeerida 
Autokomplekti mälus olevad 
kse üle. Lisateavet leiate peatükist 
k 63.

isel peate kas mobiiltelefonis välja 
ua autoriseerimist või volitama ühenduse 

lla laaditakse nii mobiiltelefoni 
efoni sisseehitatud mälus olevad 

dukalt ühilduva mobiiltelefoniga seotud, 
iimis.
20 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Autokomplekti menüüd on kohaldatud vastavalt kasutaja 
vajadustele.
Autokomplekti toetuseta võrguteenuseid ja funktsioone 
võib saada rakendada mobiiltelefoni vahendusel, 
kui mobiiltelefon neid toetab.

Eeldused tööks
Te kasutate mobiiltelefoni, mis toetab Bluetoothi 
vabakäeprofiili standardit.
Ühilduv mobiiltelefon on Bluetoothi vabakäere¾iimis 
kasutamiseks seotud autokomplektiga. Lisateavet leiate 
peatükist Sidumine lk 56.
Ühilduv mobiiltelefon on sisse lülitatud, selle aku piisavalt 
laetud ning Bluetooth-tehnoloogia aktiveeritud.

! Teiste tootjate tooted ei pruugi toetada kõiki 
vabakäere¾iimis pakutavaid funktsioone.

! Vabakäere¾iimis luuakse ühendus GSM-raadiovõrguga 
mobiiltelefoni poolt.

Esimene kasutamine
Kui lülitate süüte pärast autokomplekti paigaldamist 
või funktsiooni Taastan algseaded? valimist sisse, 
lülitub autokomplekt automaatselt sisse.

Ekraanikeele ja kasutusre¾iimi seadmine
Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusre¾iimi seadnud, 
nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis 
kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.

Kui kuvatakse Kasutus
Autokomplekt hakkab 
mobiiltelefoni. Otsingu
loendis. Valige leitud s
ja alustage sidumist. S
seadmesse sisestama s
võite koostada isikliku
Sidumine lk 56.

! Kui valitud mobiilt
pöördusprofiili sta
automaatselt SIM-
peatükist Töö SIM-

Kontaktkirjete allalaa
Autokomplekt küsib, k
mobiiltelefoni mälus t
autokomplekti mällu. 
kontaktkirjed kirjutata
Allalaadimise seaded l

! Selle re¾iimi valim
lülitama valiku Nõ
mobiiltelefonis.

! Pidage meeles, et a
SIM-kaardil kui tel
kontaktkirjed.

Kasutusvalmidus
Kui autokomplekt on e
töötab see vabakäere¾
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n ühendatud väline GSM-antenn.
sisestatud SIM-kaart.

t-SIM-kaarti või kaksikkaarti, võite 
aab logida vaid ühe seadme. Sõltuvalt 
b tekkida vajadus lülitada üks seade välja, 
eadmete töös. Palun pöörake tähelepanu 
olt pakutavale teabele.

galdamine
miseks koos eraldise auto SIM-kaardiga 
e sisestama SIM-kaardi.

kelastele kättesaamatus kohas. 
 nende kasutamise kohta saate 

astajalt. SIM-kaarte väljastavad 
uoperaatorid ja muud tarnijad.

misel, paigaldamisel ja eemaldamisel 
st painutamine või kriimustamine võib 
i selle klemme.
aigaldamist veenduge, et autokomplekt 
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Töö auto SIM-kaardi re¾iimis

Töö autokomplektiga auto SIM-kaardi re¾iimis

Kuidas auto SIM-kaardi re¾iim töötab
Kui sisestate autokomplekti SIM-kaardi1, töötab autokomplekt 
telefonina, mis kasutab süsteemiga ühendatud välist 
GSM-antenni.

Näidustused
Hääle ja heli kvaliteet on väga kõrge ning kasutatav väline 
GSM-antenn tagab optimaalsed tingimused sideks ja 
vastuvõtuks.
Teie vajadustele kohaldatud menüüdega saate kasutada 
autokomplekti kõiki funktsioone.

Eeldused tööks
Autokomplektiga o
Autokomplekti on 

! Kui kasutate topel
avastada, et sisse s
võrgupakkujast või
et vältida häireid s
võrguoperaatori po

Auto SIM-kaardi pai
Autokomplekti kasuta
peate raadioseadmess

   Hoiatus!
Hoidke SIM-kaarte väi
SIM-kaardi teenuste ja
teavet SIM-kaardi välj
teenusepakkujad, võrg

! SIM-kaardi käsitse
olge ettevaatlik, se
vigastada kaarti võ
Enne SIM-kaardi p
on välja lülitatud.

1. näiteks topelt-SIM-kaardi või kaksikkaardi



Töö auto SIM-kaardi re¾iimis

i hoidik alla 
. Lukustamiseks 
a näidatud 
adioseadme 

sukoodid
brit).

ification number, isiklik tuvastusnumber) 
SIM-kaarti volitamata kasutuse eest. 
tavaliselt koos SIM-kaardiga.
õrgud lubavad PIN-koodi küsimise välja 

mbrit).
aardid on varustatud PIN2-koodiga, mis 
 teatud funktsioonidele.
-kood (8 numbrit).
locking key, isiklik avamiskood) -koodi 
ritud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi 
ud PIN2-koodi muutmisel.

id koode koos auto SIM-kaardiga, võtke 
akkujaga.

utamine
st autokomplekti paigaldamist või 
gseaded? valimist sisse, lülitub 
atselt sisse.
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Vajutage kergelt raadioseadme 
korpusel paiknevat lukustusnuppu 
(1) ja tõstke kate üles (2).

Avamiseks lükake SIM-kaardi 
hoidikut (3) noole suunas.

SIM-kaardi hoidiku avamiseks 
tõstke hoidikut ülespoole, nagu 
näidatud joonisel (4).

Paigaldage SIM-kaart 
ettevaatlikult hoidikusse (5). 
Veenduge, et SIM-kaart on õigesti 
sisestatud ja kaardi kullavärvi 
kontaktid teie poole.

Suruge SIM-kaard
algsesse asendisse
lükake seda nooleg
suunas. Sulgege ra
kate.

Auto SIM-kaardi pää
PIN-kood (4-8 num
PIN (personal ident
-kood kaitseb teie 
PIN-kood antakse 
Mõned operaatorv
lülitada.
PIN2-kood (4-8 nu
Mõned auto SIM-k
annab juurdepääsu
PUK-kood ja PUK2
PUK (personal unb
kasutatakse blokee
nõutakse blokeerit

! Kui te ei saanud ne
ühendust teenusep

Esimene kas
Kui lülitate süüte pära
funktsiooni Taastan al
autokomplekt automa
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Ekraanikeele ja kasutusre¾iimi seadmine
Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusre¾iimi seadnud, 
nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis 
kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.
Kui kuvatakse Kasutusre¾iim, valige Auto SIM-kaart.

Sisestage PIN-kood
Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage SIM-kaardi 
PIN-kood. See ilmub ekraanile tärnide kujul (****). Kinnitamiseks 
vajutage .

! Kui vaatamata sellele, et SIM-kaart on õigesti 
raadioseadmesse paigaldatud ja määratud aktiivsele 
kasutajaprofiilile, kuvatakse teade SIM ei sobi, võtke 
ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kontaktkirjete allalaadimine auto SIM-kaardilt
Kui autokomplekti mällu pole kontaktkirjeid salvestatud, küsib 
autokomplekt, kas soovite auto SIM-kaardil olevad 
kontaktkirjed aktiivse kasutajaprofiili SIM-kaardi mällu 
kopeerida.

! Autokomplekt kasutab autokomplekti sisseehitatud mällu 
salvestatud kontaktkirjeid, mitte kasutatava SIM-kaardi 
omi. Sellepärast tuleks auto SIM-kaardil olevad 
kontaktkirjed kopeerida autokomplekti mällu.

Kasutusvalmidus
Autokomplekt kasutab GSM-raadiovõrku sisse logimiseks auto 
SIM-kaarti ja töötab auto SIM-kaardi re¾iimis.



Ülevaade olulisematest funktsioonidest

utajaga  1/2
ming, kui mobiiltelefon 
 välja või ühendati 
ideühendust kasutades peakomplektiga.

ub teisele kasutajaprofiilile.
to SIM-kaarti
 sisestatakse SIM-kaart, kasutatakse 
tajaomased seaded nagu kontaktkirjed 

gmisel korral, kui autokomplekt sisse 
see taas käivitada eelnevalt kasutatud 

b autokomplektiga koos kasutatava 
mise eesmärgil otsida seadmeid, mis 
-tehnoloogiat.

alib autokomplekt automaatselt 
sre¾iimi; muul juhul valitakse 

 Bluetoothi pääsukoodiga sidumine. 
eatükist Sidumine lk 56.
valida ka auto SIM-kaardi re¾iimi.
?
b helistada hädaabinumbrile.
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3. Ülevaade olulisematest 
funktsioonidest

Alltoodud funktsioone kirjeldatakse vaid põgusalt. 
Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge viidatud lõikudega.

Autokomplekti sisselülitamine

Autokomplekt on ühendatud auto süütesüsteemiga, mistõttu 
lülitub autokomplekt auto süüte sisselülitamisel automaatselt 
sisse.
Kui te pole aktiivset kasutajaprofiili konfigureerinud, vaadake 
peatükki Kasutusre¾iimid ja esimene kasutamine lk 15.
Sisselülitamisel püüab autokomplekt avada viimati valitud 
aktiivset kasutajaprofiili ja kasutusre¾iimi. Kui viimativalitud 
kasutajaprofiil pole saadaval, üritab autokomplekt aktiveerida 
teist profiili.
Kui komplekti kasutati viimati vabakäe- või SIM-kaardi 
pöördusre¾iimis, hakkab autokomplekt Bluetooth-
raadiosidetehnoloogiat kasutades automaatselt otsima teie 
kasutatud ühilduvat mobiiltelefoni. Kui autokomplekti käitati 
viimati auto SIM-kaardi re¾iimis, püüab see avada 
raadioseadmesse sisestatud SIM-kaarti.
Kui autokomplekt ei suuda automaatselt kasutusre¾iimi 
aktiveerida, kuvatakse loend järgmistest valikutest.

Ühenda uuesti kas
See on mõistlik toi
lülitati tahtmatult
Bluetooth-raadios
Kasutaja 2/1
Autokomplekt lülit
Kasuta seekord au
Kui autokomplekti
seda ajutiselt. Kasu
jäetakse mällu. Jär
lülitatakse, püüab 
re¾iimi.
Kasutusre¾iim
See valik võimalda
mobiiltelefoni vali
toetavad Bluetooth
Võimaluse korral v
SIM-kaardi pöördu
vabakäere¾iim.
Selleks algatatakse
Lisateavet leiate p
Soovi korral võite 
Teen hädaabi kõne
See valik võimalda
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vajutage ootere¾iimis .
tajad ja vajutage selle avamiseks .

limiseks leidke valik Muuda kasutajaks 1 
aks 2 ja vajutage .
ofiil aktiveeritakse.
älise SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist.
kist Kasutajaprofiili valimine lk 61.

ks on kasutusel järgmised valikud.

tuvõtmine
tmiseks toimige järgmiselt.
.
 vajutage klahvi .

 keeldumine
keeldumiseks vajutage klahvi .
nktsioon Kui number on kinni 
buvad kõned suunatakse teisele 
ks teie kõnepostkasti, suunatakse sinna 
 keeldusite. Lisateavet leiate peatükist 
us) lk 44.

guleerimine
evust saabuvaist kõnedest teatamiseks 
lahviga .
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Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

! Valimiseks avanevad valikud sõltuvad valitud 
kasutusre¾iimist.

Kontaktkirjete allalaadimine
Kui autokomplektiga on ühendatud ühilduv mobiiltelefon, võite 
kontaktkirjete allalaadimiseks mobiiltelefonist autokomplekti 
kasutada menüü Kasutajad funktsiooni Laadi alla kontaktid.

! See funktsioon on oluline, kuna teil ei ole otsest 
juurdepääsu autokomplekti sisestatud auto SIM-kaardi 
kirjetele. SIM-kaardi telefoninumbrite kasutamiseks peate 
need salvestama autokomplekti mällu.

Kui kasutate auto SIM-kaarti, peate allalaadimiseks valima 
mobiiltelefoni. Lisateavet leiate peatükist Kontaktide 
allalaadimine lk 60.

Mitu kasutajat
Autokomplekt võib andmeid või seadeid talletada ja hallata 
kahe eri kasutaja andmeprofiilides. Kasutajaprofiil hõlmab 
kontaktkirjeid, tunnussõnu ja häälkäsklusi või autokomplekti 
seadeid. Nõnda saavad kaks sama auto kasutajat isikikku 
kasutajaprofiili aktiveerides avada sama SIM-kaardiga 
isikupärastatud kasutajaandmeid.

  Kasutaja 1
  Kasutaja 2

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kasu
Soovitud valiku va
või Muuda kasutaj
Valitud kasutajapr

Teilt võidakse nõuda v
Lisateavet leiate peatü

Saabuv kõne
Saabuvate kõnede jao

Saabuva kõne vas
Saabuva kõne vastuvõ

Vajutage klahvi 
Kõne lõpetamiseks

Saabuvast kõnest
Saabuvast kõnest 

Kui aktiveeritud on fu
(võrguteenus) ning saa
telefoninumbrile, näite
ka need kõned, millest
Suunamine (võrguteen

Helinatugevuse re
Valjuhääldi helitug
saate reguleerida k



Saabuv kõne

rimine

eerimiseks kasutage klahvi .

ine

amiseks valige valik Sulge mikrofon, 
älja. Kuvatakse teade Suletud.
õne ajal .
d ja vajutage kõne summutamiseks .
tamiseks vajutage .

¾iimist peakomplektile

se kõne vabakäere¾iimist peakomplektile 
 vajutage klahvi .
guks vajalike eeldustega peatükis 
ehnoloogia lk 55.

 saatmine

b kasutada automaatvastaja või 
gisüsteemi juhtimiseks vajalike paroolide 

 .
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Koputus 

Kui aktiveeritud on funktsioon Koputus (võrguteenus), teavitab 
võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest saabuvast kõnest. Antud 
funktsioon võimaldab uue kõne vastuvõtmist.
Kõne ajal saabuva kõne vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

Vajutage klahvi .
Esimene kõne pannakse ootele.
Selleks, et lülituda aktiivselt kõnelt ootel olevale kõnele, 
vajutage .
Teine kõne pannakse ootele.

Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne 
aktiveerimiseks vajutage .

Lisateavet leiate peatükist Koputus (võrguteenus) lk 45.

Valikud kõne ajal
Kõne ajal saate valida järgmiste valikute seast.

Sulge mikrofon
Saada DTMF
Kontaktid
Vajutage aktiivse kõne ajal .
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Helitugevuse regulee

Helitugevuse regul

Mikrofoni väljalülitam

Aktiivse kõne summut
mis lülitab mikrofoni v

Vajutage aktiivse k
Leidke valik Suletu
Mikrofoni sisselüli

Lülitumine vabakäere

Saabuva või aktiiv
ümber lülitamiseks

Tutvuge selleks toimin
Bluetooth-raadiosidet

DTMF-toonsignaalide

DTMF-toonjadasid saa
automaatse hääldialoo
saatmiseks.

Vajutage kõne ajal
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õimaldab salvestada kõnekatkeid, 
lefonikõnet.

järgige kohalikust seadusandlusest 
i. Ärge kasutage seda funktsiooni 

iseks kõne ajal hoidke all klahvi .
iseks vajutage .
kist Salvesti lk 54.

tsioonid
i kasutamisest on teil juurdepääs 

unktsioonidele.

kontaktide loendist (nimeotsing)

 Selleks, et telefoninumbrile helistada, 
võite lihtsalt kontaktide loendist nime 
valida.

is paremale, et leida tähestikust soovitud 
lle tähe valimiseks .
i järgmine ning kui soovite, siis veel tähti.
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Leidke Saada DTMF ja vajutage valiku valimiseks .
Kontaktide loendi avamiseks eelnevalt määratletud ja 
salvestatud numbrijada valimise eesmärgil sirvige paremale.
Numbrijada sisestamiseks sirvige vasakule.
Soovitud valiku valimiseks vajutage .
Kui avasite kontaktkirjete loendi, leidke sirvides määratletud 
jada ja vajutage selle valimiseks .
või
Soovitud numbrijada sisestamiseks kasutage 
tekstiredaktorit või klahvistikku (komplekti mittekuuluv 
auto-pihuseade HSU-4; vt Tärkklahvistik lk 13).

Kui number on valitud, saadetakse see kohe DTMF-toonidena.
Funktsioonist väljumiseks vajutage . Pöördute tagasi 
helistamiskuvasse. Pooleliolev kõne jääb aktiivseks.

Kontaktid

Mõnikord on vaja kõne ajal kontaktide loendist telefoninumbrit 
vaadata.
Kontaktide avamiseks toimige järgmiselt.

Vajutage kõne ajal .
Leidke Kontaktid ja vajutage valiku valimiseks .
Kontaktide loendi sirvimise kohta leiate teavet peatükist 
Numbri valimine kontaktide loendist (nimeotsing) lk 27.
Kontaktide loendist väljumiseks vajutage . Pooleliolev 
kõne jääb aktiivseks.

Salvesti

Salvesti ehk diktofon v
helisid või aktiivset te

   Tähelepanu!
Kõnede salvestamisel 
tulenevaid ettekirjutus
seadusevastaselt.

Salvestuse käivitam
Salvestuse lõpetam

Lisateavet leiate peatü

Helistamisfunk
Sõltuvalt valitud re¾iim
mitmesugustele kõnef

Numbri valimine 

Liikuge ootere¾iim
täht ja vajutage se
Valige sama mood
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lvalida juhul, kui mobiiltelefonis 
 on salvestatud tunnussõna. Pidage 
 ainult mobiiltelefoni mälus talletatavaid 
ndega seonduvate tunnussõnadega.

mise kohta leiate teavet kasutatava 
juhendist.
alimiseks toimige järgmiselt.
. Kuvatakse teade Nüüd ütle.
e häälega soovitud numbri juurde kuuluv 

unnussõna ära tundis, taasesitatakse see 
,5 sekundi pärast automaatselt 
ud telefoninumbri.

valimiseks saate avada viimativalitud 
di.
brite loendi avamiseks vajutage 
 .
mber ja vajutage selle valimiseks .
 vajutage .
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Valitud tähtedega algavate nimede vaatamiseks hoidke all 
klahvi  või vajutage .
Leidke soovitud nimi ja vajutage nime juures talletatava 
numbri valimiseks klahvi .

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada viis telefoninumbrit, 
mida eristab vastav sümbol. Kasutatavad ikoonid on  
(üldnumber),  (mobiil), (kodus),  (tööl) ja  (faks).

Nime juurde salvestatud numbritele 
helistamiseks toimige järgmiselt.

Vajutage  ja leidke soovitud sümbol või telefoninumber.
Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Häälvalimine

Te saate helistada ka lihtsalt kontaktide loendis oleva numbri 
juurde salvestatud tunnussõna lausudes. 
Telefoninumbri häälvalimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage klahvi . Kuvatakse teade Nüüd ütle.
Öelge valju ja selge häälega soovitud numbri juurde kuuluv 
tunnussõna.
Kui autokomplekt tunnussõna ära tundis, taasesitatakse see 
ja komplekt valib 1,5 sekundi pärast automaatselt 
tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Lisateavet leiate peatükist Tunnussõnad lk 50.

Kontaktkirje saate hää
talletatavale numbrile
meeles, et kasutatakse
kontaktkirjeid koos ne

Tunnussõnade salvesta
mobiiltelefoni kasutus

Telefoninumbri häälv
Vajutage klahvi 
Öelge valju ja selg
tunnussõna.
Kui autokomplekt t
ja komplekt valib 1
tunnussõnaga seot

Kordusvalimine
Telefoninumbri kordus
telefoninumbrite loen

Viimativalitud num
ootere¾iimis klahvi
Leidke soovitud nu
Numbri valimiseks
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pihuseadmega HSU-4 
uuluv)
miseks saate kasutada pihuseadme 

 telefoninumber.
 vajutage klahvi .

amine
ti salvestanud oma kõnepostkasti numbri, 
iseks helistada kõnepostkasti.

vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .
 vajutage selle elemendi valimiseks .
lamiseks leidke sirvides funktsioon Kuula 
tage .

otsevalimiseks hoidke ootere¾iimis all 

pihuseadet HSU-4 (komplekti 
ke kõneposti numbri otsevalimiseks all 

kist Kõnepost lk 47.
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Kõneregister
Telefon registreerib vastamata, 
vastuvõetud ja valitud kõnede 
telefoninumbrid ning kõne kellaaja ja 
kuupäeva.

Kõneregistri avamiseks toimige järgmiselt.
Vajutage ootere¾iimis .
Leidke Kõned ja vajutage elementide vaatamiseks .
Leidke soovitud loend ja vajutage selle vaatamiseks .

Kuni kümne viimativalitud numbri vaatamiseks võite kasutada 
otseteed.

Vajutage ootere¾iimis klahvi .
Leidke soovitud number ja vajutage selle valimiseks .
Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Lisateavet leiate peatükist Kõneregister lk 39.

Helistamine NaviTM-rattaga
Telefoninumbri sisestamiseks ja numbrile helistamiseks võite 
kasutada ka Navi-ratast.

Sirvige ootere¾iimis vasakule telefoninumbri esimesele 
numbrile ja vajutage selle valimiseks .
Korrake sama toimingut kõikide numbrite puhul, kuni 
kuvatakse täielik telefoninumber.
Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Helistamine auto-
(komplekti mittek
Telefoninumbri sisesta
klahvistikku.

Sisestage soovitud
Numbri valimiseks

Kõneteadete kuul
Kui olete autokomplek
saate sõnumite kuulam

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sead
Leidke Kõnepost ja
Kõnepostkasti kuu
kõneteateid ja vaju

! Kõneposti numbri 
klahvi .

! Kui kasutate auto-
mittekuuluv), hoid
klahvi .

Lisateavet leiate peatü



Sõnumid

lik ja vajutage selle valimiseks .
kist Sisendkast lk 36.

ktsioonid ja valikud
aia valikut täiendavaid funktsioone ja 
ate peatükist Menüüfunktsioonid lk 35.
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Sõnumid

Nende funktsioonide kasutamiseks peate kohaldama mõned 
vajalikud seaded. Lisateavet leiate peatükist Sõnumiseaded 
lk 37.
Teavet lisafunktsioonide kohta leiate peatükis Sõnumid lk 35.

Sisendkast
Kui teile saabub tekstsõnum, kuvatakse teade 1 uus sõnum 
vastu võetud. Tähis  näitab, et teil on lugemata 
tekstsõnumeid.
Tekstsõnumi lugemiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Sõnumid ja vajutage selle avamiseks .
Leidke Vastuvõetud ja vajutage sõnumite loendi 
avamiseks .
Leidke soovitud sõnum ja vajutage selle lugemiseks .
Sõnumi sirvimiseks kasutage Navi-ratast.

Autokomplekt pakub valitud sõnumi haldamiseks mitmeid 
valikuid.

Helista
Vasta (ainult auto-pihuseadmega HSU-4)
Vasta malliga (ainult sisendseadmega CUW-3)
Saada edasi

Salvesta mallina
Kustuta
Kopeeri telefoni
Vajutage .
Leidke soovitud va

Lisateavet leiate peatü

Täiendavad fun
Autokomplekt pakub l
valikuid. Lisateavet lei
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onide loend
 menüüelemendid reastatud samasse 

 esitatakse autokomplektis. 
iim ja auto 

i kohta on 
juhendis üksikasjalik teave. Vastavad 
n sulgudes peamenüüelementide järel.

omplektiga koos auto-pihuseadet HSU-4, 
s Sõnumid ja Kontaktid lisafunktsioonid. 
iate auto-pihuseadme HSU-4 
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4. Menüü
Autokomplekt Nokia 616 pakub hulgaliselt kõikvõimalikke 
funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Menüüstruktuur on 
erinev sõltuvalt kasutatavast kasutusre¾iimist.

Menüüfunktsiooni avamine
Menüü avamiseks ootere¾iimis vajutage . Menüüsüsteemis 
liikumiseks kasutage klahve järgmiselt.

Valikute loendis üles sirvimiseks keerake Navi-ratast 
vasakule.
Valikute loendis alla sirvimiseks keerake Navi-ratast 
paremale.
Soovitud valiku valimiseks vajutage Navi-ratta keskele.

Kirje kustutamiseks või eelmisele menüütasandile 
naasmiseks (vaadake menüüfunktsioonide loendit) 
vajutage seda klahvi. Ekraani tühjendamiseks ja 
ootere¾iimi pöördumiseks hoidke seda klahvi all.

Menüüfunktsio
Alltoodud loendites on
järjekorda, milles neid
SIM-kaardi pöördusre¾
SIM-kaardi re¾iim

Vabakäere¾iim

! Iga menüüelemend
käesolevas kasutus
leheküljenumbrid o

! Kui kasutate autok
avanevad menüüde
Täpsemat teavet le
kasutusjuhendist.



Menüüfunktsioonide loend

■ Kontaktid (lk 41)
Otsi
Kustuta 
Mälu seis

Hoiatustoonide kohta vt 
"Seaded".
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■ Sõnumid (lk 35)
Koosta sõnum*

Saada
Kustuta tekst
Kasuta malli
Salvesta mallina

Vastuvõetud
Helista tagasi
Vasta
Saada edasi
Salvesta mallina
Kustuta
Kopeeri telefoni

Saadetud sõnumid*
Ava
Üksikasjad
Kustuta

Sõnumi seaded
Sõnumikeskuse number
Vastus sama keskuse 
kaudu

Vaata malle
Saada
Kustuta
Koosta sõnum
Vasta

 

■ Kõned (lk 39)
Vastamata kõned
Vastuvõetud kõned
Valitud numbrid

■ Kõned (lk 39)
Vastamata kõned
Vastuvõetud kõned
Valitud numbrid

■ Kontaktid (lk 41)
Otsi
Kustuta 
Mälu seis

■ Toonid (lk 42)
Helina tugevus
Helin
Hoiatustoonid
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aded
ine

e

taimer

id
er

ine
d
agrupp

rid

■ Seaded jätk. (lk 45)

Keel
Taustvalguse seaded

Väljalülitamise taimer
Hoiatustoonid
Kõnepost

Kuula kõneteateid
Kõneposti number
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Seaded (lk 43)
Määra kellaaeg ja kuupäev

Määra kellaaeg
Kellaaja esitusviis
Määra kuupäev
Kuupäeva esitusviis

Kõne seaded
Minu numbri näitamine

Võrgupõhine
Sisse
Välja

Kõne suunamine
Suuna kõik kõned
Kui number on kinni
Kui ma ei vasta
Kui levist väljas
Kui ei saa
kätte
Tühista kõik 
suunamised

Automaatne 
vastuvõtmine

Välja
Sisse

Koputus
Aktiveeri
Tühista
Kontrolli olekut

■ Seaded (lk 43)
Määra kellaaeg ja kuupäev

Määra kellaaeg
Kellaaja esitusviis
Määra kuupäev
Kuupäeva esitusviis

Automaatne vastuvõtmine
Välja
Sisse

■ Seaded jätk. (lk 45)
Kiirvalimine*

Sisse 
Välja

Telefoni seaded
Keel
Taustvalguse se
Kärjeinfo kuvam

Sisse
Välja

Võrgu valimine
Automaatn
Käsitsi

Väljalülitamise 

Kõnepost
Kuula kõneteate
Kõneposti numb

GPRS-modem
Turvaseaded

PIN-koodi küsim
Muuda PIN-koo
Piiratud kasutaj

Vaikimisi
Sisse
Välja

Määratud numb
Sisse
Välja
Numbrid



Menüüfunktsioonide loend

tav üksnes valikulise pihuseadmega 

dmeid
eid

e
imist
thi nimi

■ Bluetooth (lk 55)
Vaata aktiivseid seadmeid
Vaata seotud seadmeid

Kustuta sidumine
Nõua autoriseerimist
Muuda Bluetoothi nimi
 

Bluetoothi nimi
(autokomplektile)

Leitavus

e¾iim
aded
foni 

lust

■ Kasutajad (lk 60)
Laadi alla kontaktid
Muuda kasutajaks 1
Kasutaja 1 seaded

Kasutusre¾iim
Aktiivkasutuse re¾iim
Allalaadimise seaded

SIM- ja telefoni 
mälust
SIM-mälust
Telefoni mälust
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* Funktsioon on kasuta
HSU-4.

■ Seaded jätk. (lk 50)
Ekvalaiseri seaded

Kõlar
Raadio kõlar

Taastan algseaded?

■ Seaded jätk. (lk 50)
Ekvalaiseri seaded

Kõlar
Raadio kõlar

Taastan algseaded?

■ Kõne (lk 50)
Tunnussõnad

Uus tunnussõna
Tunnussõnade loetelu

Kuula
Muuda
Kustuta

Häälkäsklused
Uus häälkäsklus
Häälkäskluste loetelu

Kuula
Muuda
Kustuta

■ Salvesti (lk 54)
Salvesta
Kuula
Kustuta

■ Bluetooth (lk 55)
Vaata aktiivseid sea
Vaata seotud seadm

Loo ühendus
Kustuta sidumin
Nõua autoriseer
Muuda Bluetoo

Bluetoothi nimi
(autokomplektile)
Luba teine ühendus
Leitavus

■ Kasutajad (lk 60)
Laadi alla kontaktid
Muuda kasutajaks 1
Kasutaja 1 seaded

Kasutusre¾iim
Aktiivkasutuse r
Allalaadimise se

SIM- ja tele
mälust
SIM-mälust
Telefoni mä
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e (ainult pihuseadmega HSU-4) 
                   (valikuline)
vajutage ootere¾iimis .
umid ja vajutage selle avamiseks .
m ja vajutage valiku valimiseks . 

umi koostamiseks auto-pihuseadme 
sateavet leiate peatükis "Auto-pihuseade 
akse eraldi)" leheküljel 13.

irjutamise lõpetanud, vajutage .
õnumi haldamiseks mitmeid valikuid.

jutage valiku valimiseks .
vistikult telefoninumber ja vajutage 
.

s vajutage  Saada.
raanil.

is paremale, et leida tähestikust soovitud 
lle tähe valimiseks .
i järgmine ning kui soovite, siis veel tähti.
algavate nimede vaatamiseks hoidke all 

jutage . 
s vajutage  Saada.
raanil.
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5. Menüüfunktsioonid
Autokomplekti Nokia 616 saab kasutada eri re¾iimides. 
Juurdepääs menüüfunktsioonidele sõltub valitud 
kasutusre¾iimist.
Vastavad tähised näitavad, millised re¾iimid toetavad üksikuid 
menüüfunktsioone. Lisateavet leiate peatükist Re¾iimitähised 
lk 15.

Sõnumid

Te saate autokomplektiga vastu võtta 
tekstsõnumeid ning ise tekstsõnumeid 
kirjutada (ainult komplekti mitte kuuluva 
auto-pihuseadmega HSU-4), saata ja 

salvestada. Kõiki sõnumeid talletatakse lühisõnumimälus. Siiski 
peate oma lühisõnumite saatmiseks valima SÕNUMI SEADED.

! Tekstsõnumi saatmisel võib autokomplekt kuvada teate 
Sõnum saadetud. Teade näitab ainult seda, et sõnum saadeti 
autokomplektist sõnumikeskuse numbrile, mis on teie 
telefoni programmitud. See ei tähenda, et sõnum on 
adressaadini jõudnud.

Tekstsõnumid kuvatakse mobiiltelefoni, mitte autokomplekti 
ekraanil.

Sõnumi koostamin
   

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sõn
Leidke Koosta sõnu
Kasutage tekstsõn
tärkklahvistikku. Li
HSU-4 (tarvik, müü
Kui olete sõnumi k

Autokomplekt pakub s

Saada
Leidke Saada ja va
Sisestage tärkklah
kinnitamiseks 
Sõnumi saatmisek
Järgige juhiseid ek
Või 
Liikuge ootere¾iim
täht ja vajutage se
Valige sama mood
Valitud tähtedega 
klahvi .
Nime valimiseks va
Sõnumi saatmisek
Järgige juhiseid ek



Sõnumid

Kui teile saabub tekstsõnum, kuvatakse 
tähis  ja teade 1 uus sõnum vastu 
võetud.
tud sõnumeid näidatakse saabumise 

 ja teie mobiiltelefoni vahel on loodud 
i SIM-kaardi pöördusprofiili kaudu, 
tokomplekti poolt vastu võetud 
ltelefoni.

it tähistab , loetud sõnumit aga .
näitab, et sõnumimälu on täis. 
s või vastuvõtmiseks tuleb mõned vanad 

 mitu tekstsõnumit, toimige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
umid ja vajutage selle avamiseks .
õetud ja vajutage sõnumite loendi 

num ja vajutage selle lugemiseks .
 või sõnumi enda, saatja telefoninumbri 
võtmise kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks 
st.
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Kustuta tekst
Selles funktsioonis saate kustutada kirjutatud tekstsõnumeid.

Leidke Kustuta tekst ja vajutage valiku valimiseks .

Kasuta malli
Selles funktsioonis saate saata eelnevalt salvestatud 
tekstsõnumeid. Mallsõnumite vaatamiseks valige Kasuta malli.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Sõnumid ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Vaata malle ja vajutage mallsõnumite 
vaatamiseks . 
Leidke soovitud mall ja vajutage selle valimiseks .
Sirvige tekst lõpuni.
Tekstsõnumi saatmiseks vajutage .
Järgige juhiseid ekraanil.

Salvesta mallina
See mugav valik võimaldab saabunud tekstsõnumi salvestada 
mallina. Et malli kasutada, valige loendi vaatamiseks ja sõnumi 
saatmiseks funktsioon Vasta malliga.

Leidke Salvesta mallina ja vajutage selle valiku valimiseks 
.

Sisendkast

Autokomplektile saade
järjekorras.

! Kui autokomplekti
ühendus Bluetooth
suunatakse kõik au
lühisõnumid mobii

Lugemata tekstsõnum
Vilkuv SMS-tähis  
Uue sõnumi saatmisek
sõnumid kustutada.
Kui teile on saabunud

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sõn
Leidke valik Vastuv
avamiseks .
Leidke soovitud sõ
Sõnumi sirvimiseks
ning sõnumi vastu
kasutage Navi-rata
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endi vaatamine.
mis klahvi .
vajutage  .
adetud sõnumid ja vajutage .
numile ja vajutage .

ks vajutage .
likule ja vajutage .

vamiseks.

me ja telefoninumbrit ning tekstsõnumi 
kuupäeva.

iseks.

eid saata, peate autokomplektis 
ded.

er
pakkujalt.

 sõnumikeskuse telefoninumbri, mis on 
ite saatmiseks.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Autokomplekt pakub valitud sõnumi haldamiseks mitmeid 
valikuid.

Vajutage .
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Helista tagasi
See valik võimaldab helistada sõnumi saatja telefoninumbrile.

Vasta
See valik võimaldab kirjutada vastuvõetud tekstsõnumile 
vastuse. Lisateavet leiate peatükist Auto-pihuseade HSU-4 
(tarvik, müüakse eraldi) lk 13. See funktsioon on kasutatav vaid 
siis, kui kasutate auto-pihuseadet HSU-4 (komplekti 
mittekuuluv).

Saada edasi
See valik saadab tekstsõnumi edasi teisele numbrile.

Salvesta mallina
See mugav valik võimaldab saabunud tekstsõnumi salvestada 
mallina. Et malli kasutada, valige loendi vaatamiseks ja sõnumi 
saatmiseks funktsioon Vasta malliga.

Kopeeri telefoni
Seda valikut kasutatakse saabunud sõnumi kopeerimiseks 
mobiiltelefoni.

Saadetud sõnumid
Autokomplekt salvestab saadetud sõnumid. Saadetud sõnumite 
haldamiseks on mitmeid funktsioone.

Saadetud sõnumite lo
Vajutage ootere¾ii
Valige Sõnumid ja 
Liikuge valikule Sa
Liikuge soovitud sõ
Valiku kinnitamise
Liikuge soovitud va

Ava
Valitud tekstsõnumi a

Andmed
Vaadake adressaadi ni
saatmise kellaaega ja 

Kustuta
Tekstsõnumi kustutam

Sõnumiseaded

Et saaksite tekstsõnum
kohaldama mõned sea

Sõnumikeskuse numb
Numbri saate teenuse

! See valik salvestab
vajalik tekstsõnum



Sõnumid

ndit ja vajutage soovitud malli 

ks vajutage .

d valikud.

jutage valiku valimiseks .
elefoninumber kontaktide loendist või 
 number.
ajutage .

nende mallide kustutamiseks, mille olete 
numeist võtnud ja salvestanud.
ajutage valiku valimiseks .

uigi enda salvestatud sõnumimalle on 
, ei saa kustutada autokomplekti viit 
lli.

tt ja edasisaatmine

ktsioonidele sõltub valitud 
ate Bluetooth-ühenduse või lühisõnumi 
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Vastus sama keskuse kaudu (võrguteenus)
Üldjuhul edastatakse vastussõnum sõnumi saatja 
sõnumikeskuse kaudu. Funktsioon Vastus sama keskuse kaudu 
võimaldab teie sõnumi adressaadil saata vastussõnum teie 
sõnumikeskuse kaudu.
Nende seadete tegemiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Sõnumid ja vajutage selle avamiseks .
Leidke menüü Sõnumi seaded ja vajutage selle avamiseks 

.
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
Järgige kuvatavaid juhiseid.

Mallide vaatamine

Autokomplekti saab salvestada kuni kümme lühisõnumimalli. 
Autokomplektis on algselt viis standardmalli, millele lisaks on 
võimalik salvestada mallina veel viis vastuvõetud tekstsõnumit. 
Kui kasutate auto-pihuseadet HSU-4 (komplekti mittekuuluv), 
saate sõnumimalle ise koostada.
Tekstsõnumimallide loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Sõnumid ja vajutage valikute 
vaatamiseks .
Leidke valik Vaata malle ja vajutage loendi 
vaatamiseks .

Sirvige mallide loe
valimiseks .
Valiku kinnitamise

Kasutusel on järgmise
Saada
Kustuta

Saatmine
Leidke Saada ja va
Valige adressaadi t
sisestage soovitud
Malli saatmiseks v

Kustutamine
Seda valikut kasutage 
teile saadetud tekstsõ

Leidke Kustuta ja v

! Pidage meeles, et k
võimalik kustutada
algset standardma

Andmete vastuvõ

Juurdepääs menüüfun
kasutusre¾iimist. Te sa
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isiitkaart või kalendrikirje 
 või tekstsõnumiga teisele 

dastada.
rikirje edastamiseks toimige järgmiselt.
kinnitada sõnumi kättesaamist.
i ja vajutage valiku valimiseks .
a või Lühisõnumina ning vajutage 
imiseks .
de, millele soovite sõnumi saata, ja 

iseks .

isaatmine
dab salvestada vastuvõetud visiitkaardi 
ing edastada see samaaegselt 
 või tekstsõnumi vahendusel ka 
seadmesse.

 kui te ei soovi visiitkaarti või 
da.

Telefon registreerib vastamata, 
vastuvõetud ja valitud kõnede 
telefoninumbrid, nagu ka kõnede 
kellaajad ja kuupäevad.
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vahendusel vastu võtta või edastada andmeid, nagu 
visiitkaardid või kalendrikirjed.

Visiitkaardi või kalendrikirje vastuvõtmine
Kui olete Bluetoothi või lühisõnumi vahendusel võtnud vastu 
visiitkaardi või kalendrikirje, võite valida järgmiste võimaluste 
vahel.

Näita
Salvesta
Saada edasi
Salvesta ja saada edasi
Loobu

Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks . 
Järgige kuvatavaid juhiseid.

Vaatamine
See valik võimaldab vaadata saabunud visiitkaarti või 
kalendrikirjet.

Visiitkaardi salvestamine
See valik salvestab visiitkaardi autokomplekti mällu. 
Kui teie mobiiltelefoniga on loodud Bluetoothi SIM-kaardi 
pöördusprofiili ühendus, saadetakse visiitkaart automaatselt 
edasi mobiiltelefonile.

Edasisaatmine
Te saate vastuvõetud v
Bluetooth-tehnoloogia
ühilduvale seadmele e
Visiitkaardi või kalend

Vajutage , et 
Leidke Saada edas
Leidke Bluetoothig
soovitud valiku val
Leidke sirvides sea
vajutage selle valim

Salvestamine ja edas
See funktsioon võimal
autokomplekti mällu n
Bluetooth-tehnoloogia
ühilduvasse mobiilside

Loobumine
Valige see funktsioon,
kalendrikirjet salvesta

Kõneregister
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d

gistreeritud vastuvõetud kõne numbrite 
mige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .
õetud kõned ja vajutage loendi 

iimativalitud numbri loendi vaatamiseks 
 otseteed. Selleks hoidke all klahvi .
 numbrite vaatamiseks on järgmine.
vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .
d numbrid ja vajutage loendi 
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! Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult 
siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on 
sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

! Nendes loendites saate vaadata kuni kümmet viimast 
vastuvõtmata või vastuvõetud kõnet või kuni kümmet 
viimativalitud numbrit. Need on informatiivsed andmed. 
Loendi esimesel positsioonil on kõige viimane kõne.

Kõneregistri elementidele rakendub kolm valikut: Helista, Kõne 
toimumise aeg või Kustuta.

Leidke soovitud loendist kirje ja vajutage .
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
Järgige kuvatavaid juhiseid.

Vastamata kõned

Kuni kümne viimase registreeritud kõne loendi vaatamiseks 
toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Kõned ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Vastamata kõned ja vajutage loendi 
vaatamiseks .
Sirvige loendit.
Ootere¾iimi naasmiseks hoidke all klahvi .

Vastuvõetud kõne

Kuni kümne viimase re
loendi vaatamiseks toi

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kõn
Leidke valik Vastuv
vaatamiseks .
Sirvige loendit.

Valitud numbrid

Te saate kuni kümne v
ootere¾iimist kasutada
Teine võimalus valitud

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kõn
Leidke valik Valitu
vaatamiseks .
Sirvige loendit.
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vitud nimi.
tage klahvi .
iseks või kõne lõpetamiseks vajutage .
iseks vajutage .
kist Numbri valimine kontaktide loendist 

stutamine

ab kustutada ühe või mitu nime koos 
 telefoninumbritega.
vajutage ootere¾iimis .
taktid ja vajutage selle avamiseks .
a ja vajutage selle elemendi 

lik ja vajutage selle valimiseks .
 juhiseid.

mine

adata autokomplekti mälu vaba mahtu 

vajutage ootere¾iimis .
taktid ja vajutage selle avamiseks .
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Kontaktid

Kõik kontaktide loendisse sisestatud 
kirjed salvestatakse autokomplekti 
sisseehitatud mällu. Autokomplekti saab 
kopeerida kirjeid ka SIM-kaardilt või 

teisest ühilduvast Bluetooth-funktsiooniga mobiiltelefonist. 
Lisateavet leiate peatükist Kontaktide allalaadimine lk 60.
Iga kasutusprofiili jaoks saab autokomplekti mällu salvestada 
kuni 1000 nime, iga nime juurde kuni viis telefoninumbrit.

! Kui Bluetooth-tehnoloogiat kasutavast ühilduvast 
mobiiltelefonist kopeeritavate kontaktkirjete arv ületab 
autokomplekti vaba mälumahu, jääb osa kirjeid 
kopeerimata.

Kontaktkirjete loendist nime valimisel (näiteks helistamiseks) 
valib telefon vaikimisi põhinumbri, kui te ei vali mõnd teist 
numbrit.

Nime- ja numbriotsing

Nime- ja numbriloendi saab kiiresti avada ootere¾iimi ekraanilt.
Leidke soovitud nime algustäht ja vajutage selle 
valimiseks .
Nüüd näete kõiki valitud tähega algavaid kontaktkirjete 
loendisse salvestatud nimesid. Nimed on tähestikulises 
järjekorras.

Leidke loendist soo
Helistamiseks vaju
Valimise katkestam
Ootere¾iimi naasm

Lisateavet leiate peatü
(nimeotsing) lk 27.

Kontaktkirjete ku

Kontaktide loendist sa
nime juurde kuuluvate

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kon
Leidke valik Kustut
valimiseks .
Leidke soovitud va
Järgige kuvatavaid

Mälu oleku vaata

See valik võimaldab va
(protsentides).

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kon



Toonide seaded

e sissetuleva kõne helinatugevus.
uleerimiseks, kui autokomplekt teatab 

t kõnest, või valjuhääldi helitugevuse 
ioleva kõne ajal kasutage 

dab valida mitme helinatooni hulgast. 
idi annab märku sissetulevast kõnest.

sse või välja lülitada spetsiaalsed 

õned hoiatustoonid mobiiltelefon. 
või välja lülitada ainult mobiiltelefonis.
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Leidke valik Mälu seis ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Kuvatakse mälu olek.

Toonide seaded

Te saate valida saabuvatest kõnedest 
märku andmiseks soovikohase helina, 
muuta selle tugevust ning lülitada sisse 
või välja telefoni hoiatustoone.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Toonid ja vajutage selle avamiseks .
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kui olete vabakäere¾iimis, peate toonide seadeid kohaldama 
mobiiltelefonis. Helinatugevuse reguleerimiseks kasutage Navi-
ratast .

! Kui mobiiltelefon ei toeta vabakäere¾iimis isikupärastatud 
helina esitamist läbi autokomplekti kõlari, kasutab 
autokomplekt standardset helinat.

Helinatugevus

Selle valikuga seataks
Helinatugevuse reg
helinaga saabuvas
muutmiseks poolel
Navi-ratast .

Helin

See funktsioon võimal
Valige helin, mis edasp

Hoiatustoonid

See valik võimaldab si
hoiatustoonid.

Vabakäere¾iimis loob m
Neid toone saab sisse 
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ada autokomplektile mitmesuguseid 
ete seadmiseks toimige järgmiselt.

vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .
eaded ja vajutage selle elemendi 

e (võrguteenus)

ille suhtes olete võrguoperaatoriga 

 teie numbrinäidu: inimene, kellele 
data teie autokomplekti numbrit.

 telefoninumbrit näidata, kasutage 
lülitamiseks seda valikut.
lik ja vajutage selle valimiseks .
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Seaded

Paljusid autokomplekti seadeid saate ise 
häälestada.

Vabakäere¾iimis sõltuvad seaded valdavalt mobiiltelefonis 
häälestatud seadetest. Täiendavat teavet leiate kasutatava 
ühilduva mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Kellaaja seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke Määra kellaaeg ning vajutage selle valiku 
valimiseks .
Tunninäidu seadmiseks kasutage Navi-ratast. Minutiväljale 
liikumiseks vajutage .
Minutite sisestamisel korrake ülaltoodud sammu.
Leidke ülaltoodud juhiste järgi valikud Kellaaja esitusviis, 
Määra kuupäev ja Kuupäeva esitusviis ning häälestage 
soovitud seaded.

Kõneseaded

See valik võimaldab se
kõneseadeid. Kõnesead

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sead
Leidke valik Kõne s
valimiseks .

Oma numbri saatmin

Võrgupõhine
Aktiveerib seade, m
kokku leppinud.
Sisse
See valik aktiveerib
helistate, saab vaa
Välja
Kui te ei soovi oma
numbrinäidu välja
Leidke soovitud va



Seaded

uunamine ja vajutage selle 

nesuunamisfunktsioon ja vajutage selle 

onis on neli valikut.

b valida kõneposti (Kõnepost) numbri või 
le soovite häälkõned suunata.

nesuunamisfunktsiooni välja.

b vaadata suunamisfunktsiooni olekut.

ja, mille möödudes suunatakse häälkõne, 
See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui 
 ei vasta on sisse lülitatud.

on viis sekundit. Aktiivseid suunamisi 
is ekraanil. Lisateavet leiate peatükist 
0.

dab kõigi saabuvate kõnede 
ärast esimest helinat, kui autokomplekt 
 funktsiooni saab soovikohaselt sisse või 
et leiate peatükist VÄLJALÜLITAMINE 
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Suunamine (võrguteenus)

Funktsioon Kõne suunamine võimaldab suunata teile saabuvad 
kõned teisele numbrile (näiteks teie kõneposti numbrile). 
Üksikasjalikumat teavet saate teenusepakkujalt.
Autokomplekt pakub hulgaliselt suunamisvalikuid.

Suuna kõik kõned
See valik suunab kõik saabuvad häälkõned.
Kui number on kinni
See valik suunab häälkõned, kui teie number on kinni või te 
saabuvast kõnest keeldute.
Kui ma ei vasta
See valik suunab kõik häälkõned, millele te ei vasta.
Kui levist väljas
See valik suunab häälkõned, kui asute väljaspool võrgu 
teeninduspiirkonda.
Kui ei saa kätte
See valik suunab kõned, kui teid ei saa kätte.
Tühista kõik suunamised
See valik lõpetab kõik aktiivsed suunamised.

Kõnesuunamisseadete seadmiseks toimige järgmiselt.
Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Kõne seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .

Leidke valik Kõne s
valimiseks .
Leidke soovitud kõ
valimiseks .

Igas suunamisfunktsio
Aktiveeri
See valik võimalda
muu numbri, mille
Tühista
See valik lülitab kõ
Kontrolli olekut
See valik võimalda
Viivitus
See valik määrab a
millele te ei vasta. 
funktsioon Kui ma

! Viivituse algseade 
tähistab vastav täh
Ekraanitähised lk 1

Automaatvastuvõtt

See funktsioon võimal
automaatvastuvõttu p
on sisse lülitatud. Seda
välja lülitada. Lisateav
lk 5.
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us ja vajutage selle valimiseks .
ade ja vajutage selle valimiseks .

is on kolm valikut.

putusteenuse sisse.

putusteenuse välja.

b kontrollida, kas antud teenus on hetkel 
is sisse lülitatud.

saabuva kõne vastuvõtmiseks 

akse ootele.

va kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne 
ge .

tokomplektis määrata järgmisi seadeid.

 enamiku telefoniseadeid määrama 
fonis.
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   Hoiatus!
Kui lülitate selle funktsiooni sisse, veenduge kindlasti, et teid 
saabuvast kõnest teavitav helin on piisavalt vali. Vastasel juhul 
riskite võimalusega, et helistaja saab autos toimuvat vestlust 
pealt kuulata.

Automaatvastuvõtufunktsiooni sisselülitamiseks toimige 
järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Kõne seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke valik Automaatne vastuvõtmine ja vajutage selle 
valimiseks .
Leidke valik Sisse või Välja ja vajutage soovitud seade 
valimiseks .

Koputus (võrguteenus)

Kui funktsioon Koputus on sisse lülitatud, teavitab võrk teid 
poolelioleva kõne ajal uutest saabuvatest kõnedest. 
See funktsioon võimaldab uue kõne vastuvõtmist.
Koputusfunktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Kõne seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .

Leidke valik Koput
Leidke soovitud se

Käesolevas funktsioon
Aktiveeri
See valik lülitab ko
Tühista
See valik lülitab ko
Kontrolli olekut
See valik võimalda
teie autokomplekt

Aktiivse kõne ajal 
vajutage .
Esimene kõne pann

Aktiivse pooleliole
jätkamiseks vajuta

Telefoniseaded

See valik võimaldab au

Vabakäere¾iimis peate
kasutatavas mobiiltele
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e seaded ja vajutage valiku 

ustvalguse seade ja vajutage selle 

sisse lülitatud, kuvatakse teave selle 
a kasutate. Seda võrguteenust saab aga 
telefon on registreeritud mikrokärgvõrgu 
etwork) tehnoloogiat kasutavasse 

võrgu valik võib toimuda käsitsi või 

b piirkonnas toimivate võrkude seast ise 
õrgu.

ndist võrk, millel on rändlusleping teie 
origa. Autokomplekt kasutab 
sire¾iimi seni, kuni valite automaatre¾iimi 
foni teise SIM-kaardi.
rgu valimiseks toimige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
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Keel

See valik võimaldab valida ekraanitekstide keele.
Ekraanitekstide keele seadmiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Telefoni seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke Keel ja vajutage valiku valimiseks .
Leidke soovitud keel ja vajutage selle valimiseks .

Kui valite valiku Automaatne, valib telefon keele SIM-kaardile 
salvestatud teabe alusel.

Ekraani taustvalgus

Nähtavuse parandamiseks saate reguleerida ekraani 
taustvalguse eredust. Taustvalguse reguleerimiseks toimige 
järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Telefoni seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .

Leidke Taustvalgus
valimiseks .
Leidke soovitud ta
valimiseks .

Kärjeteabe kuvamine

Kui see funktsioon on 
raadiokärje kohta, mid
kasutada vaid siis, kui 
(MCN, Micro Cellular N
mobiilvõrku.

Võrgu valik

Kasutatava mobiilside
automaatselt.

Automaatne
Autokomplekt vali
sobiva mobiilsidev
Käsitsi
Valige võrkude loe
koduvõrgu operaat
võrguotsingu käsit
või paigaldate tele

Soovitud mobiilsidevõ
Menüü avamiseks 
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ni seaded ja vajutage selle elemendi 

ise taimer ja vajutage valiku 

admiseks kasutage Navi-ratast.
iseks vajutage .
eavitab teid väljalülitamise taimeri 

kkuda kõnepostiteenust, mis tuleb enne 
ist häälestada. Kõnepostkasti avamiseks 

ama kõneposti telefoninumbri 
avat teavet selle teenuse kohta ja ka oma 
e teenusepakkujalt.
d on kasutatavad, kui seade, mis hetkel 
asutab, on aktiivne.

ine

amiseks toimige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .
 vajutage selle elemendi valimiseks .
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Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Telefoni seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke Võrgu valimine ja vajutage valiku valimiseks .
Leidke soovitud seade ja vajutage selle valimiseks .
Järgige kuvatavaid juhiseid.

Väljalülitamise taimer

Autokomplekti väljalülitamise taimer võimaldab ka pärast auto 
süüte väljalülitamist teatud aja vältel telefoni töös hoida. 
Pärast auto süüte väljalülitamist jääb telefon tööle ajaks, 
mis on seatud funktsioonis Väljalülitamise taimer. 
Kui süüte väljalülitamise hetkel on teil kõne pooleli, 
ei hakka väljalülitamise taimer loendama aega enne, 
kui kõne on lõpetatud.

! Väljalülitamise taimeri vaikeseade on null minutit. 
Väljalülitamise taimeri pikim võimalik viivitusperiood on 
24 tundi.

! Pidage meeles, et autokomplekt saab toidet sõiduki akult. 
Seadke väljalülitamise taimer nii, et sõiduki aku ei saaks 
tühjaks.

Väljalülitamise taimeri seadmiseks toimige järgmiselt.
Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .

Leidke valik Telefo
valimiseks .
Leidke Väljalülitam
valimiseks .
Soovikohase aja se
Taimeri aktiveerim

Kuvatakse teade, mis t
seadest.

Kõnepost

Operaatorvõrk võib pa
kõneteadete vastuvõtm
peate võib-olla salvest
autokomplekti. Täiend
kõneposti numbri saat
Kõneposti funktsiooni
SIM-kaardi andmeid k

Kõneteadete kuulam

Kõnepostiteadete kuul
Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sead
Leidke Kõnepost ja



Seaded

se ning vajalike seadete asjus võtke 
eraatori või teenusepakkujaga.
asutamiseks vajalikud seaded peavad 
kti salvestatud.

äälestamiseks toimige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .

modem ja vajutage selle elemendi 

punkti häälestamiseks või olemasoleva 
ge uuesti .

örduspunkti? avamiseks vajutage  ja 
a´tekstiredaktoris GPRS-pöörduspunkti 

e salvestamiseks vajutage Navi-ratta 
K" või klahvi .
kustutage vale sümbol klahviga . 
miseks hoidke klahvi all.
ing modemidraiveri allalaadimiseks 
sse külastage Nokia veebilehte aadressil 
cements\616.

su GPRS-andmeside või GPRS-i kasutava 
teabe üksikasju küsige võrguoperaatorilt 
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Leidke valik Kuula kõneteateid ja vajutage selle 
valimiseks .

! Kõneposti numbri otsevalimiseks hoidke all klahvi .

Kõnepostinumbri sisestamine 

Kõneposti numbri sisestamiseks toimige järgmiselt.
Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke Kõnepost ja vajutage selle elemendi valimiseks .
Leidke valik Kõneposti number ja vajutage selle 
valimiseks .
Numbri sisestamiseks kasutage Navi-ratta 
numbriredaktorit.
Kui valisite vale numbri, vajutage selle kustutamiseks .
Numbri salvestamiseks vajutage Navi-ratta 
numbriredaktoris "OK" või klahvi .

GPRS-modemi seaded (võrguteenus)

Te saate autokomplekti kasutada modemina GPRS-ühenduse 
saamiseks. Pidage meeles, et selleks on vaja GPRS-pöörduspunkti. 
Täpsemat teavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
GPRS-i kasutamiseks toimige järgmiselt.

Tellige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt GPRS-teenus.

GPRS-i kasutatavu
ühendust võrguop
GPRS-rakenduste k
olema autokomple

GPRS-pöörduspunkti h
Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sead
Leidke valik GPRS-
valimiseks .
Uue GPRS-pöördus
muutmiseks vajuta
Valiku Muudan pö
sisestage Navi-ratt
tärgid.
Pöörduspunkti nim
tekstiredaktoris "O
Sisestusvea korral 
Kogu kirje kustuta

Lisateabe saamiseks n
laua- ja/või sülearvuti
www.nokia.com\enhan

GPRS-i hinnad
Teilt võidakse küsida ta
rakenduse eest. Hinna
või teenusepakkujalt.
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upi teenus on välja lülitatud.

uto SIM-kaardile
nktsiooni toetab, saate piirata 
te valiknumbrite kehtestamise teel. 
lvestamisel ja muutmisel tuleb sisestada 

nktsiooni kasutada koos autokomplektiga 
thi SIM-kaardi pöördusprofiili 
ava ühilduva mobiiltelefoni 
te vastavad seaded häälestama ühilduvas 
iendavat teavet leiate kasutatava 
-tehnoloogiat kasutava mobiiltelefoni 

plekti sisestatud auto SIM-kaarti, 
hul teie käsutuses kolm valikut.

e funktsioon on välja lülitatud.

b vaadata neid telefoninumbreid, 
 telefonilt helistada.

e funktsioon on sisse lülitatud.

limiseks toimige järgmiselt.
vajutage ootere¾iimis .
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Turvaseaded

! Mõnede turvaseadete rakendamisel (näiteks kui kõned on 
piiratud suletud kasutajagrupi või määratud numbrite 
funktsiooniga) võib siiski saada helistada seadmesse 
programmitud ametlikele hädaabinumbreile.

Auto SIM-kaardi PIN-koodi küsimine
Seda funktsiooni kasutatakse autokomplekti raadioseadmesse 
paigaldatud SIM-kaardi PIN-koodi igal sisselülitamisel korduva 
päringu seadmiseks. Pidage meeles, et mõned operaatorvõrgud 
ei luba PIN-koodi päringut välja lülitada.

Auto SIM-kaardi PIN-koodi muutmine
See funktsioon võimaldab muuta autokomplekti 
raadioseadmesse paigaldatud SIM-kaardi PIN-koodi. Pidage 
meeles, et koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.
Lisateavet leiate peatükist Auto SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

Suletud kasutajagrupp
See võrguteenus võimaldab määrata selliste inimeste grupi, 
kellele teie saate helistada ja kellel on lubatud helistada teile. 
Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
Käesolevas funktsioonis on kolm valikut.

Vaikimisi
Aktiivsed on teenusepakkuja tehtud seaded.
Sisse
Suletud kasutajagrupi teenus on aktiivne.

Välja
Suletud kasutajagr

Määratud numbrid a
Kui SIM-kaart seda fu
väljahelistamist kindla
Määratud numbrite sa
PIN2-kood.

! Kui soovite seda fu
ühendatud Bluetoo
tehnoloogiat kasut
SIM-kaardiga, pea
mobiiltelefonis. Tä
ühilduva Bluetooth
kasutusjuhendist.

Kui kasutate autokom
on selle funktsiooni pu

Välja
Määratud numbrit
Numbrid
See valik võimalda
millele on lubatud
Sisse 
Määratud numbrit

Määratud numbrite va
Menüü avamiseks 



Tunnussõnad

iseri seaded ja vajutage selle elemendi 

adio kõlar ning vajutage soovitud valiku 

mine

 menüüseaded, mis olid telefonis ostmise 

vajutage ootere¾iimis .
ed ja vajutage selle avamiseks .

n algseaded? ja vajutage selle elemendi 

 juhendeid.

saa taastada. Andmete taastamine ei ole 

Enne tunnussõnade või häälvalimise 
kasutamist pidage silmas järgmist.

ltu keelest. Need on seotud konkreetse 
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Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Turvaseaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke Määratud numbrid ja vajutage valiku 
valimiseks .
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
Järgige kuvatavaid juhendeid.

Lisateavet leiate peatükist Auto SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

Ekvalaiseriseaded

Paljud autokomplekti funktsioonid võimaldavad kasutada 
valjuhääldit.

Ühenduskaabel autokomplekti ühendamiseks 
SP-2-valjuhääldiga kuulub telefoni tarnekomplekti.
Autoraadio valjuhääldiga ühendatakse autokomplekt 
autoraadio audiosisendi vahendusel. Selle valiku puhul tuleb 
helinivood reguleerida.
Komplekti ühendamisel ühilduva autoraadio valjuhääldiga 
tuleb kasutada lisareleed (ei kuulu telefoni tarnekomplekti), 
mis suunab audioväljundi edasi valjuhääldisse. 
Küsige professionaalset nõu autokomplekti paigaldavalt 
teenindustehnikult.

Soovitud seade tegemiseks toimige järgmiselt.
Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .

Leidke valik Ekvala
valimiseks .
Leidke Kõlar või Ra
valimiseks .

Algseadete taasta

Saate taastada algsed
hetkel.

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Sead
Leidke valik Taasta
valimiseks .
Järgige kuvatavaid

   Hoiatus!
Kustutatud seadeid ei 
võimalik.

Tunnussõnad

Tunnussõnad ei sõ
inimese häälega.
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e ja vajutage selle avamiseks .
d ja vajutage selle elemendi 

nnussõna ja vajutage selle 

loendist soovitud nimi ja vajutage selle 

llega soovite tunnussõna seostada, ja 
iseks .
. Telefon palub lausuda kirjega 

õna.
 juhendeid.

te kontrollida kõiki autokomplekti 
u ning viia loendisse sisse muudatusi.
vajutage ootere¾iimis .
e ja vajutage selle avamiseks .
d ja vajutage selle elemendi 

ssõnade loetelu ja vajutage selle 

te loendist nimi, mida soovite muuta, ja 
iseks .

lik ja vajutage selle valimiseks .
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Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad 
müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise 
kohta.
Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel.
Väga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikki sõnu ja vältige 
eri numbrite puhul sarnaseid tunnussõnu.

! Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud 
mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, nii et ärge lootke 
igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Vabakäere¾iimis kasutatakse mobiiltelefonis talletatavaid 
tunnussõnu. Pidage meeles, et need võivad erineda 
autokomplektis talletatavatest tunnussõnadest.

Häälvalimine
Telefoninumbri juurde saab salvestada Tunnussõnad. Kohe, kui 
autokomplekt tunnussõna ära tunneb, püüab see valida 
tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Uue tunnussõna salvestamine

See funktsioon võimaldab uue tunnussõna salvestamist, selle 
kinnistamist telefoninumbrile ja salvestamist autokomplekti 
mällu. Autokomplekti ühte kasutajaprofiili saab salvestada kuni 
12 tunnussõna. Tunnussõna võib olla suvaline sõna (või mitu 
sõna), näiteks inimese nimi.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .

Leidke menüü Kõn
Leidke Tunnussõna
valimiseks .
Leidke valik Uus tu
valimiseks .
Leidke kontaktide 
valimiseks .
Leidke number, mi
vajutage selle valim
Vajutage uuesti 
seostatud tunnuss
Järgige kuvatavaid

Tunnussõnade loend

Selles funktsioonis saa
salvestatud tunnussõn

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kõn
Leidke Tunnussõna
valimiseks .
Leidke valik Tunnu
valimiseks .
Leidke kontaktkirje
vajutage selle valim
Leidke soovitud va



Tunnussõnad

 kasutada mobiiltelefoni mällu 
u.

ooth-funktsiooniga ühilduvat 
tage häälvalimise aktiveerimiseks 
u ja lausuge seejärel tunnussõna.

s on hõivatud andmete saatmise või 
äälvalimisega helistada ei saa. Selleks, 
helistada, tuleb GPRS-i kasutav rakendus 

nktsioone on võimalik aktiveerida 
äsklused võite salvestada kuni kolmele 
luste loendis. Häälkäskluse aktiveerimisel 
gu tunnussõnaga helistamisel. Valida on 

b valitud salvestisi taasesitada. 
atakse viimati salvestatud salvestis. 
e katkestamiseks ja järgmise salvestise 
ge .
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Järgige kuvatavaid juhendeid. Saate valida järgmisi 
funktsioone.
Kuula
See valik taasesitab salvestatud tunnussõna.
Muuda
Saate suvalise tunnussõna uuega asendada. 
Valige funktsioon ja lausuge uus tunnussõna.
Kustutad tunnussõna?
See funktsioon kustutab tunnussõna ning vabastab 
mäluruumi uue tunnussõna jaoks.

Telefoninumbri häälvalimine

Telefoninumbri häälvalimiseks toimige 
järgmiselt.

Vajutage . Kuvatakse nõue
Nüüd ütle.
Öelge valju ja selge häälega soovitud numbri juurde kuuluv 
tunnussõna.
Autokomplekt taasesitab tunnussõna ja valib 1,5 sekundi 
pärast automaatselt tunnussõnaga seostatud 
telefoninumbri.
Häälvalimise katkestamiseks vajutage .

Vabakäere¾iimis saate
salvestatud tunnussõn

! Kui kasutate Bluet
peakomplekti, vaju
peakomplekti nupp

! Kui GPRS-rakendu
vastuvõtuga, siis h
et häälvalimisega 
sulgeda.

Häälkäsklused

Mõningaid telefoni fu
häälkäsklustega. Häälk
funktsioonile häälkäsk
toimige samamoodi na
kolme valiku seast.

Kuula
See valik võimalda
Esimesena taasesit
Salvestise esitamis
kuulamiseks vajuta
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. Telefon palub lausuda kirjega 
õna.
 juhendeid.
on funktsioone, mida kasutatakse 
õiki loetletud funktsioone saab 
rgmisi valikuid kasutades.

b salvestatud häälkäskluse.

nktsiooni jaoks salvestada uue 
sendab eelmise käskluse.

luse?
tutab häälkäskluse ja vabastab 
ks.
vamiseks ootere¾iimi ekraanilt kasutage 

ige vasakule.
 (Häälkäsklused) loend.
 juhendeid.

ndamine

s on hõivatud andmete saatmise või 
 häälkäsklusi rakendada. Selleks peate 
S-i kasutava rakenduse.
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Laadi alla kontaktid
See funktsioon võimaldab kopeerida kontaktkirjeid 
ühilduvast Bluetooth-funktsiooniga mobiiltelefonist 
või sellesse mobiiltelefoni paigaldatud SIM-kaardilt 
autokomplekti mällu. Kui loodud on Bluetoothi SIM-kaardi 
pöördusprofiili raadioühendus, laaditakse ühilduvas 
mobiiltelefonis talletatavad kontaktkirjed automaatselt 
autokomplekti.
Üh. Bluetoothi peakomplek-ga
See funktsioon võimaldab luua raadiolingi autokomplektiga 
seotud ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat toetava 
peakomplektiga. Kui autokomplektiga pole ühendatud 
peakomplekti, kuvatakse nõue Otsi helitarvikuid. Lisateavet 
leiate peatükist Bluetooth-tehnoloogiat toetavate 
seadmete otsing lk 61.

Häälkäskluste salvestamine
Selles funktsioonis saate salvestada häälkäskluse (mis võib 
koosneda ühest või mitmest sõnast) ning seostada selle 
häälkäskluste loendis vastava funktsiooniga.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Kõne ja vajutage selle avamiseks .
Leidke Häälkäsklused ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke valik Uus häälkäsklus ja vajutage loendi 
vaatamiseks .
Leidke funktsioon, mille juurde soovite salvestada 
häälkäskluse, ja vajutage selle valimiseks .

Vajutage uuesti 
seostatud tunnuss
Järgige kuvatavaid

Häälkäskluste loendis 
häälkäskluste puhul. K
kontrollida ja muuta jä

Kuula häälkäsklusi
See valik taasesita
Muuda
Te saate valitud fu
häälkäskluse, mis a
Kustutan häälkäsk
See funktsioon kus
mäluruumi uue jao

Häälkäskluste loendi a
järgmist otsevalikut.

Vajutage  ja sirv
Avab häälkäskluste
Järgige kuvatavaid

Häälkäskluse rake

! Kui GPRS-rakendu
vastuvõtuga, ei saa
enne sulgema GPR



Salvesti

tatakse automaatselt mällu.
takse teade Salvestuseks ei jätku mälu. 
stamiseks tuleb mõni vanem salvestis 

dab salvestada helilõike. Funktsiooni saab 
va kõne ajal.
iseks kõne ajal hoidke all klahvi .
iseks vajutage .
takse ja nummerdatakse.
ndada kaht valikut: Kuula ja Kustuta.

tise taasesitada.
iseks ja taasesitatava salvestise 
miselt.

vajutage ootere¾iimis .
ti ja vajutage salvestiste loendi 

vitud salvestis ja vajutage selle 

utage valiku valimiseks .
asesitatakse.
54 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Häälkäskluse rakendamiseks toimige 
järgmiselt.

Vajutage . Kuvatakse nõue Nüüd ütle.
Öelge valju ja selge häälega häälkäsklus.

Autokomplekt taasesitab käskluse ja rakendab 1,5 sekundi 
pärast automaatselt häälkäsklusega seostatud funktsiooni.

Salvesti

Salvesti- ehk diktofonifunktsioon 
võimaldab salvestada kõnekatkeid, 
helisid või aktiivset telefonikõnet. 
Salvestiga on mugav kõne ajal märkmeid 

salvestada. Näiteks võite salvestada inimese nime ja 
telefoninumbri, et need hiljem üles kirjutada.

Vabakäere¾iimis sõltuvad salvestifunktsiooni võimalused 
kasutatavast mobiiltelefonist.

   Tähelepanu!
Kõnede salvestamisel järgige kohalikest seadustest tulenevaid 
ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni seadusevastaselt.

Ühtekokku on võimalik salvestada kuni kümme helilõiku, kui 
salvestiste kogukestus ei ületa kolme minutit. Iga helilõigu 
juurde salvestatakse järjekorranumber, kõne kestus ja kellaaeg.

Uued helilõigud salves
Kui mälu on täis, kuva
Uute helilõikude salve
kustutada.

Salvesta 

See funktsioon võimal
kasutada ka pooleliole

Salvestuse käivitam
Salvestuse lõpetam

Kõik salvestised talleta
Salvestisele saate rake

Kuula 

Te saate valitud salves
Salvestiste loendi avam
valimiseks toimige järg

Menüü avamiseks 
Leidke valik Salves
avamiseks .
Leidke loendist soo
valimiseks .
Leidke Kuula ja vaj
Valitud salvestis ta
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iosidetehnoloogia

usre¾iimist on teil juurdepääs Bluetoothi 
sioonidele.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
on rahvusvaheline 
lühimaa-raadiosidestandard. See 
võimaldab luua raadioühenduse teie 
uva, Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat 
 Selline seade võib olla näiteks 
ti või juhtmeta peakomplekt.
ed kasutavad sideühenduse loomiseks 

uline, et autokomplekt oleks teise 
gemisulatuses". Tingimuseks on, et 
ineteisest kaugemal kui kümme meetrit, 

ivad halvendada seadmete vahele jäävad 
utokere – ning teiste elektrooniliste 
ired.
b pidevalt 
ehnoloogia pakutavaid turvafunktsioone.
ritud.
duste vältimiseks kontrollib 
eadmete identiteeti.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Salvestiste loendisse või eelmisesse menüüsse naasmiseks 
vajutage klahvi .
Salvestise taasesitamise katkestamiseks vajutage .

! Salvestise kuulamiseks võite kasutada häälkäsklust. 
Kui lausute vastava häälkäskluse, taasesitab autokomplekt 
viimatisalvestatud helilõigu. Taasesituse katkestamiseks ja 
järgmise salvestise avamiseks vajutage .

! Selle otsetee kasutamiseks peate olema selle funktsiooniga 
autokomplektis häälkäskluse seostanud. Lisateavet leiate 
peatükist Häälkäsklused lk 52.

Kustuta

Seda valikut saate kasutada salvestise kustutamiseks ja 
mäluruumi vabastamiseks.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Kõne ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Häälkäskluste loetelu ja vajutage selle 
valimiseks .
Leidke soovitud käsklus ja vajutage selle valimiseks .
Leidke Kustuta ja vajutage valiku valimiseks .
Järgmisele häälkäsklusele liikumiseks vajutage uuesti .

Bluetooth-raad

Sõltuvalt valitud kasut
mitmesugustele funkt

autokomplekti ja ühild
toetava seadme vahel.
mobiiltelefon, sülearvu
Kuna Bluetooth-seadm
raadiolaineid, ei ole ol
Bluetooth-seadme "nä
seadmed ei asetseks te
kuigi sideühendust võ
takistused – näiteks a
seadmete tekitatud hä
Autokomplekt rakenda
Bluetooth-raadiosidet
Andmeside on krüptee
Soovimatute sideühen
autokomplekt väliste s
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s peate esmakordse Bluetooth-ühenduse 
eadmega Bluetooth-pääsukoode 
gut nimetatakse sidumiseks. 

on 1- kuni 16-kohaline numbrikood, 
mõlemasse seadmesse. Seda pääsukoodi 

e¾iim
b SIM-kaardi pöördusre¾iimis Bluetoothi 
ofiili standardit toetava ühilduva 
ee ekraanile juhuslikult valitud 

odi, mille peate autokomplektiga 
a ühilduvasse mobiiltelefoni. Pidage 

 valmis seda sisestama kiiresti 30 sekundi 
telefonis kuvatavaid juhendeid.
, kuvatakse teade Seotud: , millele 
foni nimi. Seejärel kuvatakse nõue Loo 
adiosideühenduse loomiseks vajutage 

misel SIM-kaardi pöördusre¾iimis 
mplektis 16-kohaline numbriline 
orral saate selle pääsukoodi kustutada; 
lme sekundi jooksul klahvi . 
avi-ratta numbriredaktoris meelevaldne 

reist koosnev kood.
b siduda seadme ühilduva, 
ardi pöördusprofiili tehnoloogiat toetava 
is tekitab sidumise ajal juhusliku 
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Seadmega esmakordse Bluetooth-ühenduse loomisel tuleb 
vastav kinnitus Bluetoothi pääsukoodide vahetamise teel käsitsi 
läbi viia. Seda toimingut nimetatakse sidumiseks (vaadake 
peatükki Sidumine lk 56). Kui seadmete sidumine õnnestus, 
ei ole edaspidi vaja nendevahelise Bluetooth-ühenduse 
loomisel toimingut korrata. Siiski saate te seotud seadmete 
loendist seadmeid kustutada. Kui soovite loendist kustutatud 
seadmega hiljem uuesti Bluetooth-ühenduse luua, peate selle 
autokomplektiga siduma.

Eri tootjate valmistatud seadmete vahelise ühilduvuse 
tagamiseks määratleb Bluetoothi standard paljudele 
rakendustele niinimetatud profiilid. Autokomplekt Nokia 616 
toetab järgmisi Bluetoothi profiile:

SIM-kaardi pöördusprofiil, milles komplektiga ühendatakse 
ühilduv mobiiltelefon ja kasutatakse mobiiltelefoni 
paigaldatud välist SIM-kaarti;
vabakäeprofiil ühilduva mobiiltelefoni ühendamiseks;
vabakäeprofiil või peakomplekti profiil ühilduva juhtmeta 
peakomplekti ühendamiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisse- ja väljalülitamine
Autokomplekti Bluetooth-funktsioon on pidevalt sisse lülitatud. 
Teistes Bluetooth-seadmetes (näiteks mobiiltelefonides) tuleb 
aga Bluetooth-funktsioon sisse või välja lülitada. Veenduge, 
et kõigis Bluetooth-funktsiooni toetavates seadmetes, mida 
soovite koos autokomplektiga kasutada, on Bluetooth sisse 
lülitatud ja et need seadmed on teie telefonile nähtavad 
(vaadake peatükki Autokomplekti leitavus lk 59). Täiendavat 
teavet leiate kasutatava Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

Sidumine
Turvalisuse tagamisek
loomisel ühendatava s
vahetama. Seda toimin
Bluetooth-pääsukood 
mille peate sisestama 
vajate vaid ühe korra.

SIM-kaardi pöördusr
Kui autokomplekt leia
SIM-kaardi pöörduspr
mobiiltelefoni, kuvab s
16-kohalise numbriko
ühendamiseks sisestam
silmas, et peate olema
jooksul. Järgige mobiil
Kui sidumine õnnestub
järgneb teie mobiiltele
ühendus. Bluetooth-ra

.

! Mobiiltelefoni sidu
tekitatakse autoko
pääsukood. Soovi k
selleks vajutage ko
Seejärel sisestage N
16-kohaline numb
See valik võimalda
Bluetoothi SIM-ka
mobiiltelefoniga, m
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lise olemasoleva Bluetooth-ühenduse 
utage .
sse naasmiseks vajutage klahvi . 
iseks hoidke klahvi  all.

vaatamine

ega ühenduse loomise või loendi 
aadata seotud Bluetooth-seadmete 

vajutage ootere¾iimis .
tooth ja vajutage selle avamiseks .

ata seotud seadmeid ja vajutage seotud 
vamiseks .
ade ja vajutage selle valimiseks .
lik ja vajutage selle valimiseks .
 juhiseid.
õigi seotud Bluetooth-seadmete loendi. 
oendis esikohal. Alljärgnevate 
vus sõltub seadme või ühenduse olekust.

th-ühenduse seotud seadmega.
is pole see valik kasutatav.
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16-kohalise numbrilise pääsukoodi. Selle pääsukoodi saab 
seejärel sisestada autokomplekti.

! Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutav 
raadioühendus vastab kõrgetele turvanõuetele. Seetõttu 
näeb Bluetoothi standard kahe Bluetoothi SIM-kaardi 
pöördusprofiili tehnoloogiat kasutava seadme vahelise 
ühenduse loomisel ette 16-kohalise pääsukoodi kasutamist.

Sidumine vabakäere¾iimis
Mobiiltelefoniga vabakäere¾iimis sidumisel peate sama 
pääsukoodi sisestama nii autokomplekti kui mobiiltelefoni. 
See kehtib ka Bluetooth-ühenduse puhul enamiku seadmetega, 
milles saate numbreid või teksti sisestada, näiteks arvutiga.

! Mõnel seadmel võib olla määratud Bluetooth-pääsukood, 
mis on seadmega kaasas. Palun tutvuge kasutatava tarviku 
kasutusjuhendiga. Kui autokomplekt palub sisestada 
pääsukoodi, sisestage see.

Aktiivsete Bluetooth-seadmete vaatamine

Teie autokomplektiga ühendatud hetkel aktiivsete 
Bluetooth-seadmete loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Bluetooth ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Vaata aktiivseid seadmeid ja vajutage selle 
elemendi valimiseks .

Kahe seadme vahe
katkestamiseks vaj
Eelmisesse menüü
Ootere¾iimi naasm

Seotud seadmete 

Te võite seotud seadm
muutmise eesmärgil v
loendit.

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Blue
Leidke element Va
seadmete loendi a
Leidke soovitud se
Leidke soovitud va
Järgige kuvatavaid

See funktsioon avab k
Viimane sidumine on l
funktsioonide kasutata

Ühenduse loomine
See valik loob Bluetoo

Vabakäere¾iim
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 Sisestus täielik?. Leidke Jah ja vajutage 
.

e

oth-tehnoloogiaga juhtmeta 

vajutage ootere¾iimis .
tooth ja vajutage selle avamiseks .
litarvikuid ja vajutage selle 

otsima Bluetooth-tehnoloogiat toetavaid 
ed kuvatakse loendis, kus viimatileitud 

kasutage Navi-ratast.
seks vajutage .
kist Sidumine lk 56.

b Bluetooth-funktsiooniga peakomplekti 
mplektil ei ole hetkel aktiivset Bluetooth-
ise Bluetooth-seadmega. Seetõttu võib 
plektile lülitumiseks osutuda vajalikuks 
uetooth-ühendus (näiteks 
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Sidumise kustutamine
See funktsioon kõrvaldab valitud seadme seotud 
Bluetooth-seadmete loendist.

Volituse nõudmine
Kui seotav seade on autokomplekti Bluetooth-tööpiirkonnas, 
saate määrata, kas seadmega luuakse ühendus automaatselt 
(Ei) või nõuab autokomplekt sidumiseks volitust (Jah).

Bluetooth-nime muutmine
See valik muudab autokomplektiga seotud Bluetooth-seadme 
nime.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Bluetooth ja vajutage selle avamiseks .
Leidke element Vaata seotud seadmeid ja vajutage seotud 
seadmete loendi avamiseks .
Leidke valik Muudad Bluetoothi nime? ja vajutage selle 
elemendi valimiseks .
Autokomplektiga seotud seadmed kuvatakse koos 
Bluetooth-nimedega. Leidke soovitud seade ja vajutage 
selle valimiseks .
Leidke soovitud valik (Jah või Ei) ja vajutage selle 
valimiseks .
Kui valisite Jah, kuvatakse kehtivat Bluetooth-nime.
Muudatuste sisestamiseks kasutage Navi-ratta 
tekstiredaktorit.
Tärgi kustutamiseks vajutage klahvi .
Kirje salvestamiseks vajutage .

Kuvatakse küsimus
kinnitamiseks 

Helitarvikute otsimin

Te saate otsida Blueto
peakomplekti.

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Blue
Leidke valik Otsi he
valimiseks .

Autokomplekt hakkab 
tarvikuid. Leitud seadm
seade on lõpus.

Loendi sirvimiseks 
Sidumise alustami

Lisateavet leiate peatü

! Autokomplekt leia
vaid siis, kui peako
ühendust mõne te
Bluetooth-peakom
katkestada selle Bl
mobiiltelefoniga).



Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

59

itavus

duse loomiseks ühilduvate 
ahel tuleb esmalt lülitada nende 
tsioon. Funktsioon on vaikimisi sisse 

avuse muutmiseks vajutage 
Avaneb menüü.
tooth ja vajutage selle avamiseks .

us ja vajutage selle elemendi 

õi Välja ja vajutage soovitud seade 

itavusfunktsiooniga autokomplekt pole 
seadmetele leitav, kui see on üheks 
th-raadioühenduses. Et autokomplekti 
oolelioleva Bluetooth-sideühenduse ajal 
eine ühendus.

henduse lubamine

kui soovite, et autokomplekt oleks teiste 
oks leitav ajal, kui see on Bluetoothi 

ofiili raadiosideühenduses ühilduva 
unktsioon katkestab hetkeks olemasoleva 
 pöördusprofiili raadiolingi, et teised 
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Autokomplekti Bluetooth-nimi

See valik võimaldab muuta autokomplekti Bluetooth-seadme 
teistele näidatavat nime. Autokomplekti Bluetooth-nime 
soovikohaseks muutmiseks kasutage Navi-ratta 
tekstiredaktorit. Komplekti vaikenimi on "Nokia 616".

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Bluetooth ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Bluetoothi nimi ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Autokomplekti nimeks kuvatakse Nokia 616. 
Seadme valimiseks vajutage .
Kuvatakse küsimus Muudad Bluetoothi nime?.
Leidke soovitud valik (Jah või Ei) ja vajutage selle 
valimiseks .
Kui valite Jah, võite nime muutmiseks kasutada 
tekstiredaktorit.
Tärkide kustutamiseks nimes vajutage klahvi .
Kui olete tärkide sisestamise lõpetanud, vajutage klahvi .
Kuvatakse küsimus Sisestus täielik?. Leidke Jah ja vajutage 
nime kinnitamiseks .

Autokomplekti le

Bluetooth-raadioühen
Bluetooth-seadmete v
seadmete leitavusfunk
lülitatud.

Autokomplekti leit
ootere¾iimis . 
Leidke menüü Blue
Leidke valik Leitav
valimiseks .
Leidke valik Sisse v
valimiseks .

! Ka sisselülitatud le
teistele Bluetooth-
osapooleks Bluetoo
oleks võimalik ka p
leida, valige Luba t

Teise Bluetooth-ü

See seade on nõutav, 
Bluetooth-seadmete ja
SIM-kaardi pöörduspr
mobiiltelefoniga. See f
Bluetoothi SIM-kaardi



Kasutajaandmed

rides avada sama SIM-kaardiga 
jaandmeid.

ofiili tähis kuvatakse ekraani olekureal. 
mene profiil, kuvatakse tähis . 
ne profiil, kuvatakse tähis . 
 peab autokomplektis alati aktiivne 
ekti esmakordsel sisselülitamisel on 
ene kasutajaprofiil.

dimine

 kasutatada kontaktkirjete kopeerimiseks 
ud SIM-kaardilt või ühilduvast 
nist autokomplekti mällu.

onid, mis toetavad SIM-kaardi 
 vabakäere¾iimi, ei pruugi seda 
a.

isüsteemiga Symbian varustatud 
uavad kontaktkirjete allalaadimiseks 
lli. Tarkvara ja installi alaseid abitekste 

adida Nokia veebilehelt 
com/enhancements/616.

rdepääsu autokomplekti sisestatud 
tavatele kirjetele. SIM-kaardi 
asutamiseks peate need salvestama 
llu. Järgige kuvatavaid juhiseid.
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Bluetooth-seadmed (näiteks sülearvuti) saaksid enne 
autokomplekti Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili ühenduse 
automaatset taastamist ühilduva mobiiltelefoniga saata 
Bluetooth-päringu.

! Pärast selle seade valimist on autokomplekt teistele 
Bluetooth-seadmetele leitav 30 sekundi jooksul enne algse 
Bluetooth-raadioühenduse taastumist.

! Kui autokomplektil ei ole teiste seadmetega Bluetooth-
ühendust, sõltub seadme leitavus menüüs Leitavus valitud 
seadest. Sel juhul ei ole tingimata vaja valida teise 
Bluetooth-ühenduse valikut (näiteks raaiodühenduse 
loomiseks Bluetooth-sülearvuti ja autokomplekti vahel).
Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Bluetooth ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Luba teine ühendus ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke soovitud valik (Jah või Ei) ja vajutage selle 
valimiseks .

Kasutajaandmed

Sõltuvalt valitud kasutusre¾iimist on teil juurdepääs eri 
funktsioonidele.
Autokomplekt võib andmeid või seadeid talletada ja hallata 
kahe eri kasutaja andmeprofiilides. Kasutajaprofiil hõlmab 
kontaktkirjeid, tunnussõnu ja häälkäsklusi või autokomplekti 
seadeid. Nõnda saavad kaks sama auto kasutajat isikikku 

kasutajaprofiili aktivee
isikupärastatud kasuta

! Aktiivse kasutajapr
Kui aktiivne on esi
Kui aktiivne on tei
Üks kasutajaprofiil
olema. Autokompl
alati aktiivne esim

Kontaktide allalaa

Seda funktsiooni saab
autokomplekti sisestat
Bluetooth-mobiiltelefo

! Mõned mobiiltelef
pöördusre¾iimi või
funktsiooni toetad

! Paljud operatsioon
mobiiltelefonid nõ
lisarakenduse insta
saab tasuta alla la
http://www.nokia.

! Teil pole otsest juu
SIM-kaardil talleta
telefoninumbrite k
autokomplekti mä
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aigaldatud auto SIM-kaardi 
eerimiseks autokomplekti mällu 

iat toetavate seadmete otsing
id alla laadida seadmest, mis ei ole 
eotud, leidke valik Otsi Bluetoothi 
ge selle valimiseks .

limine

ovikohaseks kasutamiseks salvestada 
etkel aktiivset kasutajaprofiili tähistab 

avast tähisest.

vajutage ootere¾iimis .
tajad ja vajutage selle avamiseks .

limiseks leidke valik Muuda kasutajaks 1 
aks 2 ja vajutage .
ofiil aktiveeritakse.
IM-kaardi PIN-koodi sisestamist.

lise SIM-kaardi PIN-kood soovitud 
e või mitte, valige menüüelement 
teavet leiate peatükist Kasutusre¾iimi 
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Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Kasutajad ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Laadi alla kontaktid ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .

Kui autokomplekt kasutab välist SIM-kaarti, kopeeritakse 
ühilduvas mobiiltelefonis talletatavad kontaktkirjed 
autokomplekti. Lisateavet leiate peatükist Kasutajaseaded lk 62.
Kui autokomplekt töötab raadioseadmesse paigaldatud auto 
SIM-kaardiga, on teie käsutuses kolm valikut: Vaata seotud 
seadmeid, Auto SIM-kaart ja Otsi Bluetoothi seadmeid.

Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Bluetooth-funktsiooniga seotud seadmed
Leidke ühilduv Bluetooth-mobiiltelefon (telefoni nimi 
kuvatakse seotud seadmete loendis), mille kontaktkirjeid 
soovite Bluetooth-ühenduse abil autokomplekti mällu 
laadida.
Kirjete kopeerimiseks vajutage .

! Te võite ühilduvas mobiiltelefonis volituse küsimise 
funktsiooni välja lülitada, et Bluetooth-tehnoloogiat 
kasutavate seadmetega saaks ühendusi luua automaatselt 
ilma täiendava nõustumise või volitamiseta. Selleks leidke 
menüüelement Vaata seotud seadmeid, valige Nõua 
autoriseerimist ja valige seade Välja. Täiendavat teavet 
leiate kasutatava ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat 
kasutava mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Auto SIM-kaart
Raadioseadmesse p
kontaktkirjete kop
vajutage .

Bluetooth-tehnoloog
Kui soovite andme
autokomplektiga s
seadmeid ja vajuta

Kasutajaprofiili va

Autokomplekti saab so
kaks kasutajaprofiili. H
üks kahest alati kuvat
  Kasutaja 1
  Kasutaja 2

Menüü avamiseks 
Leidke menüü Kasu
Soovitud valiku va
või Muuda kasutaj
Valitud kasutajapr

Teilt võidakse nõuda S

! Et määrata, kas vä
hetkel salvestataks
Kasutusre¾iim. Lisa
valimine lk 62.
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ne

rofiil on alati seostatud SIM-kaardiga. 
asutajaprofiili esmakordsel häälestamisel 
imene kasutamine lk 62 toodud teavet.

vajutage ootere¾iimis .
e SIM-kaardi määramiseks leidke menüü 
ge selle avamiseks .

 valimiseks leidke valik Kasutaja 1 seaded 
ed ja vajutage .

aart ja vajutage valiku valimiseks .

ed
iiltelefonide loendist mobiiltelefoni, 
uua seotud mobiiltelefoniga Bluetoothi 
ndust. Teilt võidakse nõuda seotud 

älise SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist.
as soovite sisestatud PIN-koodi 
ühenduste automaatseks loomiseks 
a järgmisel Bluetooth-ühendamisel 

ioseadmesse sisestatud auto SIM-kaardi 
iilile. Kui aktiveeritud on PIN-koodi 
litamisel, peate sisestama auto 
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! Kui see funktsioon on aktiveeritud ning te muudate hiljem 
välise SIM-kaardi PIN-koodi mobiiltelefonis ära, kasutab 
autokomplekt järgmisel sisselülitamisel vale PIN-koodi. 
Autokomplekt palub teil sisestada muudetud PIN-koodi. 
Pidage meeles, et pärast kolme ebaõnnestunud katset 
SIM-kaart blokeeritakse.

Kasutajaseaded 

See funktsioon võimaldab muuta aktiivse kasutajaprofiili ning 
Bluetooth-tehnoloogiaga allalaaditavate kontaktkirjete 
seadeid. Kasutajaprofiil on isikupärastatud niipea, kui määrate 
kasutaja soovitud seaded. Võite määrata ühe kolmest 
kasutusre¾iimist: auto SIM-kaardi re¾iimi, SIM-kaardi 
pöördusre¾iimi või seotud mobiiltelefoni vabakäere¾iimis.

Menüü avamiseks vajutage ootere¾iimis .
Leidke menüü Kasutajad ja vajutage selle avamiseks .
Soovitud elemendi valimiseks leidke valik Kasutaja 1 seaded 
või Kasutaja 2 seaded ja vajutage .

Valida on järgmised valikud.
Kasutusre¾iim
Aktiivkasutuse re¾iim
Allalaadimise seaded
Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Kasutusre¾iimi valimi

! Aktiivne kasutajap
Esimese või teise k
järgige peatükis Es

Menüü avamiseks 
Autokomplektile uu
Kasutajad ja vajuta
Soovitud elemendi
või Kasutaja 2 sead
Leidke Auto SIM-k

Seotud seadmete nim
Kui valite seotud mob
püüab autokomplekt l
SIM-kaardi profiili ühe
telefoni paigaldatud v
Autokomplekt küsib, k
hilisemate Bluetooth-
salvestada või nõuda k
volitamist.

Auto SIM-kaart
See valik määrab raad
aktiivsele kasutajaprof
päring seadme sisselü
SIM-kaardi PIN-kood. 
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! Mõned teenusepakkujad võivad lubada PIN-koodi küsimise 
välja lülitada. Teavet küsige teenusepakkujalt.

Telefoniotsing Bluetooth-tehnoloogiaga
See valik määrab aktiivsele kasutajaprofiilile ühilduvasse, 
autokomplektiga sidumata mobiiltelefoni sisestatud kaardi. 
Autokomplekt otsib tööraadiuses asuvaid Bluetoothi 
SIM-kaardi profiili tehnoloogiaga mobiiltelefone ja kuvab 
nende nimed Bluetooth-seadmete loendis. Valige seade, siduge 
see autokomplektiga ja jätkake vastavalt peatükis Seotud 
seadmete nimed lk 62 toodud juhistele.

Aktiivne kasutusre¾iim
See valik võimaldab vaadata selle mobiiltelefoni nime, mille 
SIM-kaart on määratud aktiivsele kasutajaprofiilile.

Allalaadimise seaded
Te saate suvalisest ühilduvast Bluetooth-tehnoloogiat toetavast 
mobiiltelefonist kopeerida kontaktandmeid oma autokomplekti. 
Autokomplekt pakub kolme mugavat valikut.

SIM- ja telefoni mälust
See vaikeseade võimaldab kopeerida mobiiltelefonist 
autokomplekti mällu nii SIM-kaardil kui telefoni mälus 
olevad kontaktkirjed.
SIM-mälust
See valik võimaldab autokomplekti laadida vaid 
mobiiltelefoni SIM-kaardil olevad kontaktandmed.
Telefoni mälust
See valik kopeerib autokomplekti mällu vaid mobiiltelefoni 
mälus talletatavad kontaktkirjed.



Andmeedastus

ootorsõiduki juhtimine liikluses 
ijuhtide täielikku tähelepanu. 
plekti andmesidefunktsioone vaid siis, 
aldavad teha seda ohutult. 

halikud seadused ja ettekirjutused 
fonide kasutust sõidukijuhtimise ajal.

biilsidevõrgus
ja e-kirjade saatmiseks ning ühenduste 
ega kasutab autokomplekt GSM-võrgu 
sed).

mesideks
ga asukohta, kus mobiilsidevõrgu signaal 
a tugevam on signaal, seda tõhusam on 

eedastust mõjutavad mitmed segavad 

õjutada ümbruskonnas töötavate 
te raadiosageduslik interferents.
64 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Andmeedastus
GPRS (pakettandmeside)
GPRS-tehnoloogia võimaldab autokomplektiga mobiilsidevõrgu 
vahendusel andmeid saata ja vastu võtta (võrguteenus). 
GPRS on andmekandja, mis võimaldab raadioside vahendusel 
juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.
GPRS-tehnoloogia kasutamiseks peate GPRS-teenuse tellima. 
Teavet teenuse olemasolu ja tellimise kohta küsige 
võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Lisateavet leiate 
peatükist GPRS-modemi seaded (võrguteenus) lk 48.

HSCSD (kiire kanalikommutatsiooniga 
andmeside)
Autokomplekt võimaldab kasutada GSM-võrgu kiirendatud 
andmesideteenuseid (võrguteenus).
Kiirendatud andmeedastust saate kasutada, kui autokomplekt 
on Bluetooth-tehnoloogia vahendusel ühendatud arvutiga, 
arvutisse on installitud kiirendatud andmeedastustarkvara 
toetavad modemidraiverid ja need on valitud aktiivseks 
modemiks. Modemidraiverite tarkvara ja installimistoe leiate 
Nokia veebilehelt aadressil http://www.nokia.com.
Teavet kiirendatud andmesideteenuse olemasolu ja tellimise 
kohta küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Lisateave

! Pidage meeles, et m
nõuab kõigi sõiduk
Kasutage autokom
kui liiklusolud võim
Kontrollige, kas ko
piiravad mobiiltele

Andmeedastus mo
Fakside, lühisõnumite 
loomiseks kaugarvutit
võimalusi (võrguteenu

Võimalused GSM-and
Soovitame liikuda auto
on kõige tugevam. Mid
andmeedastus.
Mobiilsidevõrgu andm
faktorid.

Müra
Andmeedastust võib m
elektrooniliste seadme
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akse autokomplekti ekraanil. 
gnaal on liiga nõrk häälkõne jaoks, 
eühendust luua. Leidke koht, kus on 
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Kanalivahetus
Kuna autokomplekti kasutaja liigub pidevalt ühest võrgukärjest 
teise, võib kanali signaalitugevus langeda ning kasutaja 
võidakse automaatselt lülitada teise sageduse ja tugevama 
signaaliga võrgukärge. Kanalivahetus võib toimuda ka siis, 
kui mobiilsidevõrk on ebaühtlaselt koormatud. Taolised 
kanalivahetused kutsuvad esile viivitusi.

Võrguaugud ja piirkonnad, kus puudub levi
Võrguaugud on kohad, kus raadiosignaal puudub. 
Leviaugud ilmnevad, kui autokomplekti kasutaja liigub läbi ala, 
kus geograafiliste või kunstlike takistuste (näiteks mäed või 
kõrghooned) tõttu on raadiosignaal blokeeritud või väga nõrk. 
Selle tagajärjel võib levi olla katkendlik või hoopis puududa.

Nõrk signaal
Tugijaama kauguse või autokomplekti ja tugijaama vahele 
jäävate takistuste tõttu ei pruugi raadiosignaal olla piisavalt 
tugev või ühtlane, et tagada probleemideta andmeedastuseks 
vajalikku usaldusväärset mobiilsideühendust. Seetõttu pöörake 
autokomplekti kasutamisel parima võimaliku sideühenduse 
tagamiseks tähelepanu järgmistele asjaoludele.
Andme- ja faksside toimib kõige paremini, kui sõiduk seisab, 
kuna see aitab säilitada signaalitugevust. Liikuvas sõidukis ei 
soovitata andmesideühendust luua. Andme- ja 
lühisõnumsidega võrreldes on faksside häirete suhtes 
vastuvõtlikum. 

Signaalitugevus kuvat
Kui mobiilsidevõrgu si
ärge püüdke andmesid
tugevam signaal.



Paigaldus

ntida ja autosse paigaldada vaid 
listil. Vale paigaldus või remont võib olla 
eadmele antud garantii.
, et kogu mobiilsideseadmestik autos on 
öökorras.
s pidage silmas, et turvapadi avaneb 
age esemeid, sealhulgas autosse 
eerimata mobiilsideseadmestikku, 
iirkonda. Kui mobiilsideseadmestik on 
atud, võib see turvapadja avanemisel 
tusi.
e mobiilsidevahendi, selle osade või 

osas lenduvaid gaase, vedelikke ega 
id.
alase teabe ning kasutus- ja 
 peatükkidest Tähtis ohutusalane teave 

korrashoid lk 72.
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7. Paigaldus
Autokomplekt Nokia 616
Autokomplekt Nokia 616 on ette nähtud paigaldamiseks 
mootorsõidukisse. Tarnekomplekti kuuluvad mugav 
vabakäeseade, mis võimaldab helistada telefoni kõrva äärde 
tõstmata, eraldi sisendseade kasutamise hõlbustamiseks ning 
hästiloetav ekraan.

Autokomplekti seadmete paigaldamine salongi

Lubage seadmeid remo
kvalifitseeritud spetsia
ohtlik ning tühistada s
Veenduge regulaarselt
kindlalt kinnitatud ja t
Turvapadjaga sõidukei
suure jõuga. Ärge aset
monteeritud või mont
turvapadja avanemisp
autosse valesti paigald
tekitada tõsiseid vigas
Ärge vedage ega hoidk
tarvikutega ühes auto
plahvatusohtlikke aine
Autokomplekti ohutus
hooldusjuhendid leiate
lk 73 ning Hooldus ja 
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lema paigaldatud nii, et need ei häiriks 
eenduge, et seadmestik ei puutuks kokku 
eemide või muude sõiduki töökindluse 
 süsteemidega. Kontrollige, et turvapadja 

ei oleks blokeeritud ning et miski ei 
ja avanemist.
ivad häirida valesti paigaldatud või 
tatud elektrooniliste süsteemide 
line kütuse sissepritsesüsteem, 
, kiiruseregulaator, turvapadjasüsteem) 
eis. Kui nimetatud süsteemide töös 
rduge sõiduki müügiesindusse.
ab 12-voldise pingega; miinuspoolus 
ende nõuete eiramine võib rikkuda auto 
mi.
ekti pikaajalist toitmist auto akult, kui 
lja lülitatud, kuna nõnda võib auto aku 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ohutusalane teave

! Autokomplekti paigaldamisel tuleb jälgida järgmisi peamisi 
ohutusnõudeid.
Pidage silmas, et paigaldusjuhendis toodud juhised on 
üldisemat laadi nõuanded autokomplekti paigaldamiseks 
autosse. Kuna saadaval on väga erinevaid auto tüüpe ja 
mudeleid, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse 
sõiduki jaoks paraku võimatu. Oma sõiduki üksikasjade 
kohta saate täiendavat teavet mootorsõiduki tootjalt.
Tänapäevased autosüsteemid hõlmavad pardakompuutreid, 
millesse on salvestatud sõiduki kõige olulisemad 
parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada 
andmekao ning vajaduse süsteemi taaslähtestamiseks, mis 
on aja- ja töömahukas toiming. Küsimuste tekkimisel 
pöörduge enne seadmestiku paigaldamist auto 
müügiesindusse.
Enne paigaldamist veenduge, et auto süüde on välja 
lülitatud, ühendage auto aku lahti ja välistage olukord, kus 
ühendus võiks kogemata taastuda.
Auto läheduses ärge suitsetage. Kontrollige, et lähiümbruses 
ei oleks lahtist tuld.
Autokomplekti ei maksa paigaldada piirkonda, kus juhi pea 
seda avariiolukorras tabada võib.
Paigaldamise käigus ärge vigastage elektrijuhtmeid, 
kütuse- ja pidurivoolikuid ega ohutusseadmeid.
Veenduge, et kaablid paigutatakse mehaanilist kulumist 
vältides. Ärge paigutage kaableid istmete alla või üle 
teravate servade.

Seadmed peavad o
sõiduki juhtimist. V
rooli- ja pidurisüst
seisukohalt oluliste
avanemispiirkond 
takistaks turvapad
Raadiosignaalid võ
ebapiisavalt varjes
(näiteks elektrooni
ABS-pidurisüsteem
tööd mootorsõiduk
esineb häireid, pöö
Autokomplekt tööt
tuleb maandada. N
elektroonikasüstee
Vältige autokompl
auto mootor on vä
tühjeneda.
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lekti mittekuuluv)

SU-4 (komplekti mittekuuluv)

 (1)
soovitatav monteerida salongis kohta, 
aista. Ometi peaks montaa¾ võimaldama 

M-kaardile, et seda oleks vajadusel 
enduge, et mikrofoni ja valjuhääldi 
, kuhu vastavad komponendid paigaldada 

amisel kasutage tarnekomplekti lisatud 
misel kinnitub seade kindlalt toendisse.

aldamisel jälgige, et 
nduse loomine teise seadmega ei oleks 
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Montaa¾

Autokomplekti Nokia 610 seadmestik

Tarnekomplekt
1. Raadioseade RV-1
2. Ekraan SU-21
3. Sisendseade CUW-
4. Valjuhääldi SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Toitekaabel PCU-4
7. GSM antenn (komp
8. Kleebised
9. Auto-pihuseade H

Raadioseade RV-1
Raadioseade RV-1 on 
kus see väga silma ei p
lihtsat juurdepääsu SI
võimalik vahetada. Ve
kaablid ulatuvad sinna
soovite. 
Raadioseadme paigald
toendit; õigel paigalda

! Raadioseadme paig
Bluetooth-sideühe
takistatud.
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-3 (3)
 sobivasse kohta, kus see on kasutajale 
amas jälgige hoolega, et sisendseade ei 
auto juhtimist. Veenduge, et 
skaabel raadioni ka ulatub. Parim koht 
iseks on rõhtsalt juhi ja kõrvalistuja 

soolile.

(4)
agamiseks paigaldage valjuhääldi 
le. Tagasiside vältimiseks on soovitatav 
i mikrofonist vähemalt ühe meetri 
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! Raadioseadme hoidiku paigaldamisel jälgige, et seade 
siseneks hoidikusse auto esiosa suunas või siis küljelt. 
Vastasel korral võib seade avarii korral lahti tulla ja vigastusi 
tekitada. 

Raadioseadme paigaldamine autosse

Ekraan SU-11 (2)
Ekraan tuleks salongis kinnitada armatuurlauale või mujale, 
kus see on kasutajale hästi nähtav, kuid ei takista sõiduki tööd 
või juhtimist.
Kinnitusaukude tegemise vältimiseks võib teenindustehnik 
soovitada teile muid ekraani paigaldusviise. Üksikasjalikum 
teave sobivate kinnituskohtade kohta on saadaval Nokia 
veebilehel aadressil http://www.nokia.com.

Ekraani paigaldamine

Sisendseade CUW
Kinnitage sisendseade
lihtsalt ligipääsetav. S
takistaks mingil moel 
raadioseadme ühendu
sisendseadme kinnitam
istmete vahelisele kon

Valjuhääldi SP-2 
Parima helikvaliteedi t
suunaga kasutaja poo
paigaldada valjuhääld
kaugusele.
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mehaanilist kulumist vältides 
istmete alla või üle teravate servade).

trueeritud ühendamiseks välise 
ole tarnekomplekti osa). 

agedusfiltriga raadio- või GSM-antenn, 

-antenni, võtke ühendust 
idke antennile sobiv asukoht.

stuollu raadiosagedusliku välja kiirgusele 
rmidega, kontrollige, et välisantenni ja 
kaugus oleks vähemalt 20 sentimeetrit 
nivõimendus ei ületaks 3 dB.

leebiseid läheb vaja telefoni 
damisel. Kleebis  kleepige 

SU-4 (9)
is pole tarnekomplekti osa) 

ee on kasutajale lihtsalt ligipääsetav. 
kti seadmestik ei segaks juhtimist.
e kinnitamiseks on rõhtsalt juhi ja 
helisele konsoolile. Pihuseadme sobiva 
iiside kohta küsige üksikasjalikumat 
kult.
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Mikrofon MP-2 (5)

! Mikrofoni MP-2 kõrval tarnekomplekti mittekuuluvate 
mikrofonide kasutamine võib halvendada side kvaliteeti.

Vabakäemikrofon paigaldage kasutaja peast umbes 30 
sentimeetri kaugusele ning suunake kasutaja suu poole. 
Kogemused näitavad, et parim asukoht mikrofonile on 
tagasivaatepeegli piirkonnas või päikesevarjust vasakul. 
Mikrofon ei tohi häirida sõiduki juhtimist või tööd. Tagasiside 
vältimiseks on soovitatav paigaldada mikrofon valjuhääldist 
vähemalt ühe meetri kaugusele.
Kinnitage mikrofon komplektse kahepoolse kleeplindiga, 
et autokere vibreerimisest tekkiv müra ei kanduks mikrofoni. 
Paigaldage mikrofon nii, et see ei jääks ette ventilaatoreist 
väljuvaile õhuvooludele. Ärge vedage mikrofoni kaablit kütte-, 
ventilatsiooni- ega elektrisüsteemidesse.

Toitekaabel PCU-4 (6)
Toitekaabel ühendab autokomplekti auto 
elektroonikasüsteemiga. Üksikasjalikud juhised leiate 
elektriskeemilt.
Kui paigaldatud on spetsiaalne autoraadio vaigistuskaabel, 
vaigistab süsteem kõne saabudes või telefonilt välja helistades 
automaatselt raadio ning kõne suunatakse autokomplekti 
valjuhääldisse.

! Kaablite paigaldamisel kontrollige, et need asetseksid 
sõiduki elektroonikasüsteemidest võimalikult kaugel. 
Nõnda väldite võimalikku elektromagnetilist interferentsi.

Paigutage kaablid 
(mitte näiteks auto

GSM-antenn (7)
Autokomplekt on kons
GSM-antenniga (mis p
Kui autol on ühilduv s
võite kasutada seda.
Kui sõidukil ei ole GSM
müügiesindusega ja le

! Et mitte sattuda va
kehtestatud piirno
inimeste vaheline 
(8 tolli) ning anten

Kleebised (8)
Komplekti kuuluvaid k
teenindamisel ja paran
garantiikaardile.

Auto-pihuseade H
Kinnitage pihuseade (m
sobivasse kohta, kus s
Jälgige, et autokomple
Parim koht pihuseadm
kõrvalistuja istmete va
paigaldamise muude v
teavet teenindustehni
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ntroll
paigaldamist veenduge, et see töötab 
trolli käigus veenduge ka, et seadmestiku 
il moel sõiduki juhtimist.

omisel autokomplekti ja ühilduva 
vahel veenduge, et seadmed paiknevad 
piirkonnas. Pidage meeles, et antud 
miseks peab välisseadmel olema piisav 
kut).
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Kontrollige, et turvapadja avanemispiirkond ei oleks blokeeritud 
ega mingil moel takistatud.
Sisendseadme CUW-3 asendamiseks pihuseadmega lülitage 
auto süüde välja, eemaldage sisendseadme ja raadioseadme 
vaheline ühenduskaabel ja sisestage pihuseadme kaabel 
vastavasse pistikupessa raadioseadmes.

Ekvalaiseri seaded
Paljud autokomplekti funktsioonid võimaldavad kasutada 
valjuhääldit.

Ühenduskaabel autokomplekti ühendamiseks valjuhääldiga 
SP-2 kuulub telefoni tarnekomplekti.
Komplekti ühendamisel ühilduva autoraadio valjuhääldiga 
tuleb kasutada lisareleed (ei kuulu telefoni tarnekomplekti), 
mis suunab audioväljundi edasi valjuhääldisse.
Autokomplekti ühendamisel ühilduva autoraadio 
valjuhääldiga kasutatakse autoraadio sisendkaablit. Selle 
valiku puhul tuleb helinivood reguleerida.
Heliseadete sisestamiseks ootere¾iimist vajutage .
Leidke menüü Seaded ja vajutage selle avamiseks .
Leidke valik Ekvalaiseri seaded ja vajutage selle elemendi 
valimiseks .
Leidke Kõlar või Raadio kõlar ning vajutage soovitud valiku 
valimiseks .

Töökindluse ko
Pärast autokomplekti 
õigesti. Töökindluskon
paigaldus ei sega ming

! Raadioühenduse lo
Bluetooth-tarviku 
Bluetooth-side töö
funktsiooni kasuta
toide (kontrollige a



Hooldus ja korrashoid

otja heakskiiduga või komplektis olevat 
otja volituseta antennide, 
või manuste kasutamine võib seadme 
uolus raadioaparatuurile kehtestatud 

äited kehtivad võrdselt nii 
aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. 
ud seadme töös esineb häireid, 
atud teenindusfirma poole.
72 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt konstrueeritud ja viimistletud, seetõttu 
tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil 
säilitada seadmele antud garantiid.

Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud 
sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid 
korrodeerida.
Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja 
määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja 
elektroonilisi komponente.
Ärge hoidke autokomplekti kuumas. Kõrge temperatuur võib 
lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning 
sulatada või deformeerida teatud plastmaterjale.
Ärge hoidke autokomplekti külmas. Seni, kuni seade 
normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis 
toodud juhiste järgi.
Ärge raputage, koputage ega pillake autokomplekti maha. 
Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada 
sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks 
tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või 
pesemisvahendeid.
Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme 
liikuvate osade vahele ja põhjustada häireid selle töös.

Kasutage ainult to
vahetusantenni. To
modifikatsioonide 
rikkuda ja olla vast
normidega.

Kõik ülaltoodud näpun
mobiilsidevahendi kui 
Kui mis tahes nimetat
pöörduge lähima volit
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ud piirkonnad
onnas lülitage autokomplekt välja ning 

nguid; vaadake VÄLJALÜLITAMINE lk 5. 
ndade hulka kuuluvad kõik kohad, kus 

auto mootor välja lülitada. Sellises 
sile kutsuda plahvatuse või tulekahju, 
ivad olla kehavigastused või isegi surm.
umpade läheduses, lülitage seade välja. 
e kasutamisele seatud piiranguid 
emahutite ja kütuse jaotussüsteemide 
es ja lõhkamistööde piirkonnas.
konnad on tavaliselt, kuid mitte alati 
de hulka kuuluvad laevade autotekid, 
i ja hoiustamisega tegelevad asutused, 
butaan) töötavad sõidukid ning 
aldab kemikaale või aineosakesi, 
lmuosakesi või metallitolmu.

emontima ja autosse paigaldama 
list. Vale paigaldus või remont võib 
da seadmele antud garantii.
 häirida valesti paigaldatud või 
d elektroonikasüsteemide (näiteks 
issepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, 
apadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendava 
uge sõiduki või sõidukisse paigaldatud 
i tootja esindaja poole.
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9. Tähtis ohutusalane teave
Kasutuskeskkond
Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja 
lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või 
kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Elektrooniline aparatuur
Üldjuhul on kaasaegne elektrooniline aparatuur 
raadiosageduslike signaalide eest varjestatud. Mõned 
elektroonilised seadmed võivad siiski olla autokomplekti 
raadiosignaalide eest varjestamata.

Südamestimulaatorid
Võimalike häirete vältimiseks südamestimulaatori töös 
soovitavad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni 
südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. 
Need soovitused on kooskõlas raadiosidetehnoloogia 
uuringutega tegeleva sõltumatu teadusorganisatsiooni Wireless 
Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega.
Südamestimulaatoriga inimesed:
• peaksid alati hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm 
kaugusel südamestimulaatorist.
Kui teil on mingitki põhjust kahtlustada häireid stimulaatori 
töös, lülitage autokomplekt viivitamatult välja.

Plahvatusohtlik
Plahvatusohtlikus piirk
järgige kehtivaid piira
Plahvatusohtlike piirko
üldjuhul soovitatakse 
piirkonnas võib säde e
mille tagajärgedeks võ
Tanklas, eriti bensiinip
Järgige mobiiltelefonid
kütusehoidlates, kütus
lähedal, keemiatehast
Plahvatusohtlikud piir
selgelt tähistatud. Nen
kemikaalide transpord
vedelgaasil (propaan, 
piirkonnad, kus õhk sis
näiteks teravilja- ja to

Sõidukid
Autokomplekti peaks r
kvalifitseeritud spetsia
olla ohtlik ning tühista
Raadiosignaalid võivad
ebapiisavalt varjestatu
elektrooniline kütuse s
kiiruseregulaator, turv
teabe saamiseks pöörd
seadmestiku tootja võ



Hädaabikõned

le helistamine
Hädaabi-väljakutse tegemiseks toimige 
järgmiselt.

o süüde on välja lülitatud, lülitage see 
ignaali tugevust. Mõned võrgud nõuavad, 
sestatud ka toimiv SIM-kaart.

, kuni kuvatakse küsimus Teen hädaabi 
ks vajutage klahvi .
innitamiseks vajutage klahvi , 
 leidke valik Ei ja vajutage klahvi .
eritud teatud funktsioonid, võib olla 
aabinumbrile helistamist välja lülitada. 
seks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga 
nusepakkujaga.

hes kirjeldage olukorda võimalikult 
fon võib olla ainuke sidevahend 
tkestage kõnet enne, kui selleks on luba 

e helistada vaid siis, kui autokomplekt on 
-antenniga.
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Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos 
oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õigesti.
Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või 
plahvatusohtlikke aineid telefoni, selle osade või manustega 
ühes autoosas.
Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb 
suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, sealhulgas autosse 
monteeritud või monteerimata raadiosideseadmestikku, 
turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti 
paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid 
vigastusi.
Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua 
mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, 
kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

Hädaabikõned

   Hoiatus!
Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka autokomplekt 
töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrke, traatsidevõrke ning 
kasutaja programmitud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole 
ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge 
lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste 
hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabinumbri

Kui telefon või aut
sisse. Kontrollige s
et telefoni oleks si
Hoidke all klahvi 
kõne?. Kinnitamise
Turvapäringu Jah k
selle tühistamiseks

Kui seadmes on aktive
vajalik need enne häd
Täiendava teabe saami
või võtke ühendust tee
Hädaabiväljakutset te
täpselt. Teie mobiiltele
õnnetuspaigal. Ärge ka
antud.

   Tähelepanu!
Hädaabinumbrile saat
ühendatud välise GSM
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10. Tehnilised andmed
Akupinge
12,6 V (10,8–16 V)
Negatiivne potentsiaal ühendada maandusega (GND).

Energiatarve
maksimaalselt 1,5 A (väljalülitatud re¾iimis 1 mA)

Edastusvõimsus
EGSM 900: 3,2 mW – 2 W
DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Toitekaabel PCU-4

Toitekaabli juhtmesti
1. +12 V, auto aku +
2. Maandus, auto aku
3. Autoraadio vaigist
4. Auto süüteandur, s
5. 2 A kaitse
6. 1 A kaitse



Mõisteseletused

Radio Service, üldine 
de teenus) võimaldab andmeedastust 
. Et saada ühendus andmesidevõrkudega, 
lt või teenusepakkujalt saama 
Lisateavet leiate peatükist GPRS 
4.

r mobile communication, globaalne 
 mobiilraadiosidevõrkude standard.

e, vabakäeprofiil)

rcuit switched data, kiire 
ga andmeside) võimaldab 
ste kasutamisel suuremat 
teavet leiate peatükist HSCSD 
siooniga andmeside) lk 64.

e järjenumber ning kuulub 
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11. Mõisteseletused
Auto SIM-kaart
Auto SIM-kaart sisestatakse Nokia autokomplekti SIM-kaardi 
lugejasse.

Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiil
SIM-kaardi pöördusprofiil on rahvusvaheliselt tunnustatud 
Bluetoothi standard, mis võimaldab traadita 
Bluetooth-sideühenduse loomist teises ühilduvas 
mobiiltelefonis paikneva välise SIM-kaardiga.

Bluetoothi vabakäeprofiil (HFP)
Bluetoothi vabakäeprofiil on rahvusvaheline de-facto 
Bluetoothi standard, mis võimaldab ühendada autokomplekti 
mugavaks vabakäekasutuseks ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat 
kasutava mobiiltelefoniga.
Lisaks võimaldab see re¾iim ühendada autokomplekti 
Bluetooth-peakomplektiga.

DTMF-toonsignaalid
DTMF-toonsignaale (Dual Tone Multi-Frequency, kahetoonilisi 
mitmesageduslikke) kasutatakse kõneposti juhtimiseks, 
raaljuhitavates telefonisüsteemides ja mujal. Toonide 
valimiseks kasutage Navi-ratta numbriredaktorit, kus saab 
valida numbreid nullist üheksani.

GPRS
GPRS (General Packet 
raadio-pakettandmesi
raadioside vahendusel
peate võrguoperaatori
GPRS-pöörduspunkti. 
(pakettandmeside) lk 6

GSM
GSM (global system fo
mobiilsidesüsteem) on

HFP
HFP (hands-free profil

HSCSD
HSCSD (high-speed ci
kanalikommutatsiooni
GSM-andmesideteenu
andmesidekiirust. Lisa
(kiire kanalikommutat

IMEI
IMEI-number on seadm
autokomplekti juurde.
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neb teise ühilduva mobiiltelefoni 
e mobiiltelefon on ühendatud 
toothi SIM-kaardi pöördusprofiili 
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PIN-kood
PIN-kood (personal identification number, isiklik tuvastuskood) 
on nelja- kuni kaheksakohaline kood, mis kaitseb teie 
SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-koodi saate 
koos SIM-kaardiga. Täiendavat teavet leiare peatükist Auto 
SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

PUK-kood
PUK-kood (personal unblocking key, isiklik avamiskood) on 
kaheksakohaline kood, mida kasutatakse blokeeritud PIN-koodi 
muutmiseks.
PUK-koodi saate koos SIM-kaardiga. Kui olete koodi kaotanud 
või pole seda saanudki, pöörduge võrguoperaatori poole.

SIM-kaart
SIM-kaardile (subscriber identity module, abonendi 
identsusmoodul) on salvestatud teie abonentandmed, 
mille alusel mobiilsidevõrk teid tuvastab. Peale selle sisaldab 
SIM-kaart turvaandmeid.

SMS
SMS-võrguteenus (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu 
võtta lühikesi tekstsõnumeid (mis koosnevad kuni 160 tärgist).

SMSC-number
SMSC-number (short message service center) ehk 
sõnumikeskuse number on vajalik lühisõnumite saatmiseks.

Väline SIM-kaart
Väline SIM-kaart paik
SIM-kaardi lugejas. Se
autokomplektiga Blue
vahendusel.


